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Stimati concetateni ,
Preocuparea principală a mea, a întregului aparat de
specialitate din cadrul Primăriei comunei Coroieni , a
Consiliului Local Coroieni , şi în anul 2009 a fost
gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local şi,
nu în ultimul rând, bunăstarea cetăţenilor , vizând:
dezvoltarea infrastructurii comunei, atragerea de fonduri
nerambursabile în vederea realizării obiectivelor
prevăzute în „Strategia de Dezvoltare Durabilă a
comunei Coroieni ”, atragerea de investitori, repararea
şi întreţinerea drumurilor din comună, în limita
bugetului local; asigurarea transparenţei în ceea ce
priveşte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor
întreprinse de administraţia publică; eficientizarea
serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea
condiţiilor şi a climatului optim de lucru în cadrul
Primăriei Coroieni , cât şi în relaţiile cu cetăţenii,
beneficiarii direcţi ai acestor servicii .
În spiritul transparenţei şi respectului pe care îl
datorez cetăţenilor şi comunei Coroieni, voi încerca să
sintetizez, în acest Raport, principalele acţiuni ce s-au
desfăşurat în 2009.
In perioada anului 2009 inca din luna ianuarie am
avut in atentie respectarea planului strategic de
dezvoltare socio - economica a comunei Coroieni, pe
termen mediu si lung .
« Managementul inseamna , dupa cum spune un
scriitor englez, înlocuirea muşchilor şi a forţei cu
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puterea gandului, a obiceiurilor şi superstiţiilor cu
cunoştinţele şi a agresivităţii cu cooperare ».
Elaborarea unui raport privind starea generala,
economica, sociala şi administrativa te obliga să ai o
imagine deosebit de reală asupra unui viitor posibil, din
toate punctele de vedere :
• Dezvoltarea comunei
• Integrarea în standardele europene, în scopul
creşterii calităţii vieţii cetăţeanului
• Crearea unui mediu prosper
• Iniţierea unei acţiuni participative la viaţa de
comunitate
• Asigurarea unui climat sănătos celor care
trăiesc în comună
Toate aceste deziderate pot fi realizate doar dacă
sunt cuprinse într-o viziune de ansamblu a dezvoltarii
economico – sociale a comunităţii, argumentata
stiintific şi pusă în practică de cei carora li s-a
încredinţat garanţia binelui fiecaruia.
Anul precedent am cautat sa depistez necesitatiile
immediate ale aşezarii noastre, să gandesc un program
uşor transpus în viată, care să cuprindă lucrari de
dezvoltare a comunei.
Programul trebuie sa prezinte un tablou optimist
al posibilitatilor de solutionare al minusurilor din
diferite domenii cum ar fi : - infrastructura, mediul,
socialul, în scopul cetatenilor, care sunt în final,
adevaratii judecatori ai realizarilor noastre.
Trăim într-o societate în care indiferent de
sectorul la care ne raportam, masura valorii se exprima
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in lei. Toate conceptele din sistemele politice din lume
se refera la conectarea institutiilor statului, in special
cele din administratie, la surse banesti care sa
alimenteze bugetele acestora, in vederea desfasurarii
activitatilor in bune conditii .
Veniturile la bugetul local sunt stabilite prin lege
organica emisa de Guvernul Romaniei, lasând destula
libertate Consiliului Local să controleze acest sistem
sau să implementeze surse noi de venituri pentru
cresterea puterii fiscale.
Suveranitatea actului decizional al Consiliului
local, castigata prin implementarea democratiei, se
reflecta mai ales în construirea bugetului,în
implementarea de programe, precum şi în aprobarea
unor împrumuturi pentru realizarea dezideratelor
propuse.
In conformitate cu prevederile Legii 215/2001,
modificată şi completată, a administratiei publice locale
, 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.
În anul 2009 nu au survenit modificări asupra
teritoriului localităţii sau asupra categoriilor terenurilor
expuse în hotarele comunei faţă de anul 2008:
Populatia comunei
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Populaţia comunei la sfârşitul anului 2009 era de
2365 locuitori, s-au inregistrat in cursul anului 24 de
decese, 24 de nasteri si 12 casatorii .
Numărul populaţiei a fost în continuă scădere la fel
ca şi anii trecuţi. Din păcate tendinţa este de scădere şi
în perioada imediat următoare. Depopularea este un
termen care va avea urmări grave asupra dezvoltării în
localitatea noastră.
Cauze ale depopulării :
• Îmbătrânirea populaţiei
• Lipsa locurilor de muncă în localitate sau în
apropiere pentru tineri, care să stabilizeze
tineretul aici.
• Lipsa infrastructurii în localitate.
In structura populatia se prezinta astfel :
• Sex masculin – 1068
• Sex feminin – 1297
Asistenta sociala
Legea 416/2001 privind asigurarea venitului minim
garantat este o lege aparuta ca o necesitate privind
combaterea marginalizarii dar si a integrarii unor
persoane in societate in sistem lucrativ, în folosul
comunitatii, pentru a crea , pe de o parte, mana de lucru
pentru activitatiile gospodaresti si, pe de alta parte,
pentru a asigura existenta celor ce nu au nici o sursa de
venit.
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In cursul anului 2009 a beneficiat de prevederile
Legii 416/2001, modificata, privind venitul minim
garantat 398 de persoane cuprinse in 120 de dosare ,
suma alocata pentru acestea fiind de 282415 lei.
S-au mai intocmit :
• 355 dosare de alocatii complementare si
monoparentale ;
• 24 dosare trusou pentru nou nascuti in valoare
totala de 3250 lei ;
Un numar de 14 persoane cu handicap accentuat si
grav au beneficiat de asistenta , dintre acestia 11 au
beneficiat de serviciile asistentilor personali , iar 3
persoane sunt beneficiare de indemnizatie :
• suma totala cheltuita pentru plata salariilor
asistentilor personali in anul 2009 este de 93205 lei;
• pentru indemnizatii s-au cheltuit 22368 lei ;
În cursul anului 2009, pentru ajutor de încălzire sau intocmit un număr de 401 dosare , achitându-se
integral sumele cuvenite pe perioada sezonului rece,
respectiv noiembrie 2008 – martie 2009, in valoare
totala de 409.000 lei .
Sanatate
În comuna Coroieni au functionat si functionează
1 cabinet medical individual. Personalul de specialitate
este format din 1 medic şi 2 cadre cu studii medii, care
asigură asistenţa primară la nivelul localităţii.
Activitatea medicală s-a desfăşurat în localul
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dispensarului medical Coroieni . In localitate sa deschis
si o farmacie , toate acestea contribuind la imbunatatirea
starii de sanatate a populatiei .
Invatamant
În ansamblul factorilor ce au menirea de a forma
tanara generatie, scoala este unul esential . În comuna
Coroieni functioneaza 5 şcoli cu clasele I-IV şi o şcoala
cu clasele I-VIII, şcoli deservite de cadre didactice
competente , bine pregatite , care au facut din
invatamant o pasiune, apreciind faptul ca numai
dragostea si apropierea fata de copii si ceea ce trebuie sa
invete îi va determina pe acestia sa se dedice si mai mult
studiului .
La scolile din comună îşi desfasoara activitatea un
numar de 30 cadre didactice din care
• 14 cadre didactice titulare ;
• 16 suplinitori calificati ;
• 2 personal didactic auxiliar ;
• 7 personal de intretinere .
In vara anului 2009 au participat la testarea
nationala 19 elevi, toti fiind cuprinsi actualmente in
invatamantul liceal si profesional .
Pentru buna desfasurare a activitatii educationale
administratia locala s-a preocupat pentru asigurarea din
timp a combustibilului pentru sezonul rece , igienizarea
scolilor. La scoala Coroieni au fost inlocuite usile salilor
de clasa, la scoala Baba s-a refacut gardul , s-a
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imprejmuit curtea Scolii Draghia si continua lucrarile la
Imprejmuirea scolii Valenii Lapusului.
Au fost alocate in anul 2009 :
• 3.585 lei pentru reparatii curente
• 1.611 lei pentru obiecte de inventar ;
• 824.814 lei pentru investitii ;
• 68.000 lei pentru lemne si iluminat ;
• 9.282 lei pentru combustibil la microbuzele scolii .
Din fonduri guvernamentale la scoala din Coroieni
s-a amenajat un modern teren de sport cu gazon
artificial si nocturna . Acesta a fost inaugurat odata cu
deschiderea anului scolar in prezenta domnului prefect
Sandu Pocol , a d-lui presedinte a Consiliului Judetean
Mircea Man si a d-nei insp. General Mariana Pop .
O realizare importanta pentru comuna si pentru
invatamant o constituie finalizarea Salii de Sport
realizata
prin programul derulat de Compania
Nationala de Investitii, in valoare de 15 miliarde lei .
In luna decembrie din bugetul local s-a alocat suma
de 6700 ron pentru a putea organiza pomul de craciun ,
avand astfel satisfactia ca am reusit sa facem un dar si o
mica bucurie elevilor din scolile noastre.
Biblioteca comunala
In anul 2009 bibliteca comunala avea un numar de
10070 volume , din care 80 de volume achizitionate in
cursul anului si 47 volume primite sub forma de donatie
de la Biblioteca Judeteana . Din bugetul local au fost
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asigurate sumele necesare pentru cheltuieli salariale si
materiale in valoare de 27.800 lei , si anume :
• pentru cheltuieli salariale 25.800 lei ;
• pentru cheltuieli materiale 2.000 lei .
Biblioteca are inscrisi un numar de 163 de cititori ,
in mare majoritate elevi, care gasesc aici cartile indicate
la Bibliografia scolara .
Pentru perspectiva Primaria este preocupata de
asigurarea unui spatiu nou pentru Biblioteca comunala ,
spatiu care sa fie dotat si cu calculatoare conectate la
internet .
Cultura
In cursul anului 2008 impreuna cu Consiliul local sa hotarat achizitionarea de la Cooperatie a unui spatiu in
care sa functioneze un Camin Cultural in localitatea
Dealu Mare . Astfel in anul 2009 dintr-o cladire parasita
am reusit sa facem o cladire functionala la care s-au
facut ample reparatii la exterior si la interior , fiind
renovata in totalitate . Suma cheltuita in acest scop a
fost de 36.000 lei .
Inaugurarea acestuia si a asfaltarii drumului
comunal Draghia – Dealu Mare s-a facut cu ocazia unei
serbari campenesti desfasurata in Valea Draghiei . La
sarbatoare au participat personalitati marcante ale
judetului care au apreciat eforturile depuse . La aceasta
manifestare au participat in numar mare, cetateni din
toate localitatile comunei , bucurandu-se de spectacolul
oferit de formatiile de muzica populara , printre care
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Ansamblul Transilvania, Grupul Mara , solista Ana
Hosu, Ansamblul Lapusul, etc.
Tot in cursul anului 2009 au inceput lucrarile de
reabilitare si extindere a Caminului Cultural din
localitatea Valenii Lapusului, pentru aceasta lucrare
fiind alocata suma de 110.000 lei, lucrare care in
prezent se afla in desfasurare .
Cu activitatile culturale nu prea ne putem lauda ,
cauzele le stim cu totii. Exista alte tentatii pentru tineri,
traim in epoca manelelor, a discotecilor si a internetului.
Cu prilejul sarbatorilor de iarna am incercat reinvierea
traditiei jocului popular . Ideea a fost generoasa , si s-a
bucurat de cativa colaboratori cu care am organizat joc
popular in Caminul cultural din Coroieni, la care au
participat tineri din toate satele comunei .
In luna decembrie , dupa cum se stie domnul
presedinte al Consiliului Judetean Mircea Man a initiat
sarbatoarea Craciun in Maramures, desfasurata la
Muzeul Satului din Baia Mare. La aceasta sarbatoare am
participat si noi cu rezultate bune, tinand cont ca a fost
doar un inceput. Pentru anul in curs avem convingerea
ca ne vom prezenta mult mai bine .
La insistentele si incurajarea mea , la Scoala
Coroieni a luat fiinta un grup vocal. Apreciem in acest
sens activitatea depusa de domnisoara profesor Liana
Lazar si doamna invatatoare Zamfira Fagaras , care prin
daruire si perseverenta au reusit sa instruiasca Grupul
vocal . Grupul a participat cu colinzi la evenimentul
Craciun in Maramures, la Festivalul de Colinzi din
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localitatea Rus, judetul Salaj unde grupul a obtinut locul
I.
Tot acest grup a participat la emisiunea « Ceterasi
din Satul meu » de la postul de televiziune Maramures
TV , unde au fost apreciati, motiv pentru care si noi le
aducem multumirile noastre .
Activitatea sanitar veterinara
In anul 2009 la nivelul comunei nu s-au semnalat
cazuri de pesta porcina sau gripa aviara. Activitatea
sanitar veterinara la nivelul comunei este asigurata de
dr. Candea Cornel , care s-a preocupat de prevenirea
imbolnavirii animalelor si tratarea celor imbolnavite . Pe
parcursul anului s-a tinut evidenta miscarii animalelor si
a efectivelor de animale, acest lucru ajutand la
intocmirea documentelor pentru subventia de crestere a
ovinelor si bovinelor .
Agricultura
Agricultura fiind ocupatia de baza a locuitorilor
comunei noastre s-au luat masuri în vederea incheierii
procesului de restituire a terenurilor agricole, actiune ce
continua si in anul in curs.
Din punct de vedere al categoriei de folosinta
terenurile agricole se prezinta astfel :
• teren agricol – 4.500 ha;
• livezi – 164 ha;
• pasuni – 2.037 ha ;
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• fanete – 1.289 ha ;
• teren forestier – 1.930 ha .
•
Efectivele de animale la finele anului se prezentau
astfel :
• bovine – 840
• cabaline – 140
• ovine – 2.330
• caprine – 93
• porcine – 820
• pasari – aproximativ 5.600
• familii de albine – 110
Productia vegetala a fost acceptabila in anul 2009.
Detinatorii de terenuri din comuna se confrunta cu lipsa
fortei de munca pentru ca populatia este imbatranita,
lipsa subventiilor la produsele agricole, lipsa pietei de
desfacere si preturile descurajante pentru producatori.
Alaturi de aceste aspecte, terenul slab productiv,
fenomenele meteo, poluarea atmosferica, lipsa
mijloacelor financiare si nu in ultimul rand mentalitatea
detinatorilor, au fost alti factori care au dus la obtinerea
unor rezultate scazute in agricultura comunei.
Se constata o scadere a numarului de animale
datorita greutatii valorificarii produselor de origine
animala
O schimbare eficienta privind interesul pentru
culturile de câmp si cresterea animalelor ar putea sa
vina , în primul rand, din ajutorul statului (subventii),
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precum si din gasirea unui mod organizat, rapid, de
conversie, într-un termen cat mai scurt al investitiilor in
bani, şi cand spun aceasta ma gandesc la valorificarea
rapida a animalelor la productia de carne, valorificarea
rapida a produsului de baza la animalele producatoare
de lapte si cresterea interesului pentru prelucrarea
produselor auxiliare.
Pentru eficientizarea agriculturii in repatate randuri
s-a propus cetatenilor sa foloseasca banii obtinuti din
subventii , pentru fertilizarea solului , achizitionarea de
utilaje agricole,
intretinerea livezilor si curatirea
pasunilor .
Salubrizarea
In anul 2009 s-au luat masuri pentru buna
desfasurare a activitatii de salubrizare ca urmare a
finantarii proiectului de Colectare selectiva a deseurilor
, care a fost depus in parteneriat cu Primaria orasului
Tirgu Lapus . Valoarea de cofinantare a proiectului este
de 11.000 de euro . La sfarsitul anului au fost distribuite
pubele la toate gospodariile populatiei . Masina
salubrizarii asigura colectarea deseurilor in toate satele
apartinatoare comunei . De asemenea masina
salubrizarii este inchiriata pentru colectarea deseurilor la
Primaria Grosii Tiblesului si Primaria Vima Mica ,
incasandu-se pentru servicii suma de 18.600 lei, aceste
deseuri fiind transportate si depozitate la groapa
ecologica a municipiului Baia Mare.
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Iluminatul public
In anul 2009 s-au facut eforturi financiare si pentru
iluminatul public, in valoare de 95.200 lei, reprezentand
costul energiei electrice, modernizarea sistemului de
aprindere, impodobirea cu ghirlande luminoase pentru
sarbatoriile de iarna.
10.000 lei s-au alocat pentru proiectul de extindere
a retelei electrice in localitatea Dealu Mare .
De comun acord executivul si consiliul local a
stabilit un program de functionare care a fost util
cetatenilor comunei indiferent de zona in care acestia
locuiesc. S-a urmarit ca acest program sa respecte
cerintele tuturor cetatenilor si in special al celor care
sunt navetisti si lucreaza in schimburi ,iar cu ocazia
sfintelor sarbatori de „Paste, Craciun si Anul Nou”
noptile au fost iluminate integral. S-au remediat
defectiunile acolo unde au existat, s-a mai pus un numar
de lampi si s-au inlocuit becurile defecte .
Infrastructura locala
In anul 2009 dupa cum rezulta din contul de
executie al primariei au fost realizate lucrari de investitii
in procent de 67 % din totalul cheltuielilor, dupa cum
urmeaza :
• Lucrari de executie la noul sediu al Primariei
comunei Coroieni in valoare de 928.000 lei ;
• Achizitionare autoturism – 22.3000 lei ;
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• Procurare teren pentru magazie de lemne – 10.000
lei ;
• Reabilitare scoli – 800.000 lei .
• Diferenta achizitionare microbus scolar – 28.800lei;
• Lucrari de reabilitare a Caminelor culturale Dealu
Mare si Valenii Lapusului – 146.000 lei;
• Instalatia electrica la sala de sport – 30.000 lei;
• Alimantare cu apa potabila a comunei – 1.725.800
lei ;
• Proiect amenajare vaii Valea Valeni in valoare de
76.700 lei ;
• Infiintare spatii verzi in Coroieni in valoare de
75.000 lei , constand in amenajarea terenului prin
umplerea gropii din fata Salii de sport si
amenajarea terenului pentru infiintarea unui parc .
• Proiect integrat pe masura 3.2.2. din fonduri
europene cu titlul „ Modernizare ulite si reabilitare
camine culturale” a carui valoare totala se ridica la
aproximativ 2.500.000 euro . Pentru implementarea
proiectului s-a cheltuit in anul 2009 suma de
39.300 lei. Acest proiect cuprinde :
- asfaltarea drumului la Manastirea Sf. Ilie
- Reabilitarea Caminelor culturale din
localitatile Baba si Draghia;
- Infiintarea unui camin de batrani .
• Pentru asfaltarea drumului comunal Draghia –
Dealu Mare , s-a primit in anul 2009, prin
programul Hotararii Guvernului 577 suma de
1.201.500 lei ;
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• Pentru modernizarea drumului comunal 55 care
face legatura intre Coroieni si Vima Mica s-a
alocat prin programul Hotararii Guvernului 577
suma de 655.600 lei
• Pentru constructia de poduri s-a alocat prin
programul Hotararii Guvernului 577 sume de
316.000 lei .
Venituri din taxe si impozite
Situatia incasarii veniturilor din impozitele
si taxele locale este urmatoarea , dintr-un plan de
200.800 lei am realizat 175.400 lei, in procent de 87,4%
, din care :
- impozit pe cladiri – 25.800 lei – 72,7%
- impozit terenuri – 55.200 lei - 106,1%
- taxe asupra mijloacelor de transport – 44.200
lei – 116,3%
- venituri din chirie – 2.200 lei – 0,62%
- venituri din amenzi – 5.600 lei - 93,3%
- prestari servicii – 18.600 lei – 137,7%
- alte venituri – 16.900 lei - 73,5%
- cote din impozit pe venit – 107.600 lei - 100%
- sume alocate de consiliul judetean – 583.600
lei
- sume defallcate din TVA – 3.866.000 lei
- subventii de la bugetul de stat – 3.979.700 lei
din care 5.800 lei finantate sanatatii .
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Cheltuielile de personal in anul 2009 au
reprezentat 18,9% din totalul cheltuielilor realizate , din
care :
• Autoritati publice – 299.300 lei
• Invatamant – 1.119.700 lei
• Cultura – 25.900 lei
• Asistenti Personali – 93.200 lei
• Salubrizare – 26.700 lei
Aratand cele de mai sus consider ca m-am implicat
cu deosebit interes în realizarea obiectivelor mentionate
, dar asta nu înseamna ca am facut totul. Privind însa in
jur şi mai ales în ochii oamenilor , am convingerea ca
sunt multumiti de realizarile din ultimii ani.
Un proverb spune : « Exista situaţii când privind
prea mult o usa închisa, nu putem vedea că toate
celelalte usi sunt deschise pentru noi ». Am amintit
acest proverb pentru ca mai toate administratiile locale
sunt preocupate cu preponderenta de veniturile de la
bugetul local . Acestea sunt o componenta importanta
atat activitatii Consiliului Local cat si a administratiei
locale, însa nu trebuie sa ne limitam doar la sumele pe
care ni le pot aduce aceste venituri, acestea nefiind
niciodata îndestulatoare pentru a înfaptui toate cele
propuse . Ca urmare am luptat mereu pentru atragerea
de noi fonduri care sa permita realizarea obiectivelor
propuse.
« Nu judeca fiecare zi după recolta avuta, ci dupa
semintele pe care le-ai plantat ». Recolta anului trecut şi
a anilor precedenţi din mandatul meu de primar o
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consider buna tinand cont de realizarile menţionate, iar
semintele plantate s-au materializat în perseverenta,
efort, si abnegatie, in vederea castigarii unei anumite
imagini, a prestigiului comunei şi a ridicarii acesteia la
cote mai înalte de civilizatie.
În speranta ca aceasta “ pagina “ a anului 2009 s-a
reflectat pozitiv în viaţa dumneavoastra, va multumesc
pentru importanta ce ati acordat-o problematicii de zi
cu zi, pentru puterea de a trece peste unele
inconveniente, precum si pentru timpul acordat
cunoaşterii activitatii ce o desfasuram, în vederea
bunastarii si crearii de noi orizonturi în dezvoltarea
comunitatii noastre , de crestere a calitatii vietii
cetatenilor intr-un mediu prosper si sanatos.
Să nu uitam ca cel mai puternic nu este neaparat cel
care are ce e mai bun din toate, ci cel care stie sa ia ce
este mai bun din tot ce îi iese în cale.
Vă mulţumesc pentru sprijinul acordat pe parcursul
anului 2009 şi sper intr-o buna colaborare si pe mai
departe !
PRIMAR,
ROPAN GAVRIL
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