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PRIMARIA COMUNEI JUCU
Localitatea Jucu de Sus nr.112
Comuna Jucu judetul Cluj
Nr.2878 din 21 martie 2019

RAPORT ANUAL
privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Jucu

Anual in conformitate cu prevederile art.63(3) lit. a) din Legea nr.215/2001 legea
administratiei publice locale, in exercitarea atributiilor sale referitoare la relatia cu consiliul
local, primarul prezintă in plenul acestuia, în primul trimestru, un raport privind starea
economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale.
In introducerea la acest bilant al activitatii administratiei publice locale trebuie sa fac
unele precizari asupra unor conditii deosebite care au influentat intr-o anumita masura
desfasurarea acesteia la un nivel de performanta superior.
In primul rand am procedat la reorganizarea aparatului propriu de specialitate, dat fiind
faptul ca vechea organigrama nu mai corespundea necesitatilor functionale, in contextul cresterii
si diversificarii obiectivelor de investitii, al cresterii componentei de dezvoltare in bugetul local.
Am infiintat biroul de urbanism, amenajarea teritoriului, fond funciar si mediu, in care am inclus
specialistii in constructii, care se vor ocupa de investitiile in curs, fiind reprezentantii din punct
de vedere tehnic al investitorului, respectiv ai comunei Jucu. Trebuie sa remarc faptul ca pana la
noua noastra abordare, din punctul de vedere a fostului executiv aceasta sarcina era atribuita
dirigintelui de santier, care de fapt este un tert, la fel ca executantul, avand atributii in ce priveste
calitatea in realizarea constructiei. Interesele beneficiarului nu coincid intotdeauna cu cele ale
dirigintelui de santier, iar specialistii nostrii tocmai aceste interese trebuie sa le reprezinte. Din
cauza acestei abordari de care am amintit, in contabilitatea institutiei am mostenit si sunt
inregistrate obiective in curs de executie, dar care sunt date in functiune, precum scoala cu 12
sali de clasa, asfaltari in valoare de peste 6 milioane de lei si multe altele, care de ani de zile nu
au
fost
receptionate
din
diverse
motive.
Din pacate postul de sef de birou este inca vacant, desi in urma actiunii de recrutare
acesta a fost ocupat o vreme de o persoana care apreciez ca era ceea ce ne trebuia, insa din
motive personale aceasta a renuntat la functie. Luand in onsiderare volumul de investititii
programat in acest an si in anii urmatori, acest post este vital sa fie acoperit, fapt pentru care voi
starui sa gasim persoana potrivita.
O alta problema a fost reprezentata de inlocuirea functionarilor din cadrul
compartimentului contabilitate, care din diverse motive personale au decis sa paraseasca
institutia. Si in acest compartiment avem din pacate un post neocupat, iar problemele
contabilitatii de gestiune raman sa fie solutionate odata cu recrutarea pe acest post a unui
functionar. Sper ca acest lucru sa se intample cat mai curand.
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Si nu pot sa nu amintesc aici si de legislatia greoaie in domeniul achizitiilor publice, a
carei aplicare ne-a intarziat si ne intarzie demararea proiectelor. Desi in anul 2018 am avut un
buget al sectiunii de dezvoltare de peste 25 milioane lei, nu am putut cheltui decat suma de 5,6
milioane lei. Asupra acestei chestiuni voi reveni mai pe larg in cele ce urmeaza.
Starea economica
Trendul crescator al economiei nationale din ultimii ani se reflecta si in economia locala.
In primul rand cresterea puterii de cumparare a populatiei, prin aplicarea politicilor sociale,
respectiv majorarea salariului minim aflat in plata si a salariilor bugetarilor, prin renuntarea la
impozitarea pensiilor si cresterea valorii punctului de pensie, anularea mai multor taxe, care
indirect grevau bugetul individual, a determinat un reviriment semnificativ al sectorului micilor
afaceri, cu impact si in PIB-ul national. Reducerea TVA de la 24% la 19%, iar in unele domenii
la 9%, plata acesteia la incasarea facturii, reducerea impozitului pe veniturile din salarii de la
16% la 10%, reducerea contributiilor pe munca de la 39,25% la 37,25%, reducerea in totalitate a
unor contributii precum contributia pentru somaj si pentru accidente in munca, precum si
reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 5%, au incurajat mediul de afaceri si au dat
semnalul cresterii economice.
In parcul industrial din localitate, firmele Robert Bosch si De Longhi au dezvoltat noi
spatii de productie, Transilvania Constructii a ridicat hale noi si in general firmele de aici si-au
dezvoltat afacerile. Si celelalte firme din afara parcului, cu impact semnificativ prin constributia
la bugetul local, precum Ecolor, Holver si Panemar, au cunoscut o crestere semnificativa. Ca
rezultat s-au marit numarul de angajati, fapt care determina un aport sporit la bugetul comunei.
Asa cum am amintit anterior bugetul initial al sectiunii de dezvoltare pentru anul 2018 a
fost de 25.456 mii lei. In marea sa majoritate bugetul de dezvoltare s-a constituit pe baza
excedentului anului 2017, in cuantum de 18.241 mii lei si o mare parte prin finantarea unor
obiective din fonduri nerambursabile de la AFIR si MDRAP.
Ponderea in programul de investitii au constituit-o asfaltarile cu o alocare de 7 milioane
lei si canalizarea menajara cu alocari de peste 5,4 milioane lei. Au mai fost alocate resurse
financiare semnificative pentru urmatoarele obiective: 4 capele funerare in satele Jucu de Mijloc,
Jucu Herghelie, Gadalin si Visea - suma de 1,8 milioane lei; camin cultural Visea – suma de 1,5
milioane lei; continuare lucrari la bazele sportive din Jucu de Sus si Visea – suma de 2,6
milioane lei; eficientizarea iluminatului public si extinderi de retele iluminat public – suma de
1,5 milioane lei; RK blocuri locuinte sociale, lucrari in continuare si lucrari noi – suma de 790
mii lei; actualizare PUG – suma de 650 mii lei; modernizare si amenajari camin cultural Jucu de
Mijloc – suma de 540 mii lei; sala multifunctionala Jucu de Sus – suma de 500 mii lei; extinderi
de retele apa potabila si dotare cu hidranti PSI – suma de 440 mii lei: mansardare cladire
dispensar pentru locuinte – suma de 430 mii lei.
Au mai fost alocate resurse semnificative pentru realizarea unor studii de fezabilitate in
vederea accesarii de fonduri nerambursabile pentru obiective de interes social precum: o
gradinita cu program prelungit si cresa in Jucu Herghelie, un centru de zi in localitatea Gadalin,
locuinte sociale in localitatea Jucu Herghelie, camin cultural in localitatea Jucu de Sus, precum si
pentru atestarea comunei Jucu ca si localitate cu potential turistic.
Din pacate multe din obiectivele programate sa fie incepute in anul 2018, vor fi incepute
doar in acest an, acest decalaj fiind determinat de multele clarificari, termene si contestatii din
procedura de achizitii, o procedura a carei principala deficienta este posibilitatea data actorilor
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din piata (care este sistemul national electronic de achizitii publice) sa se verifice reciproc, sa se
conteste si astfel sa tergiverseze luarea unei decizii, situatie care dezavantajeaza achizitorul.
La aceasta data putem sa spunem ca am definitivat lucrarile de eficientizare a
iluminatului public stradal in intreaga comuna, lucrarile de reabilitare si amenajare a caminului
cultural din Jucu de Mijloc, lucrarile de reabilitare a celor 6 blocuri de locuinte sociale din Jucu
Herghelie.
Se lucreaza la aceasta data la asfaltarile finantate din fonduri proprii, in Ratul Mare din
Jucu de Mijloc, unde se profileaza baza drumului si se executa fosele pentru captarea apelor
pluviale. Se lucreaza de asemenea la mansardarea cladirii dispensar uman in scopul crearii de
spatii locuibile.
Au fost demarate lucrarile la doua dintre capele, la Jucu de Mijloc si Jucu Herghelie, la
Caminul cultural din Visea, la bazele sportive din Jucu de Sus si Visea.
Au inceput lucrarile de canalizare menajera la Molitura – Deasupra Morii, unde deja se
amenajeaza organizarea de santier.
Nu avem finalizata procedura de achizitie a lucrarilor de asfaltare in cadrul proiectului
finantat din fonduri nerambursabile ,,Modernizare strazi si drum comunal DC 40 si infiintare pod
peste raul Somes in comuna Jucu, jud. Cluj”.
De asemenea nu este finalizata procedura de achizitie a lucrarilor de canalizare menajera
in cadrul proiectului finantat din fonduri nerambursabile ,,Canalizare menajera in loc. Jucu de
Jucu de Sus, com. Jucu, jud. Cluj”.
Toate obiectivele care au fost programate in 2018 si care din diverse motive nu au fost
incepute, au finantare asigurata in bugetul pentru anul 2019. Si aici ne referim in special la:
asfaltari unde am prevazut suma de 6,1 milioane lei; baze sportive Jucu de Sus si Visea – suma
de 4,5 milioane lei; capele Jucu de Mijloc si Jucu Herghelie – suma de 2,55 milioane lei;
canalizarea menajera loc. Jucu de Sus – suma de 2 milioane lei; camin cultural Visea – suma de
1,8 milioane lei. Toate alocarile pentru dezvoltare sunt prezentate in proiectul de hotarare privind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 supus aprobarii plenului in sedinta
de astazi.
Referitor la bugetul pentru anul 2019, subliniez ca un fapt imbucurator ca alocarile din
impozitul pe venit, prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 adoptata de Guvern si aprobata
de Parlament, au crescut la 60% fata de 42% pana acum, iar in cifre absolute avem previzionat sa
incasam la bugetul local in acest an suma de 16.760 mii lei din impozitul pe venit, fata de 11.638
mii lei cat am incasat in 2018, deci cu peste 5 milioane de lei in plus. Acest lucru ne da
posibilitatea sa dispunem de resursele financiare necesare pentru programele noastre de
dezvoltare a infrastructurii locale.
Cu regret trebuie insa sa remarc faptul ca alocarile pentru Comuna Jucu din cotele
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, la dispozitia Consiliului
Judetean, au fost diminuate drastic la propunerea presedintelui Consiliului Judetean Cluj, anul
trecut avand incasari de 810 mii lei, iar in acest an din cota de 7,5% ni s-a repartizat suma de 313
mii lei, iar din cota de 17,5% ni s-a repartizat 0 lei. Deci in total mai putin cu aproape 500 mii
lei.
Starea sociala
Asa cum am mai spus cu alte ocazii, fiind impreuna cu majoritatea din Consiliul local
reprezentanti ai unui partid social-democrat, suntem in permanenta preocupati de starea sociala a
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celor defavorizati. Dar am afirmat de cate ori a fost cazul ca nu incurajam nemunca, fapt pentru
care ajutoarele sociale se acorda in urma aplicarii cu strictete a prevederilor legale privind
asigurarea venitului minim garantat.
In schimb asiguram protectia persoanelor cu handicap prin acordarea, de la bugetul local,
a indemnizatiilor cuvenite sau, dupa caz, plata salariului lunar a asistentilor personali. In anul
2018 protectia persoanelor cu handicap s-a ridicat la suma de 783,4 mii lei.
Au fost acordate ajutoare de urgenta, in special pentru acoperirea cheltuielilor de
inmormantare, dar si pentru alte cazuri deosebite prevazute prin hotarare a consiliului local,
suma totala de 49 mii lei.
Sprijinim in continuare transportul in regim de curse regulate pentru elevii care fac
naveta la liceele si scolile de meserii din Cluj-Napoca si pentru pensionarii cu pensii de pana la
1500 lei/luna prin acordarea a 5 calatorii gratuite pe relatia Jucu - Cluj-Napoca si retur.
Pensionarii beneficiaza, de asemenea, de gratuitate pentru transportul intre localitatile comunei.
In scopul repunerii institutiei bisericii in rolul sau de educator moral in societate, iar
preotului sa-i fie asigurat un trai decent astfel incat sa promoveze rolul bisericii fara constrangeri
materiale, am sprijinit institutiile de cult prin alocarea unor sume importante din bugetul local.
Cuantumul alocarilor s-au ridicat la suma de 550 mii lei.
Sprijinim activitatea sportiva de pe raza comunei, asigurand o finantare proportionala cu
activitatea fiecarei sectii, asigurand astfel conditii tinerilor nostrii sa faca sport. Asociatiile
sportive au primit 140 mii lei de la bugetul local in anul 2018.
De asemenea am sprijinit activitatile culturale ale comunitatii, cu ocazia unor zile
semnificative pentru aceasta, precum ziua copilului, zilele comunei, ziua nationala. In anul 2018
a fost celebrat Centenarul Marii Uniri.
Starea mediului ambiant
Inca avem probleme cu depozite de gunoi clandestine, care apar asa in diverse locuri mai
ferite din comuna. De asemenea mai sunt probleme cu aruncatul de ambalaje pe spatial public,
de o parte si de alta a drumului. Vom incerca sa gasim solutii pentru a stopa aceste fenomene, iar
aici rolul politiei locale trebuie sa-si intre in atributii mai eficient.
Canalizarea localitatilor va rezolva in intregime poluarea panzei freatice si a solului cu
ape reziduale. Asa cum am mai spus avem infaza avansata realizarea proiectului tehnic pentru
canalizarea menajera a localitatilor Gadalin si Visea si ne vom ocupa de atragerea de fonduri in
scopul finantarii acestuia.
In acest an va fi realizata si rampa de gunoi din cadrul proiectului de reducere a poluarii
cu nutrient.
Speram ca va fi pus in functiune si Sistemul de Management Integrat al Deseurilor Cluj,
care va rezolva problema destul de acuta a deseurilor menajere si a costurilor mari generate de
transport si depozitare. Avem in acest sens promisiuni din partea ADI Eco-Metropolitan ca pana
la sfarsitul acestui an acest proiect major pentru judet va fi implementat.
Primar,
Pojar Valentin-Dorel

