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RAPORTUL PRIMARULUI 

privind starea economico —sociala a comunei Cenad in anul 2019 

 

In conformitate cu prevederile art.225, alin.3 din O.U.G. nr.57 / 2019-

Codul administrativ, va prezint Raportul cu privire la starea economico —

sociala a comunei Cenad, raport ce constituie momentul bilantului, ce se refera 

la capacitatea efectiva a administartiei publice locale de a gestiona si rezolva 

treburile publice si patrimoniul comunei in interesul comunitatii locale pe 

principiile autonomiei locale. 

Intreaga zona se confrunta cu o criza mare de forta de munca,ceea ce duce 

la scaderea volumului de investitii în zona.Comunitatile rurale sunt adeseori 

ocolite în ceea ce priveste investitiile, motivul fiind acapararea fortei de muncă în 

zonele urbane si implicit directionarea unei cote importante din impozitul pe 

venit către aceste zone. Zestrea edilitară a unei localitati nu se poate dezvolta 

decat prin investitii în toate domeniile de infrastructura, investitii care se 

realizează cu bani multi care provin din bugetul local sau din surse atrase. 

INFRASTRUCTURA 

Infrastructura edilitara 

Extinderea și modernizarea infrastructurii de utilitati la nivelul comunei are 

drept scop creșterea calitații vieții pentru persoanele ce vor beneficia de aceste 

facilitati si, totodata, sporirea atractivitatii zonei din punct de vedere economic 

datorită serviciilor publice existente . 

Localitatea Cenad are 36 km de strazi, din care 16 km sunt asfaltate , iar 20 

sunt pietruite.Pe aceste drumuri pietruite am intervenit cu piatra sparta în 

perioada de primavara și toamna .În cursul anilor 2016 si 2017 am economisit 



bani pentru a putea mări lungimea strazilor asfaltate, reușind să depunem un 

proiect la Ministerul Dezvoltării Regionale prin Programul Național de 

Dezvoltare in valoare de 5,3 milioane lei. Prin acest proiect se vor asfalta 9,2 

km de strazi. Un al doilea proiect vizeaza asfaltarea unei lungimi de 8,3 km 

strazi, proiect in valoare de 5,9 milioane lei si care se finanteaza din bugetul 

local. 

Deasemenea au continuat lucrarile la Casa de Cultura care, sper ca vor fi 

finalizate în cursul anului 2020. Sumele necesare terminarii lucrarilor au fost 

cuprinse in bugetul pe 2020, depinde doar de constructor dacă are capacitatea 

de a termina aceste lucrari având în vedere că sunt în reorganizare judiciară. 

SALUBRIZAREA 

Salubrizarea localitații s-a realizat prin Serviciul Public de Salubrizare al 

localitatii pana la sfarsitul anului 2017 și care a decurs normal , conform 

graficului prezentat in Ghidul Cenazeanului. lncepand cu anul 2018, acest 

serviciu a fost prestat de către firma S.C. Libro Event S.r.l. , firma care a devenit 

operator zonal ,desemnata în urma unei licitatii. ln perioada urmatoare se va 

pune un accent mare pe colectarea selectivă, ceea ce va duce la diminuarea 

cantitatii de gunoi menajer. Având în vedere că firma susmenționată a reziliat 

contractul, salubrizarea se face cu serviciul Primariei până la desemnarea unui 

nou operator. 

ALIMENTAREA CU APA ȘI CANALIZARE 

S.C. Aquatim S.A. este operatorul regional pe apa și canal. ln cursul anului 

2019 nu au fost probleme deosebite în ceea ce priveste acest serviciu. lncepand 

cu anul 2020 vor demara lucrarile de reabiltare și extindere a retelei de apa și 

canal. Acest proiect va fi implementat de către operatorul regional, este în 

valoare de 5,6 milioane euro. El vizeaza reabilitarea unei lungimi de 17 km de 

apa si realizare de 14 km de canal. 

 



EDUCATIA 

Educatia este un obiectiv primordial pentru comunitate în orice 

societate,avandla baza urmatoarele principii :  

- Acces egal si sporit la educatie; 

- Calitate ridicata a educatiei și pregatirea societatii bazata pe cunoastere; 

- Descentralizarea și depolitizarea sistemului educativ; 

- Considerarea investitiei în capital uman ca investitia cea mai profitabila pe 

termen lung; 

In acest sens , modernizarea institutiilor de invatamant reprezintă o prioritate 

pentru administratia locala. ln cursul anului 2019 s-a reusit igienizarea scolii, 

precum și amenajarea corespunzatoare a unui numar de 3 clase.  

In localitate avem o scoala gimnaziala cu o capacitate de 400 copii, o 

gradinita pentru 150 copii precum si o unitate de invatamant anteprescolar cresa- 

cu o capacitate de 25 copii. 

SANATATE 

In comuna avem un dispensar Uman în care functioneaza 4 cabinete medicale, 

dupa cum urmeaza: 

Cabinet medical Velciov Petru- Medic de familie 

Cabinet medical Dolga Mihaela- Medic de familie 

Cabinet medical Velciov Bogdan-Medic stomatolog  

ACTIVITATEA SANITAR VETERINARA 

Activitatea sanitar veterinara la nivelul comunei este asigurata de catre un 

medic veterinar, care are la dispozitie un cabinet veterinar. Din pacate, numarul 

animalelor este în scadere, iar acest lucru se va resimti la nivelul medicului 

veterinar, care cu greu își va putea  continua activitatea, din motive financiare. 

 

ASISTENTA SOCIALA 



Comuna Cenad are în organigrama un post de asistent social care se ocupa în 

principal de servicii sociale primare și prestatii sociale. Acest compartiment 

actionează la nivel primar și în cadrul masurilor de protectie de tip familial, având 

drept scop prevenirea abandonului și institutionalizarii copilului. Prestatiile 

sociale oferite cetatenilor constau în întocmirea dosarelor de ajutor social, 

alocatie de sustinere pentru familiile cu copii indemnizatii de cresterea copilului, 

consultanta pentru persoanele cu dizabilitati. ln prezent avem un numar de 11 

dosare de ajutor social, 14 asistenti personali si 37 dosare indemnizatii pentru 

persoane cu dizabilitati. 

CULTURA-SPORT  

Consiliul local Cenad a aprobat în fiecare an o agenda cultural sportivă în 

care sunt cuprinse diverse activitati cultural sportive, cum ar fi: 

- sustinerea echipei de dansuri; 

-  sustinerea echipei de fotbal;  

- editarea Ghidului Cenazeanului;  

- editarea revistei Morisena;  

- editarea revistei Cenazeanul 

-  ativitati realizate de catre copiii de la scoala și 

gradinita;  

- 5 hramuri bisericesti;  

- editare de cărti ale autorilor din Cenad;  

- program de colinde; 

In ceea ce privește editarea de cărti scrise de catre autori cenazeni, 

consider că ne aflam într-o perioada deosebită din punct de vedere al finantarii, 

asta și prin grija Consiliului local Cenad, astfel încat au putut fi editate un 

numar însemnat de cărți cu continut istoric, monografii, poezii în grai, poezii. 

Această zestre importantă de cunostiintă pusa pe hartie de către autori cenazeni, 

va fi deosebit de utila pentru generatiile urmatoarele. 

ADMINISTRATIE PUBLICA 



Administrația publică din Cenad se doreste a fi una foarte aproape de cetatean, 

dorim să rezolvam cu celeritate problemele cetatenilor. Tocmai de aceea este 

deosebit de important comportamentul angajatilor, pregatirea lor profesionala și 

atmosfera în cadrul  institutiei. Relatiile între angajati trebuie sa se  bazeze pe 

respect reciproc, pe intrajutorare . 

Consiliul local își desfasoara activitatea deasemenea într-un climat deosebit 

de bun, proiectele de hotarari initiate de consilierii locali sau de executiv sunt 

aprobate de catre toti consilierii. Toti am înteles că trebuie sa ne desfasuram 

activitatea în interesul intregii comunitati, trebuie să initiem proiecte care să 

duca la dezvoltarea acestei localitati, lasand la o parte inclusiv ambitiile politice. 

Toate hotararile de Consiliul local sunt publicate pe site-ul primariei, în 

revista Cenazeanul. 

Comuna Cenad are un CV foarte bun în ceea ce priveste absorbtia și 

implementarea de proiecte, fie cu finantare nerambursabila sau nationala. Am 

reusit sa accesam 4 proiecte cu finantare europeana și unul cu finantare nationala 

Cu siguranta sunt și anumite nemultumiri din partea unor cetateni legate de 

infrastructura, dar,promit că vom face tot ce putem in vederea asigurarii unui trai 

decent tuturor cetatenilor. 

   PRIMAR, 

Crăciun Nicolae 

 


