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RAPORTUL 

privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Fărcaşa în anul 2012

 

 

 

 Situaţia economică existentă la nivelul întregii ţări, caracterizată prin lipsa resurselor 

financiare influenţează fiecare comunitate locală, întrucât aceasta, pe lângă veniturile proprii, 

obţinute direct prin colectarea de impozite şi taxe locale, are nevoie şi de resurse financiare 

distribuite pentru echilibrare, pentru realizarea de investiţii publice. 

 

 În anul 2012, bugetul local al comunei Fărcaşa  a fost în sumă de 19.243 mii lei şi a fost 

aprobat prin HCL.6/2012. S-a compus din: 
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TOTAL 

buget, 

din 

care: 

Venituri 

proprii 

-mii lei- 

Suma defalcate din TVA 

-mii lei- 

Sume 

pentru 

proiectul 

integrat , 

masura 

322 

FEADR 

-mii lei- 

Subventii 

-mii lei- 

Total, 

din 

care: 

Sume 

defalcate 

din TVA 

pentru 

programul 

lapte, 

corn 

Sume 

defalcate din 

TVA pentru 

descentralizare 

Sume 

defalcate din 

TVA pentru 

echilibrare 

   

19.243 4983 1290 70 1211 9 12.930 40  

 

Pe parcursul anului 2012 bugetul local al comunei Fărcaşa a fost rectificat după cum  

urmează: 

 

- Prin HCL.nr.11/23.03.2012, cu suma de 890 mii lei, ca urmare a sumelor alocate prin 

Hotararile Consiliului Judetean Maramures nr.39,40/2012, dupa cum urmeaza: 

sume defalcate din TVA 

pentru drumuri 

-mii lei- 

echilibrarea bugetelor locale 

-mii lei- 

sume alocate din cote 

defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale. 

-mii lei 

500 177 213 

 

- Prin HCL.20/24.04.2012, cu suma de 1260 mii lei, din care: 

H.G.255/2012 

- mii lei- 

HG.577/1997 

Drumuri 

-mii lei- 

Alimentare cu apa 

-mii lei- 
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560 500 200 

 

- Prin HCL.41/21.09.2012, cu suma de 50 mii lei, ca urmare a repartizării acesteia de 

către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş, după cum urmează. 

sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 

desecentralizate pe anul 2012,  

din care: 

sume defalcate din 

TVA pentru 

echilibrare 

-mii lei- drepturile asistenţilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav 

-mii lei- 

cheltuielile cu formarea continuă şi 

evaluarea periodică a elevilor, 

cheltuieli materiale şi servicii, 

cheltuieli de întreţinere la unităţile de 

învăţământ 

-mii lei- 

21 28 1 

 

- Prin HCL.54/26.10.2012, cu suma de 5 mii lei,  alocată din TVA pentru echilibrare 

- Prin HCL.62/23.11.2012, cu suma de 303,65 mii lei, după cum urmează: 

finanţarea 

programului lapte corn 

-mii lei- 

finanţarea cheltuielilor 

descentralizate 

-mii lei- 

Pentru lucrări de 

amenajare la sediul 

Gărzii de intervenţie 

Fărcaşa din cadrul 

ISU Maramureş 

-mii lei- 

achitarea arieratelor 

înregistrate 

-mii lei- 

-10 83 100 130,65 

 

Prin aceeaşi hotărâre a Consiliului local al comunei Fărcaşa   a fost validată  

Dispoziţia primarului comunei Fărcaşa nr. 161/2012, prin care a fost rectificat bugetul local, în 

temeiul prevederilor legale, cu suma de 177,45 mii lei, alocată prin Decizia directorului Direcţiei 

Generale a Finanţelor Publice nr. 1211/2012. Suma a fost utilizată în conformitate cu 

prevederile OUG.61/2012 pentru achitarea plăţilor restante înregistrate, după cum urmează: 

contravaloare furnizare beton pentru lucrările de la sediul Gărzii de intervenţie Fărcaşa din 

cadrul ISU Maramureş, contravaloare asistenţă programe pe calculator, contravaloare lucrări de 

decolmatare a şanţurilor, contravaloare servicii iluminat ornamental, contravaloare lucrări de 
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prelungire reţea electrică Buzeşti, contravaloare servicii de transport elevi, contravaloare 

jgheaburi la sediul ISU Fărcaşa. 

- Prin HCL.74/12.12.2012, cu suma de 105 mii lei, alocată prin Decizia directorului 

Direcţiei Generale a Finanţelor Publice nr.1670/2012  ca sumă defalcată din TVA pentru 

cheltuieli descentralizate şi care a fost utilizată pentru cheltuieli de personal la 

învăţământ—95 mii lei şi asistenţă socială în caz de invaliditate—10 mii lei. 

 

Prin Decizia directorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş nr.26/2012 a fost 

stabilit plafonul cheltuielilor de personal pentru comuna Fărcaşa la suma de 1.602.000 lei.  

Prin adresa nr.564/2012 Instituţia Prefectului Maramureş a comunicat numărul maxim de 

posturi aferent anului 2012 pentru instituţia noastră, după cum urmează: 

 

TOTAL POSTURI, 

din care: 

aparatul de 

specialitate al 

primarului 

evidenţa 

persoanelor 

poliţia comunitară 

 

implementare 

proiecte 

39 27 3 4 5 

ocupate vacante ocupate vacante ocupate vacante ocupate vacante ocupate vacante 

20 19 18 9 2 1 0 4 0 5 

 

TOTAL 39 posturi, cu unul mai mult faţă de anul 2011. În aceste condiţii a fost creat 

compartimentul achiziţii publice, cu un post vacant, în baza Avizului Agenţiie Naţionale  a 

Funcţionarilor Publici.  .Nu au avut loc pe parcursul anului 2012 modificări în structura de 

personal.  

 

Gradul de colectare a impozitelor şi taxelor locale în anul 2012, la 31.12.2012  se prezintă 

după cum urmează: 

 

persoane fizice persoane juridice 

impozit pe 

clădiri 

impozit pe 

teren 

taxă auto taxă 

păşune 

taxă pază 

comunală 

impozit pe 

clădiri 

impozit pe 

teren 

taxă auto 

95% 95% 94% 89% 88% 98% 98% 92% 
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Din împrumutul contractat în anul 2010 în valoare de 1.000 mii lei, în anul 2012 nu s-au  

facut  

trageri. Creditul a fost contractat pe o perioadă de 6 ani, din care 1 an perioadă de graţie. 

 

Prin HCL.55/26.10.2012 a fost aprobată contractarea unui împrumut în valoare de 

1.200.000 lei pentru proiectul integrat „Fărcaşa—o comună atractivă”, care însă nu a fost luat, 

iar prin HCL.2/31.01.2013  această hotărâre a fost abrogată, aprobându-se ca pentru plăţile 

aferente investiţiei menţionate, împrumutul să fie în valoare de 2.700.000 de lei. 

 

Gradul de îndatorare a fost de 7,49% în anul 2012.(medie  a veniturilor proprii de pe 

ultimii 3 ani), în condiţiile în care limita legală de îndatorare pentru investiţiile publice de interes 

local este de 30%. 

 

 I.a. Investiţii.  

Proiecte cu finanţare europeană. 

Cu privire la proiectul integrat „Fărcaşa—o comună atractivă”, în anul 2012 au fost 

demarate lucrările de execuţie şi până la 31.12.2012 s-a realizat obiectivul „Extindere reţea de 

canalizare menajeră” în proporţie de 95%. 
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 Pentru proiectul  „Restaurarea Bisericii de lemn din Buzeşti, în vederea includerii în 

circuitul turistic”, finanţat prin POR, în anul 2012 a  fost finalizată procedura de achiziţie a 

lucrărilor de execuţie şi a fost dat ordinul de începere a lucrărilor. Pentru plata sumelor datorate 

constructorului, până la alocarea acestora de către finanţator, se impune contractarea unui 

împrumut intern.  

 

Proiecte cu finanţare  de la bugetul de stat. 

 Amenajare spaţii verzi în comuna Fărcaşa.  

 La data de 28.08.2012 a  avut loc deschiderea ofertelor pentru lucrarea Amenajare spaţii 

verzi în comuna Fărcaşa, proiect finanţat prin Administraţia Fondului pentru Mediu, conform 

invitaţiei de participare nr. 333664 publicată în SEAP la data de 14.08.2012. 

 Valoarea contractului este 873.022,30 lei(fără TVA).Pe parcursul anului 2012 s-au 

derulat lucrări de decopertare a terenului la toate cele 5 locaţii şi s-a pregătit structura pentru 

alei (umplere cu pietriş).  

 

 Proiectele finanţate prin HG.577/1997, „Extindere sursă şi reţea alimentare cu apă”, şi 

„Modernizare DC 94” au continuat pe parcursul anului 2012. S-au realizat următoarele lucrări. 

 Investiţia de apă: 
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- forare puţ, cu aducţiuni şi instalaţii electrice

 

- paratrăznet la uzina de apă 

Sumele alocate pentru investiţia de apă în anul 2012 au fost de 150.000 lei. 

Drum:  



8 

 

- rigole în satele Buzeşti şi Sîrbi, 

 

- podeţe 

- fundaţii din piatră spartă 
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- amenajare porţiunea de drum pe strada Sticlarilor. 

 

Sumele alocate pentru drum în anul 2012 au fost de 610.000 lei. 

 

 Proiecte finanţate din bugetul local. 

 La obiectivul Şcoală generală Fărcaşa, pe parcursul anului 2012 s-au derulat lucrări de 

execuţie şi la începutul anului şcolar 2012—2013 a  fost dat în funcţiune.  Din păcate, lucrările 

nu au putut fi achitate în totalitate şi la această oră datorăm constructorului 1.743.890 de lei. 
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Pentru ca lucrările să poată fi finalizate la termen şi obiectivul dotat şi dat în funcţiune, am 

acordat în calitate de persoană fizică societăţii executante împrumut, fără dobândă, prin 

contract autentificat, în valoare de 660.000 de lei. Achiziţionarea mobilierului pentru Şcoala 

Fărcaşa a fost achitată de către Asociaţia Speranţa Fărcaşa, care a primit sume sub formă de  

sponsorizare  de la: SC Eaton Electro Producţie SRL Sîrbi—100.000 lei, SC Hagero SRL---

5.000 lei, SC Eaton Electric SRL—65.000 lei. De asemenea, în calitate de persoană fizică, am 

acordat Asociaţiei un împrumut fără dobândă în valoare de 100.000 de lei pentru acelaşi scop. 

 Construcţie sediu Primăria Fărcaşa. 

S-au realizat în anul 2012 pereţi 
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cortină, panou intrare, panou peste intrare şi luminator terase în două ape, în valoare de 

74.026,76 lei. 

 Prin HCL. 24/2012 s-a aprobat schimbarea destinaţiei şi amenajarea imobilului din 

localitatea Fărcaşa, str. Independenţei, nr.59, în spatele sediului actual al Primăriei, imobil care 

avea destinaţia de anexă—garaj. Acesta a fost amenajat ca şi clădire administrativă în care îşi 

desfăşoară activitatea Postul de Poliţie Fărcaşa şi Secţia nr.3 de poliţie rurală. 

S-a impus a fi realizate aceste 

lucrări deoarece Poliţia ar trebui să ocupe actualul sediu al Primăriei, prin mutarea aparatului de 

specialitate în noul sediu, care însă din lipsa resurselor financiare , nu a putut fi finalizat. Costul 

lucrărilor de amenajare/recompartimentare/dotare  a fost de 38.637 lei.  

 Amenajarea clădire pentru Garda de intervenţie Fărcaşa şi punctul SMURD, din cadrul 

Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă Gheorghe Pop de Băseşti al judeţului Maramureş a 

continuat şi pe parcursul anului 2012, suma alocată  de la bugetul local fiind de 585.500 lei. 

Prin HCL. 59/2012 s-a aprobat construirea a două garaje la sediul Gărzii de intervenţie ISU, 

valoarea acestora fiind de 66.500 lei. 
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De asemenea, în anul 

2012 s-a achitat şi suma de 12.605 lei către Federalcoop, contravaloare achiziţie clădire. 
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 Construcţie capele în cimitire. Pe parcursul anului 2012 s-a realizat tâmplăria cu geam 

termopan şi împrejmuiri, valoare lucrări 22.844 lei. 

 

 Amenajare văi în comuna Fărcaşa. În anul 2012 s-au amenajat văile din localitatea 

Buzeşti, prin taluzare cu piatră spartă, s-a amenajat un taluz în centrul localităţii, un zid de 

sprijin în localitatea Sîrbi, pavaj la căminul cultural Tămaia. Valoarea lucrărilor: 80.118 lei. 

 S-au derulat de asemenea lucrări cu excavatorul în valoare de 93.379 lei. În aceste 

condiţii s-a luat decizia achiziţionării unui excavator, conform HCL.5/2012. Valoarea de achiziţie 

a fost de 69.000 de lei. 

 Situaţia investiţiilor aflate în derulare pe raza comunei Fărcaşa este prezentată în anexă. 

 

URBANISM. 

 Pe parcursul anului 2012, compartimentul urbanism din aparatul de specialitate a eliberat 

un număr de 60 certificate de urbanism şi 59 autorizaţii de construire pentru 

construire/extindere/reabilitări de imobile 

 Sumele încasate la bugetul local ca urmare a eliberării acestor acte sunt în cuantum de 

17.131 lei. 

  

REGISTRUL AGRICOL. 
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 Conform datelor din Registrul agricol , pe parcursul anului 2012 au fost eliberate un 

număr de 739 dovezi cu privire la terenurile⁄animalele deţinute de către cetăţeni. Pentru 

obţinerea subvenţiilor de la APIA au fost eliberate un număr de 524 adeverinţe. 

 A continuat pe parcursul întregului an, înscrierea datelor în Registrul agricol. 

 Registrul agricol, conform prevederilor legale, are caracter declarativ, datele se înscriu, 

acolo unde nu există acte de proprietate, în baza declaraţiei pe proprie răspundere a  capului 

gospodăriei sau a unui alt membru major al acesteia. 

 Începând cu luna august  2012,  pe baza datelor din Registrul agricol şi a evidenţelor 

fiscale,  se transmite din oficiu sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale, în termen 

de 30 de zile de la înregistrarea decesului unei persoane. 

  

ÎNVĂŢĂMÂNT. 

 În anul 2012 s-a pus în aplicare proiectul „O comună, o şcoală”, care vizează 

funcţionarea unei singure şcoli la nivelul comunei. Acest lucru s-a putut realiza prin finalizarea 

construcţiei noii şcoli. De la începutul acestui an şcolar, şcoala poartă şi o denumire, cea  a 

scriitorului Lucian Blaga. 
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În prezent în Şcoala din Fărcaşa învaţă un număr de 339 elevi. 

 

De asemenea, funcţionează grădiniţe la Fărcaşa, Sîrbi şi Tămaia. 
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Pe parcursul anului 2012 din bugetul local al comunei Fărcaşa a fost sprijinită financiar 

deplasarea elevilor în excursii în ţară, costul acestora fiind de 29.300 de lei şi de asemenea, în 

luna aprilie 2012, 15 elevi au fost plecaţi o săptămână la ski în Austria. Costul acestei ultime 

deplasări a fost de 23.500 de lei. 

 Pentru şcoală s-au primit un număr de 30 de biciclete de la societatea HAGERO, în 

cadrul proiectului ce îşi propune practicarea ciclismului de către elevii şcolii locale.  

 

 Sănătate. 

 Activtatea medicală la nivelul comunei Fărcaşa se desfăşoară prin intermediul 

cabinetelor medicale individuale ale doctorilor de familie Lăcătuş Maria, Conţiu Constanţa şi 

Conţiu Livian, dar şi prin Centrul de permanenţă Fărcaşa care funcţionează zilnic între orel 

15,00—08,00, iar în zilele nelucrătoare non stop. 

Este sprijinită 

funcţionarea în bune condiţii a Centrului de permanenţă, precum şi activitatea dr. Lăcătuş Maria 

la nivelul instituţiilor de învăţământ. 

 De asemenea, îşi desfăşoară activitatea în Fărcaşa doi medici stomatologi şi 

funcţionează 2 farmacii în localitatea Fărcaşa şi una în localitatea Tămaia. 

 

 Cultură, culte. 
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 În perioada 13—16.12.2012 s-a desfăşurat cea de-a şasea ediţie a concertului de 

colinde „Deschide uşa creştine”, care a reunit pe scenă coruri din comună, din comunele 

învecinate sau coruri de renume din judeţ. 

 Au fost felicitate 6 

cupluri care au aniversat 50 de ani de căsătorie, dar şi 49 de tineri care au împlinit vârsta 

majoratului în anul 2012.  
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 În cadrul acestor manifestări au fost decernate 3 titluri de  „Cetăţean de onoare al 

comunei Fărcaşa”  unor persoane care au sprijinit dezvoltarea comunei ori au susţinut acţiunile 

autorităţilor locale. 

 

 Aceste manifestări au fost sprijinite financiar şi de către Asociaţia Speranţa Fărcaşa, 

care a câştigat un proiect pe această temă şi a primit de la Consiliul judeţean Maramureş sum 

ade 2.000 de lei. 

 Au fost sprijinite de la bugetul local sau prin lobby de la bugetul Consiliului judeţean 

Maramureş şi lucrările realizate de Bisericile de pe raza comunei Fărcaşa.Astfel, pentru 

Biserica penticostală Buzeşti a fost alocată de la bugetul local sum ade 5.000 de lei, iar 

bisericile ortodoxe din Fărcaşa, Tămaia şi Buzeşti şi Biserica penticostală Sîrbi au primit de la 

Consiliul Judeţean Maramureş câte 20.000 lei—Fărcaşa şi Sîrbi, respectiv câte 10.000 de lei---

Tămaia şi Buzeşti. De asemenea, în nume personal am acordat 16.000 de lei Bisericii ortodoxe 

Fărcaşa şi 10.000 de lei Bisericii ortodoxe Sîrbi. 
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 De asemenea, au fost alocate fonduri pentru deplsarea corurilor Bisericilor ortodoxe din 

Tămaia şi Fărcaşa la mănăstirile din nordul Moldovei. 

 

 Relaţia cu 

reprezentanţii cultelor s-a derulat în anul anterior în cele mai bune condiţii. Pentru informarea 

cetăţenilor apelăm şi la Bisericii pentru a face publice anumite anunţuri de interes pentru 

cetăţeni. 
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 Asistenţă socială. 

 În anul 2012 au fost în plată 15 dosare de ajutor social. 

 De asemenea, s-au plătit drepturile financiare pentru un număr de 25 de persoane cu 

handicap grav, dintre care 3 cu asistenţi personali. 

 Au fost acordate subvenţii de la bugetul de stat pentru un număr de 38 de dosare 

solicitanţi de încălzire cu gaze naturale  şi 124 solicitanţi încălzire cu lemne. 

 În preajma sărbătorilor pascale au fost acordate 224 ajutoare alimentare familiilor şi 

persoanelor cu venituir reduse din comuna noastră.Pachetul a constat din: 1 l ulei, 2 kg zahăr, 2 

kg făină, 1 pateu, 1 lapte praf, 2 kg orez, 1 kg mălai, 1 cutie ciocolată. 

 Cu ocazia sărbătorilor de iarnă au fost distribuite pachete cu alimente pentru un număr 

de 793 familii sau persoane singure cu venituri reduse din comună. Pachetul a constat din: 10 

kg făină albă, 4 kg mălai, 1 kg paste făinoase, 5 pachete biscuiţi, 2 kg zahăr, 6 kg orez, 1 kg 

fasole, 2 cutii roşii, 1 cutie bulion, 1 pachet turtă dulce, 1 buc halva, 1 buc conservă carne, 2 
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buc pate de ficat . . 

 

 O parte din alimnetele acordate cu ocazia sărbătorilor de iarnă au fost acordate de 

Asociaţia Speranţa Fărcaşa, în baza unei spornsorizări în valoare de 30.000 de lei primită de la 

societatea BOCCARDO ENTERPRISE SRL. 
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 Evidenţa persoanelor. 

 In anul 2012 au fost intocmite:  

- 14 acte de nastere; 

- 28 acte de casatorie; 

- 32 acte de deces. 

Numarul cartilor de identitate eliberate a fost de 1082, iar cartile de identitate provizorii 

au fost in numar de 21. 

 

 Sport. 

 Activitatea sportivă la nivelul comunei Fărcaşa se desfăşoară în cele două săli de sport 

din localităţile Fărcaşa şi Tămaia, dar şi în aer liber la Baza sprtivă din localitatea Fărcaşa. 

  Pe parcursul 

anului a fost susţinută financiar echipa locală de fotbal. Pentru fiecare meci câştigat am acordat 
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personal primă de joc sportivilor. 

 

 Prin HCL. 40/2012 a fost aprobată înfiinţarea CLUBULUI  SPORTIV FĂRCAŞA, iar prin 

HCL. 46/2012 s-a adoptat Regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia. În cadrul 

clubului au fost prinse mai multe discipline sportive, pentru încurajarae parcticării sportului de 

către localnici în general, tineri în special. 
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 Au fost amenajate în anul anterior locuri de joacă pentru copii la Blocurile ANL şi la 

Şcoala Tămaia.  

 

 Mediu. 

 În anul 2012 colectarea deşeurilor  menajere de la populaţie şi agenţi economici s-a 

realizat de către SC Truck Sped SRL, iar depozitarea la Satu Nou de Jos, la depozitul 

administrat de SC Drusal SA. În paralele deşeurile din pet au fost colectate separat şi 

valorificate la firma SC  AVE IMPEX Zalău. În anul 2012 a fost realizată şi o acţiune de 
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colectare a deşeurilor din materiale electrice şi electronice, care au fost valorificate la un agent 

autorizat.  

 Pentru depozitarea la Satu Nou s-a achitat înm anul anterior suma de 42.143 lei. 

 În anul 2012 au avut loc la nivelul comunei acţiuni de igienizare locale, organizate de 

şcoală şi garda de mediu Eaton, dar şi naţionale, „Let-s do it România”, prin care au fost 
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curăţate cursurile de apă, zona adiacentă drumului judeţean, alte locuri publice. 

 

  

 Pază comunală, ordine publică. 

 În comuna Fărcaşa paza comunală a fost asigurată în cursul anului 2012 prin cei doi 

paznici încadraţi în aparatul de specialitate al primarului. Din păcate în anul 2013 a rămas doar 

unul, prin decesul angajatului Fârte Adişor. 

 Pentru ordinea şi siguranţa publică la nivelul comunei Fărcaşa îşi desfăşoară activitatea 

Postul de poliţie Fărcaşa şi Formaţiunea de jandarmi Fărcaşa 

 Sperăm ca pe parcursul anului 2013 să continuăm proiectele de investiţii aflate în 

derulare, să identificăm surse de finanţare pentru promovarea altora noi, pentru a continua 

astfel dezvoltarea comunei.  

Desigur ca orice lucrare de investitii derulata in comuna presupune si un discomfort 

pentru cetateni, dar speram ca fiecare sa fie intelegator si sa constientizeze ca acesta este 

temporar si in scopul imbunatatirii conditiilor de viata. 

 Vom pregăti în perioada următoare şi Strategia de dezvoltare pentru perioada 2014—

2020, în care vorm cuprinde proiectele de dezvoltare locală ce dorim a le realiza.Propunerile de 

proiecte pot veni şi din partea cetăţenilor, în spirjinul cărora am venit în anul 2012 prin montarea 
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unor cutii pentru sugestii în diverse locuri pe raza comunei, astfel încât cei care au ceva de 

comunicat autorităţilor pot să o facă şi în acest mod. 

 

 

 .  

 

  

PRIMARUL COMUNEI  FĂRCAŞA 

Ioan STEGERAN 

 

 


