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PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ SI DE MEDIU
A COMUNEI USUSAU
JUDETUL ARAD
In temeiul art. 63 alin (3) lit. a). din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, primarul prezinta Consiliului Local un raport
anual in concordanta cu atributiile ce-i revin autoritatilor publice locale.
Autoritatea publica locala utilizeaza resurse umane, materiale si financiare, astfel incat sa
constituie permanent la eficientizarea sistemului administrative si imbunatatirea releatiilor dintre
administratie, societate civila si contribuabili in concordanta cu cerintele referitoare la implementarea
actiunilor comunicare si procesul de integrare European.
Autoritatea din administratia publica trebuie sa dea dovada de professionalism si etica la cele
mai ridicate standarde, sa aiba transparenta in actul administrativ, sa fie flexibil si adaptabil conform
cerintelor individualizate ale cetatenilor si comunitatea locala.
Autoritătile administratiei publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele
financiare, precum si de bunurile proprietate publică sau privată ale comunelor, oraselor, municipiilor
si judetelor, în conformitate cu principiul autonomiei locale.
Conform Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate,
Compartimentul contabilitate este compartimentul prin intermediul caruia autoritatea publica locala
asigura managementul financiar contabil pentru intreaga activitate economica a Consiliului Local
Ususau.
Ca structura de baza care asigura indeplinirea obiectivelor autoritatii publice, in anul 2016
serviciul contabilitate a functionat cu un numar de 2 persoane, desfasurand activitati diverse:
contabilitate – taxe si impozite, iar din luna Octombrie 2016, serviciul contabilitate a functionat cu un
numar de 1 persoane functie publica, 1 post contractual, 2 posturi functii publice fiind vacante in urma
pensionarii a doi angajati, urmand ca in 2017 sa organizam concurs pentru ocuparea functiilor publice
vacante.
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Lunar au fost efectuate deschideri de credite bugetare si s-au solicitat sume defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul localitatii, precum si pentru
echilibrarea bugetului local.
S-au intocmit lunar state de plata si declaratii catre bugetul de stat pentru toate activitatile si
institutiile subordonate Consiliului Local. Totodata au fost intocmite situatii statistice lunare privind
monitorizarea cheltuielilor de personal. Trimestrial au fost intocmite situatii financiare pentru Primaria
Ususau si au fost centralizate situatiile financiare.
Achizitiile publice aprobate a se realiza in anul 2016, fac parte din categoria celor menite sa
participe la dezvoltarea comunei Ususau, fiind concretizate in:
-

Modernizare DC 85 Patars ;
Construire Gradinita Dorgos ;
Amenajare curte Gradinita Dorgos ;
Imprejmuire Scoala Gimnaziala « Teodor Pacatian« Ususau ;
Modernizare strazi in Comuna Ususau ;
Pietruirea strazilor din Zabalt, Bruznic, Patirs ;
Achizitionare Autobasculanta SCANIA ;
Reparatii interioare la Scolile;
Reabilitare Gradinitia Bruznic ;

Pe raza comunei functioneaza 3 agenti economici: SC MIN EXPERT SRL Timisoara, SC
Compania de Dezvoltare Imobiliara SRL Arad si SC ROTOLEMN SRL. Deasemenea, isi mai
desfasoara activitatea mai multe unitati comerciale necesare aprovizionarii populatiei cu paine si alte
produse alimentare.
La finele anului 2016 s-a reusit colectarea impozitului pe cladiri si teren de la populatie in
procent de 92%.
In vederea recuperarii creantelor datorate de cetatenii care nu si-au achitat impozitul au fost
intocmite popriri si titluri executorii, urmand a se efectua sechestrul acolo unde este cazul sau chiar
recuperarea creantelor prin intermediul instantelor judecatoresti.
Pe teritoriul comunei functioneaza Scoala Gimnaziala ”Teodor Pacatian” Ususau cu clasele I –
VIII si Gradinita PN unde sunt transportati scolarii din localitatea Dorgos, in Localitatea Dorgos exista
o Gradinita PN, in localitatea Zabalt exista Scoala Primara cu clasele I – IV si o Gradinita PN, unde
sunt transportati scolarii din localitatea Bruznic, in localitatea Bruznic exista o Gradinita PN, iar in
localitatea Patars nu exista scoala, datorita faptului ca sunt prea putini elevi, acestia fiind transportati la
Scoala Gimnaziala « Teodor Pacatian« Ususau.
Transportul elevilor se aigura cu doua microbuze primite de la CJA si Inspectoratul Scolar
Judetean Arad, pe baza unui traseu aprobat in Consiliul Local Ususau.
Compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei Ususau are in evidenta 10 persoane
asistate social, 2 indemnizatii si 41 persoane care beneficiaza de ajutoare sociale in conformitate cu
prevederile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
S-au acordat ajutoare de incalzire.
Plata drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sunt achitate la zi.
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La nivelul comunei Ususau s-au luat masuri pentru limitarea poluarii fonice, cauzate de
activitatea agentilor economici si transportul greu care se desfasoara pe DC 83, DC 85 si DJ 682, astfel
prin Dispozitia primarului se interzice desfasuararea activitatii de transport greu la SC MIN EXPERT
SRL Timisoara, cu punct de lucru Patars, la SC Compania de Dezvoltare Imobilira SRL Arad, cu punct
de lucru Ususau, intre orele 20.00 – 07.00, pe drumurile susmentionate si limitarea vitezei maxime la
30 Km/ora. Alte focare de poluare nu exista.
Principala activitate consta in completarea si actualizarea la zi a Registrului Agricol, atat pe
hartie cat si in format electronic.
In Registrul Agricol se inscriu date privind componenta gospodariei, terenuri detinute pe
categorii de folosinta, modul de utilizare a suprafetei detinute, suprafetele cultivate cu principalele
culturi, numarul pomilor detinuti de gospodarie, utilaje si instalatii agricole, efective de animale
precum si evolutia acestora in cursul anului.
Pe langa aceasta activitate se desfasoara si activitatea de relatii cu publicul, raspunsuri scrise la
diferite cereri si sesizari ale cetatenilor legate de Registrul Agricol.
In cursul anului 2016 au avut loc activitati de salubrizare si igienizare a comunei, prin
amenajarea santurilor, toaletizarea domeniului public, incheierea unui contract cu SC Servicii de
Salubrizare SRL – Polaris Arad, pentru ridicarea gunoiului menajer.
Relatia cu Consiliul Local Ususau a functionat în anul 2016 conform graficelor de sedintă, nu
s-au semnalat abateri de la respectarea legislatiei în vigoare, evidenta dosarelor de sedintă fiind
responsabilitatea Secretarului comunei Ususau.
Având în vedere cele spuse mai sus, mentionez că pe întreg anul 2016 activitatea la nivelul
Primăriei comunei Ususau s-a desfăsurat în legalitate, colaborarea cu celelalte institutii a fost foarte
bună, controalele avute la nivelul institutei nu au sesizat deficiente, în concluzie afirm că activitatea la
nivelul Primăriei comunei Ususau a fost foarte bună.

PRIMAR,
ŢOLE FLORIN
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