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RAPORT
PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI MĂNĂSTIRENI

În conformitate cu prevederile art. 54 alin. (4) din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă prezint RAPORTUL
ANUAL privind starea economico-socială a comunei, raport care constituie
bilanțul pe anul 2018 și se referă la capacitatea efectivă a administrației publice
locale de a coordona, gestiona și rezolva cu responsabilitate treburile publice și
patrimoniul comunei în interesul comunității locale pe principiile autonomiei
locale.
Populația comunei
La sfârșitul anului 2018 populația comunei Mănăstireni este de 1448
locuitori. Numărul populației este în continua scădere la fel ca și în anii trecuți.
Din păcate tendința este în scădere și în perioada imediat următoare. Cauzele
depopulării: natalitatea scăzută, îmbătrânirea populației, lipsa locurilor de muncă

în cadrul comunei sau în apropiere pentru tineri, care să încurajeze, să stabilizeze
sau să atragă tineretul în zonă.
Asistența socială
In cursul anului 2018 au beneficait de prevederile Legii nr. 416/2001,
privind venitul minim garantat un număr de 27 familii, ajutor pentru încălzirea
locuinței un număr de 37 familii, alocatii pentru susținerea familiei un număr de
32 familii, 32 persoane beneficiază de indemnizatie de handicap.
Au fost acordare ajutoare de urgență pentru familiile cu probleme sociale (
reparat acoperisul la casa de locuit a lui Barta Ioan, refacere acoperis la casa de
locuit a lui Kovacs Stefan și Lingurar Nicolae, care au ars in urma unor incendii).
Ajutoarele de urgență au constat în materiale de constructie și munca cu
muncitorii din cadrul primăriei).
Sănătate
În cadrul comunei Mănăstireni există un cabinet medical cu un medic de
familie și un asistent medical, un cabinet stomatologic, un punct farmaceutic în
localitatea Mănăstireni și un punct farmaceutic in satul Bedeciu.
Activitatea sanitar-veterinară
Activitatea sanitar-veterinară la nivelul comunei Mănăstireni este asigurată
prin intermediul cabinetului veterinar, coordonat de medical veterinar Velea
Cristian și technician veterinar Sorcoi Călin.
Invățământ

În comuna Mănăstireni funcționează Scoala gimnazială cu clasele I – VIII cu
un număr de 75 elevi și o grădiniță cu un numar de 17 copii.
Pentru buna desfășurare a activității educaționale, pentru anul 2018 s-au
asigurat fondurile necesare funcționării la parametrii normali ai școlii, al
microbuzului scolar, naveta cadrelor didactice și a elevilor. Au fost asigurate
lemnele de foc necesare pentru sezonul rece și revizia centralei termice.
Biblioteca comunală
La biblioteca comunală există un fond de carte diversificat, activitatea se
desfășoară în condiții bune, in spatii corespunzătoare. In cadrul bibliotecii exista
biblionet. Au fost asigurate din bugetul local sumele necesare, pentru cheltuielile
salariale ale bibliotecarului comunal și pentru achizitia de carti.
Cultură
Cele 6 cămine culturale de pe raza comunei se prezintă în conditii bune.
La căminul cultural din localitatea Mănăstireni s-au desfășurat activități
culturale cu elevii Școlii gimnaziale Mănăstireni. Opera Română din Cluj-Napoca a
prezentat în cadrul Căminului cultural un frumos spectacol de opera și operetta cu
sala plină.
La Căminul cultural din satul Bedeciu au avut loc mai multe activități
culturale: Spectacol și hora tărănească cu ocazia Fii satului Bedeciu; Hora
tărănească cu ocazia sărbătorilor de Crăciun; Revelion organizat de către familiile
tinere din satul Bedeciu; Organizarea majoratului de catre o parte din tinerii din
Bedeciu.

In cadrul căminelor culturale au avut loc si altfel de activității: botezuri,
mese festive, etc.
Toate bisericile, indiferent de confesiune au fost sprijinite prin Consiliul
judetean Cluj pentru obținerea de fonduri, iar prin compartiomentul de asitență
socială, cu beneficiari de ajutor social și muncitorii primăriei au fost ajutați la
lucrările de igienizare .
Situații de urgență
Serviciul voluntar pentru situații de urgență de la nivelul comunei
Mănăstireni, a desfășurat o activitate vastă în cursul anului 2018 cu intervenții
promte acolo unde a fost solicitat (incendii, inundatii, salubrizare) atât în cadrul
comunei cât și înafara comunei. Serviciul volunar pentru situatii de urgență este
dotat cu două autospeciale de stins incendii, două motopompe.
Agricultură
Compartimentul agricultură în cursul anului 2018 a desfășurat o activitate
foarte buna, prin tinerea la zi a registelor agricole atât în format electronic cât și
pe suport de hârtie, eliberarea la timp a tuturor adeverintelor pentru depunerea
cererilor la A.P.I.A. în vederea obtinerii de subvenții, cât și pentru alte situații.
O preocupare mare a fost și pentru întocmirea proceselor verbale de
punere în posesie în vederea eliberării titlurilor de priprietate.
Paza și siguranța cetățeanului
Asigurarea ordinii și liniștii publice în comună este asigurată de către
lucrătorii Poliției Naționale și a Poliției locale. Serviciul de pază al comunei este

asigurat de către cei doi politisti locali cât și prin sistemul de suraveghere video
din satele Mănăstirei, Mănășturu Românesc,

Ardeova, Bedeciu, prin

monitorizarea prin cele 10 camere de supraveghere. Mai există sistem de
monitorizare și la Școala gimnazială Mănăstireni.
Infrastructura locală
În cursul anului 2018 la nivelul comunei Mănăstireni au fost executate
următoarele lucrări:
Localitatea Mănăstireni:
1. Amenajare cu piatră mare de carieră curs vale zona Piață - 400 tone,
executat Februarie 2018;
2. Decolmatere curs vale - Pe Vale zona La Cojocaru, La Arcoși, La Onciu
și turnare zid beton, cu lungime de 97 ml.
- Decolmatare curs vale - La imbrești, construire zid beton;
- Amenajare strada pietruită la Imbrești;
-

Reparat pod la Onaica;

- Reparat pod la Iedu;
- Decolmatare și amenajare curs Valea Mare , zona La Bocu împreună cu
Apele Române, unde s-a folosit 1200 tone piatră naturală;
- Consolidare zid de sprijin de pe marginea DJ 108C, care traversează
localitatea Mănăstireni, în dreptul gospodăriei D-lui Condor Florian.
3. Intreținere și reparații prin pietruire pe următoarele străzi din
comună:

- Pe vale la Săndel, La Popo, La Colto, La fermă la Aurora, La Mină, La
Valea Podului, La cimitir în M.Românesc, La Zirbo, Pe vale la Cojocaru, La
Alexa, La Pălincărie.
4. Reparații și vopsitorii la toate balustradele și parapeții de protectie drum principal Mănăstireni, montare parapeti La Imbrești, La Derea, la pod
la Cojocaru;
5. Amenajare și construire – în Piață - centru primire vizitatori –
ansamblu:
- fântâna cu cumpăna, peste 100.000 vizualizări
- foișor cu împrejmuire domeniu public
- demolare vechiul punct de colectare a laptelui
6. Reparații și igienizari la remizele P.S.I.
- construire acoperiș la remiza nr. 1 P.S.I., porți, zugrăveli
- izolatii acoperiș la remiza nr. 2 P.S.I., vopsitorii
- reparare acoperis Dispensar veterinar, WC, zugrăveli interioare și
exterioare
7. Amenajare platou la intrarea în localitatea Mănăstireni, montare
portal și troiță;
8. Amenajare zona primire turiști – zona La Bocu, montare troiță,
începerea lucrării
pentru montarea unui foișor și construire gard.
Localitatea Bica
1. Șențuire pe ambele părți ale drumului Mănăstireni – Bica, cu montare
de tuburi și amenajare treceri spre drumurile de hotar.
2. Intreținere drumuri laterale prin pietruire La Abrudan pe Vale, La Nelu
Gânscă, La Râpă.

3. Construire rigolă de scurgere și consolidare drum comunal cu scurgere
pe tuburi de 0 600 (situatii de urgență - inundații).
4. Decolmatare pârâu - pentru evitarea viiturilor.
5. Zugrăveli exterioare și lucrări de reparatii la Căminul cultural Bica.
6. Vopsitorii la Remiza P.S.I. Bica
7. Igienizare zona Dealul Bicii.
8. Defrișare linii electrice și cosire acostament drum și șanțuri de 2 ori pe
an.
9. Montare balustrazi – 40 ml, în zona care prezenta pericol de accidente.
Localitatea Dretea
1. Lucrări de șențuire pe marginea drumurilor și intreținerea drumurilor.
2. Montarea de tuburi 0 315 la toate podețele de pe domeniul public și
decolmatarea celor existente.
3. Amenajare drum prin pietruire și cilindrare spre ferma lui Ionuț Dinea și
spre Cânepiști- Moara Oprea.
4. Amenajare întrarea în localitatea Dretea, demolare căsuță, canalizare pe
tubulatură 0 400 cu scurgere în timpanele drumului judetean.
5. Montare portal inscripționat în localitatea Dretea.
6. Igienizare zona de intrare în localitatea Dretea.
7. Cosire acostament drum comunal în localitatea Dretea și pe DJ 108 C.
8. Intreținere și reparații pompă apă.

Localitatea Ardeova

1. Lucrari interioare la Căminul cultural (umplere cu material fosta pivniță
și turnare placă beton armat, montare gresie și retusuri la bucatăria din
cadrul căminului).
2. Șențuire pe ulița principal și secundare – decolmatare podețe.
3. Pietruire în zona platoului la Căminul cultural ce tine de domeniul public
și la Biserica ortodoxă.
4. Reparații porti și garduri la fosta școală din satul Ardeova, lucrari de
igienizare și defrișări gradină.
5. Cosire acostament drum.
6. Introducere fibră subterană Ardeova - Mănăstireni – Bedeciu de către
R.D.S.

Localitatea Bedeciu

1. Șențuire mecanizată pe drumul comunal din DJ 108 C până în Bedeciu la
Căminul cultural.
2. Defrișare și igienizare – toate zonele unde sa executat șentuirea.
3. Amenajare adăpătoare canalizată și împrejmuire domeniul public în
zona La păduraru.
4. Decolmatare pârâu La Ursu, șențuire și construire podeț de trecere.
5. Amenajare zid, garduri și porți la Bota Ioan, zid de sprijin marginea
drumului comunal (prin acordarea unui ajutor de urgență).
6. Reparare și igienizare bazin apa din centrul satului Bedeciu.
7. Restaurare Monumentul eroilor.

8. Intreținere prin pietruire a următoarelor străzi: La Ogrăoaia, În spatele
școlii și ulicioare, La Buna, Dig de sprijin în luncă, La Cucu (griblură
asfaltică – cilindrată), pietruire și șențuire Pe Șes, La Ciocâna, Cimitirul
ortodox și cel penticostal, igienizare pe Șes.
9. Turnare zid sprijin din beton armat Pe Grui.
10.Zid din beton armat cu rigolă scurgere Curtea Școlii.
11.Returnare (consolidare) trepte și scări Căminul cultural, precum și
trotuar cu canalizare spre vale.
12.Lucrări de intreținere și igienizare la Căminul cultural Bedeciu (zugrăveli
interioare și exterioare, vopsitorii la geamuri, copertine la usile de la
intrare).
13.Garduri de împrejmuire și porți Curtea școlii, amenajare parculet de
joacă pentru copii.
14.Reparatii și igienizare Remiza P.S.I. și cele 4 boxe ale grupurilor sociale,
precum și cele două grupuri sociale din interiorul scolii.
15.Aducțiune apă, montarea bazinului din fibră de sticlă de 6500 litri și
coborâre pe furtun de 0 50 de la Popești la Ursu.
16.Întreținere și igienizare surse de apă (fântâna de la Buna, fântâna de la
Hutupel, fântâna la Diacu și la Păduraru).
17.Montare Portal inscipționat la intrarea în sat.
Localitatea Mănășturu Românesc
1. Drum pietruit, șențuire și canalizare pe tubulatură 0 600 pe Pârâu în
Halaștău.
2. Decolmatare pârâu La Popa, pentru evitarea producerii de inundatii.

3. Pietruire drum La Popa.
4. Cosire și igienizare domeniul public.
Cătunul Tufe
1. Întreținere drum pe Colnic și curățire acostament.
2. Șențuire și întreținere prin pietruire drum de aces spre Releul Telekom.
3. Defrișări unde a fost nevoie.

În ce prevește dotările pentru a asigura servicii de bună calitate către
cetățenii comunei, am achiziționat un Tractor Belarus de 95 CP dotat cu
lama de deszăpezire, ceea ce s-a dovedit ca a fost foarte util și o
cheltuială pe deplin justificată, ținând cont că nu avem contracte de
deszăpezire cu firme specializate pentru localitățile Mănăstireni,
M.Românesc și Bica.
Proiectul aprobat pentru achiziționarea de utilaje prin AFIR necesita
achiziția unui tractor, care sa aibă caracteristicile necesare pentru a
deservi eficient lucrările

intretinerii domeniului public al comunei

Mănăstireni.
Tot în acest sens s-a achiziționat prin sistemul Bay Back autoturismul
Dacia Duster.
Proiectul de modernizare al DJ 108 C se va finaliza cu cei 600 ml de asfalt
rămași neturnați,spre DN 1, acesta reprezentând o marerealizare pentru
comunitatea noastra, presupunând o mare implicare alături de Consiliul
Judetean Cluj, Direcția de drumuri Judetene și Firma executantă.

Un alt proiect important a fost derulat cu TELEKOM, asigurând fibra
optică atât de necesară pentru desfășurarea în conditii bune a
activităților administrative.
Telekom va moderniza linia cu stâlpi noi, lucrare aprobată și gata de
implementare.
Cu R.D.S. lucrarea a fost executată – fibră subterană – urmând atunci
când timpul va permite să trecem la demontarea stâlpilor vechi. După
terminarea celor două lucrări întreaga zona va arăta mult mai bine.
În toate localitățile s-au executat lucrări de curățire a liniei electrice și
alte utilități, precum și înlocuirea lămpilor uzate cu lămpi stradale de tip
led, ajungând astăzi la un consum cu 45 % mai redus față de anii
anteriori.

Proiecte și investiții preconizate pentru anul 2019 la nivelul comunei
Mănăstireni
1. Modernizare rețea de apa /ministații de tratare a apei.
2. Lucrări de aducțiune apă în satele Mănăstireni, Bedeciu și Dretea.
3. Reabilitarea Dispensarului uman Mănăstireni.
4. Reparații și igienizare Cămine culturale din satele Mănăstireni,
M.Românesc și schimbare acoperiș la Căminul cultural din satul Bedeciu.
5. Implementare proiect reabilitarea clădirii primăriei Mănăstireni și
construire teren multisport.
6. Implementare

proiect

achiziții

utilaje

și

echipamente

ecologizarea domeniului public al comunei Mănăstireni.

pentru

7. Reabilitare și întreținere anexe Primăria Mănăstireni.
8. Intocmire studii fezabilitate - asfaltare străzi in comuna Mănăstireni.
9. Rigole carosabile - pe strada la Popescu și Gojnea in satul M.Românesc.
10.Lucrări de igienizare a cursurilor de apă, a văilor.
11.Întreținerea drumurilor și străzilor din comună.

PRIMAR,
Ioan Condor

