RAPORT AUAL PRIVID
STAREA ECOOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A COMUEI CHICHIŞ

Stimaţi Consilieri! Stimate Domnule Secretar!

Anul 2011, aşa cum foarte bine ştiţi şi Dvs., conform analizelor făcute la nivel
central, a adus stabilitate macroeconomică, dar nu a impulsionat o relansare economică care
să genereze creşterea calităţii vieţii. Criza economică s-a perpetuat şi măsurile de austeritate
iniţiate au sistat adâncirea crizei, dar nu au rezolvat problemele acumulate. În cazul comunei
noastre, originea crizei financiare a rămas acumularea datoriilor cauzată de creditul
contractat pentru realizarea investiţiei SAPARD „Strada Europa, modernizare străzi în
comuna Chichiş”, investiţie finalizată în anul 2008. Plata ratelor bancare a epuizat
capacitatea financiară a comunei şi a dus la acumularea datoriilor faţă de furnizori. Analiza
privind starea socio-economică a comunei Chichiş este structurată de acest cadru general al
crizei financiare, dar cu toate acestea îmi face deosebită plăcere să vă informez şi despre
evoluţii pozitive. În consecinţă, mai întâi o să vă prezint punctual aspectele negative, iar
după aceea o să reflectez asupra acestor aspecte pozitive.
Cele mai mari neajunsuri în acest an am înregistrat la continuarea şi finalizarea
programelor de investiţii începute deja cu ani înainte. În primul rând mă gândesc la
investiţia începută în anul 2007 privind realizarea staţiei de epurare a apelor uzate şi
menajere, iar în al doilea rând la investiţia începută în 2008 pentru realizarea reţelei de
alimentare cu apă a comunei Chichiş. Aceste două investiţii de infrastructură, de maximă
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importanţă pentru dezvoltarea comunei şi ridicarea bunăstării generale a locuitorilor, nu au
avansat deloc în acest an. Cu toate că am făcut demersuri repetate pentru obţinerea
fondurilor necesare din parte Guvernului României, din motivele bine cunoscute de către
Dvs. aceste fonduri nu au fost alocate, astfel, aceste investiţii urmează să fie finalizate în
acest an. Pentru a putea finaliza investiţia privind construirea unei staţii de epurare a apelor
uzate este nevoie de suplimentarea bugetului alocat proiectului cu 1.2 milioane lei. Această
suplimentare a bugetului, a fost cauzată de schimbarea soluţiei tehnologice iniţial proiectate,
datorită faptului că între timp echipamentele prevăzute nu se mai găsesc pe piaţă. Noua
soluţie este mult mai scumpă (de aici diferenţa de buget), iar decizia pentru aprobarea
modificărilor propuse trebuie luată de comisia de specialitate a Ministerului. Această decizie
în acest an a fost tergiversată de Comisie şi de aici izvorăsc mai multe probleme. Pe de o
parte, comuna noastră se află în proces cu executantul investiţiei ROMPROIECT SRL
pentru recuperarea sumei de 150.000 lei, sumă plătită cu titlu de avans pentru achiziţionarea
soluţiei tehnologice. Pe de altă parte, o problemă adiacentă, generată de această situaţie de
incertitudine creată în jurul finanţării investiţiei de construire a staţiei de epurare a apelor
uzate, este imposibilitatea participării comunei noastre la alte programe care vizează proiecte
de canalizare. Pentru a începe noi demersuri, ar trebui ori să avem staţia de epurare
finalizată, ori să fie investiţia realizată recepţionată în faza actuală şi finanţarea sistată prin
decizia Guvernului României.
Proiectul privind alimentarea cu apă a localităţii Chichiş a beneficiat de finanţare
parţială, bani din care am achitat o parte din restanţele pe care le avem faţă de executant.
Lucrările vor fi reluate numai după achitarea datoriei, pentru a nu transforma satul într-un
şantier pentru o perioadă incertă.
Studiile de fezabilitate contractate de Primăria Chichiş (dintre care unele încă nu
sunt achitate) au fost depuse pentru obţinerea finanţării acestor proiecte. Printre acestea se
află studiul de fezabilitate pentru reabilitarea şi modernizarea drumurilor din satul Băcel şi
studiul privind realizarea investiţiei de staţie de alimentare şi canalizare Băcel. Proiectul
privind reabilitarea drumului 27A a fost declarat eligibil şi a fost inclus pe lista de finanţări
prioritare pentru Guvernul României, lucrarea a fost licitată de către Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului, urmând ca în acest an să fie demarată. Totodată menţionăm că în
anul 2010 reabilitarea după inundaţiile din acest an a acestui drum, cât şi a străzilor
neasfaltate din satul Chichiş s-a realizat printr-un efort voluntar exemplar. Pietrişul necesar a
fost asigurat de către Primăria Chichiş, iar transportul şi împrăştierea pietrişului de către
locuitorii comunei. Faţă de această practică, în anul 2011, organizatorii locali din satul
Băcel, fără acordul sau ştiinţa primăriei, pietrişul acordat cu titlu de gratuitate de către
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Primărie au transportat şi împrăştiat prin contribuţia financiară a locuitorilor satului Băcel
(50RON/fam.). Practică total dezaprobată de instituţia noastră. În anul 2011 tot pentru satul
Băcel s-a propus pentru finanţare documentaţia privind reabilitarea liniei electrice, care va
soluţiona nu numai problema iluminatului public, dar şi desele căderi de tensiune cauzată de
uzura sistemului actual. Această investiţie a fost reconfirmată de directorul operatorului la
întâlnirea cu primarii din 19 ianuarie 2012.
Au fost finalizate alte două documentaţii privind investiţii de infrastructură pentru
satul Chichiş: Studiul de fezabilitate pentru modernizarea drumurilor din Chichiş şi studiul
de fezabilitate pentru modernizarea drumurilor de exploatare din comuna Chichiş. Obţinerea
finanţării pentru aceste lucrări reprezintă o prioritate pentru noi, reprezentând premise
fundamentale pentru dezvoltarea economică şi urbanistică a comunei.
Investiţia care s-a bucurat de cea mai intensă finanţare în anul 2011 a fost „Baza
sportivă în comuna Chichiş.” Lucrările nu au fost finalizate, dar clădirea vestiarului a fost
construită şi s-au făcut primele lucrări de amenajare a terenului de fotbal, precum şi al
spaţiului înconjurător. Investiţia privind construirea unei grădiniţe în imediata vecinătate a
bazei sportive a ajuns în etapa atribuirii lucrărilor, sperăm că în acest an se va începe şi
lucrările propriu zise de execuţie.
În urma restrângerilor operate şi a managementului financiar de austeritate am
evitat colapsul financiar, dar drept urmare, nu am putut iniţia angajamente financiare absolut
necesare pentru dezvoltarea infrastructurii şi economiei locale care ar fi depăşit posibilităţile
financiare ale comunei. Cu toate acestea, cu o contribuţie proprie de 50%, am reabilitat
căminul cultural din comuna Chichiş în parteneriat cu Consiliul Judeţean Covasna. În urma
acestei investiţii au fost schimbate uşile vechi şi degradate, s-a pus parchet nou în sală şi pe
scenă, s-a zidit uşa care a asigurat accesul spre scenă (care nu s-a folosit, însă a reprezentat o
breşă în izolarea termică a sălii) şi s-a zugrăvit. S-au achiziţionat şi un număr de 12 bănci
pentru spectatori. Din resurse proprii, muncitorii angajaţi de Fundaţia CJDSE au construit un
şopron pentru lemne în curtea Primăriei şi au montat indicatoare estetice cu denumirea
străzilor.
La capitolul mediu şi turism în anul 2011 s-au organizat şi desfăşurat acţiuni de
ecologizare a albiei râurilor. S-au plantat un număr de 400 de puieţi pomi ornamentali, de
menţionat voluntariatul prin care s-a realizat această lucrare: elevii şcolii generale, adulţi,
societăţi comerciale şi grupuri ale societăţii civile au contribuit la această realizare. Acest
efort de a transforma localitatea noastră într-o „oază verde” va fi continuat şi în acest an.
Locuitorii comunei manifestă un interes din ce în ce mai evident pentru crearea unui mediu
curat şi estetic de habitat, acordând o atenţie sporită aspectului exterior al imobilelor şi a
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zonelor verzi din faţa acestora. Pe lângă faptul că au fost plantate flori, majoritatea
locuitorilor au curăţat şanţurile şi trotuarul din vecinătatea imobilelor. Tot din resurse
proprii, primăria a confecţionat şi amplasat indicatoare de străzi estetice, o primă măsură în
vederea creării unui univers simbolic local coerent. Investiţia cea mai mare în domeniul
turistic „Natura Parc”, care a fost inaugurată în anul 2010, a fost continuată şi în anul 2011.
Această investiţie a avut mult de suferit din cauza inundaţiei din vara anului 2010, dar
investitorii sunt dispuşi la continuarea eforturilor financiare pentru a finaliza această
investiţie de mare anvergură. Astfel, anul trecut s-au reabilitat drumurile de acces, s-au
construit noi cabane, o tabără pentru camping şi două piscine. O problemă care nu s-a
rezolvat în acest an a fost cea legată de lipsa autorizaţiilor pentru aceste investiţii. Lipsa
autorizaţiilor are drept cauză principală greutăţile întâmpinate în transcrierea în CF a
dreptului de proprietate pentru terenurile destinate acestei investiţii (proprietari decedaţi, mai
mulţi moştenitori şi lipsa dezbaterilor de succesiune etc.). Pentru anul 2012 intenţionăm
realizarea unei investiţii privind continuarea pistei pentru biciclişti, un proiect al nostru mai
vechi prin care dorim realizarea unui circuit care ar lega destinaţiile turistice culturale din
zona Sepsi. Un tronson din această pistă a fost realizată între Ilieni şi Sfântu Gheorghe, iar
investiţia noastră ar facilita includerea zonelor din comuna noastră în acest circuit.
Tot la capitolul exploatării resurselor turistice se înscrie investiţia preluată în anul
2010 de Muntyán György de exploatare a zăcămintelor de pietriş şi transformarea bălţilor
astfel obţinute în destinaţii turistice, în zone de parc şi agrement. Astfel, reţeaua hidrografică
bogată a comunei va fi întregită de aceste investiţii, care legate de oferta turistică zonală şi
judeţeană poate contribui la crearea premizelor pentru dezvoltarea turistică a acestei zone. Pe
lângă bălţile create prin extracţia de pietriş, există numeroase ape stătătoare, acest perimetru
constituind habitatul numeroaselor specii ornitologice de baltă. În lipsa zonelor împădurite
acestea sunt nevoite să-şi construiască cuiburile şi să-şi crească puii în culturile agricole
învecinate, fiind deranjate permanent cu ocazia executării lucrărilor agricole de sezon. Prin
efectuarea lucrărilor de împădurire propuse s-ar crea condiţii favorabile supravieţuirii acestor
specii, îmbogăţind fauna zonei şi crescând valoarea şi importanţa naturală a mediului
respectiv.
Cu titlu exemplificativ menţionăm câteva specii de păsări(ocrotite sau strict
ocrotite) existente în zonă, potrivit unui studiu efectuat de Asociaţia RARA-AVIS Covasna:
Panurus biarmicus, Acrocephalus palustris, Emberiza schoeniclus, Egretta garzetta, Botaurus
steilaris, Remiz pendulinus, Lanius collurio, Lanus minor, Aquila heliaca, Asio flammeus
ş.a.m.d.
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Pe lângă cele anterior menţionate, împădurirea suprafeţei menţionate cu peste 14
specii de arbori şi arbuşti forestieri ar contribui la reducerea eroziunii solului, eliminarea
excesului de umiditate ale terenurilor agricole învecinate, la îmbunătăţirea calităţii aerului,
înfrumuseţarea peisajului, nemaivorbind de numeroasele posibilităţi pentru cei doritori de a
petrece timpul liber în mijlocul naturii(ex. birdwatching, tabere de inelare, pescuit sportiv
etc. la care se adaugă şi intenţia de înfiinţare a unei baze sportive în zonă pentru iubitorii
sporturilor în aer liber). Lipsa spaţiilor de cazare, cu toate că există o cerere în acest sens din
partea locuitorilor, nu s-a remediat din cauza contextului economic invocat mai înainte.
La capitolul cultural al vieţii comunitare am înregistrat procesele cele mai
semnificative. Oferta culturală a comunei s-a diversificat, pe lângă manifestările cu tradiţie
au fost iniţiate noi evenimente comunitare cu impact larg asupra locuitorilor comunei. Corul
„Armonie” al comunei a avut performanţe repetate şi reprezintă pe de o parte o grupare
informală cu efect catalizator asupra vieţii sociale, iar pe de altă parte o formaţie culturală de
o înaltă ţinută artistică. Primăria a sprijinit în acest an corul prin achiziţionarea unui drapel,
iar sprijinirea în viitor al corului reprezintă o prioritate şi pentru acest an, limitat de condiţiile
financiare disponibile în acest sens. Şcoala, bisericile, Primăria şi această grupare informală
au organizat şi demarat noi evenimente culturale, artistice şi comunitare de voluntariat, care
au efect de consolidare asupra comunităţii locale. Astfel, s-a comemorat revoluţia paşoptistă
şi s-a organizat manifestaţia în cinstea bătrânilor, s-au organizat spectacole de către
organizaţiile de tineret ale cultelor reformate şi unitariene, au fost sărbătoriţi tinerii care au
împlinit 18 ani etc. Manifestaţia cultural-sportivă de cea mai mare anvergură a fost
ocazionată de împlinirea a 550 de ani de la prima atestare scrisă a localităţii Chichiş.
Comemorarea a 550 de ani de la prima atestare scrisă a localităţii a debutat prin concursurile
sportive şi de motocicletă. În sala de şedinţă a Consiliului Local Chichiş a avut loc şedinţa
festivă a Consiliului Judeţean Covasna „Otthonunk Háromszék” cu participarea Consiliului
Local Chichiş, a invitaţilor de onoare, a reprezentaţilor investitorilor locali şi a sferei civile.
Şedinţa a creat atât cadrul de comunicare a rezultatelor, proiectelor şi al doleanţelor
comunităţii locale, cât şi al unui dialog constructiv între comunitatea locală şi reprezentanţii
judeţeni şi naţionali. După premierea celui mai tânăr şi mai bătrân locuitor al comunei
Chichiş (Török Maya Adrienn, respectiv Bagoly Erzsébet) a avut loc dezvelirea de către
preşedintele Consiliului Judeţean Covasna Tamás Sándor şi primarul comunei Chichiş Sánta
Gyula a monumentului comemorativ sculptat amplasat în faţa instituţiei noastre. Activităţile
programate au creat cadrul de manifestare pentru toate categoriile de vârstă şi de interes
comun al comunităţii. Astfel, au avut loc următoarele concursuri: concursuri sportive pentru
copiii, concurs de motocicletă (motocicliştii din sat şi din împrejurimi), concurs de
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minifotbal (la care au participat 8 echipe locale şi din satele vecine) şi concursul Pompierilor
Voluntari. La acest concurs (organizat pe 17 iulie 2011) au participat echipe de pompieri
voluntari din 8 sate din judeţul Covasna. Manifestaţiile artistice de pe scena amplasată în
parcul din curtea Primăriei Chichiş au oferit prilejul reprezentării valorilor culturale locale.
Comunitatea locală a aplaudat performanţa copiilor din grădiniţa „Manó” şi din Şcoala
Generală „Gábor Áron” din localitate, a avut loc înmânarea drapelului corului local
„Harmónia” şi performanţa acestuia şi concertul susţinut de un tânăr talent din localitate
Molnár Sándor. În anul 2011 am menţinut legătura cu cele două localităţi înfrăţite din
Ungaria, cu toate că din motive obiective, întâlnirea anuală din localitatea Olaszfalu nu a
avut loc. În acest an am fost solicitaţi din partea comunităţii din Balatonfőkajár, comunitate
care este în parteneriat de câţiva ani cu parohia reformată din Chichiş, în vedera iniţierii unei
legături de comunitate înfrăţită între cele două localităţi. Delegaţia condusă de primarul
localităţii a vizitat comuna noastră şi s-au pus fundamentele colaborării în domeniul cultural,
educaţional, economic şi social.
Serviciul de voluntariat a avut un an plin de activităţi. Participarea voluntarilor la
competiţiile zonale ale pompierilor voluntari (calendar al competiţiilor întocmai respectat de
către SVSU Chichiş) şi organizarea competiţiei în comuna noastră cu ocazia manifestaţiilor
prilejuite de comemorarea a 550 de ani de la prima atestare documentară a localităţii au fost
precedate de antrenamente şi de reabilitarea parţială a inventarului SVSU. Eforturile
exemplare ale voluntarilor au fost sprijinite şi de Primăria Chichiş prin achiziţionarea de
echipamente şi alte necesare pentru funcţionarea maşinii de pompieri APCT din dotare.
Trebuie să subliniez atât timpul şi munca investită de voluntari, cât şi faptul că, datorită
posibilităţilor financiare limitate ale instituţiei noastre nu putem aloca fonduri suficiente
pentru reînnoirea dotării Serviciului, voluntarii contribuie cu o cotaţie lunară fixă la aceste
investiţii. Astfel, prestaţia exemplară a voluntarilor este amplificată şi de această formă de
manifestare a devotamentului lor, demnă de toată lauda.
Primăria Chichiş a iniţiat participarea comunei la programul Biblionet. Acest
program vizează pe lângă facilitarea accesului cetăţenilor la informaţii şi promovarea
valorilor bibliotecilor, calificarea bibliotecarilor prin organizarea cursurilor de management
al bibliotecilor şi de iniţiere în IT. Participarea noastră la acest program va avea ca finalitate
punerea în serviciul cetăţenilor comunei a unui echipament IT în valoare de cca. 2500 de
dolari şi activităţi intense de revigorare a interesului comunităţii pentru carte şi citit, o
reconsiderare a locului ocupat de Biblioteca comunală în viaţa comunităţii locale. Întrucât
una dintre obligaţiile asumate prin participarea la acest proiect este funcţionarea bibliotecii
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cu program de 8 ore/zi şi imposibilitatea instituţiei noastre prin lege de a face angajări, se va
trece la externalizarea acestui serviciu către Fundaţia CJDES. Aceste evenimente sunt cele
care reimpun valorile vieţii sociale ale comunităţii locale absolut necesare pentru existenţa
unei comunităţi cu interacţiune şi legături sociale strânse.
Printr-un parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Braşov am organizat în cadrul
proiectului „Consiliere, formare profesională şi asistenţă pentru afaceri în mediul rural –
FAR”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cursuri de formare pentru 26 de persoane inactive
pe piaţa muncii în domeniul IT şi management. Astfel, participanţii din comună au beneficiat
de patru cursuri de perfecţionare gratuite şi după absolvirea acestor cursuri au primit diplome
acreditate de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului şi recunoscute în UE (EBCL şi
EXPERT).
Şcoala generală cu clasele I-VIII „Gábor Áron” din comuna Chichiş a încheiat un
an de schimbări în contextul de restructurare şi reorganizare a sistemului educaţional din
România. Cu toate acestea, elevii din această unitate de învăţământ au obţinut rezultate bune
de admitere, sunt organizate activităţi extraşcolare, participă la diferite competiţii şcolare.
Datorită eforturilor comune ale comunităţii locale, direcţiunii şi cadrelor didactice, nu s-au
înregistrat cazuri de abandon şcolar. Procesul de instruire educativă s-a desfăşurat
neperturbat de contextul economic şi financiar dificil.
În viaţa economică a comunei s-a continuat tendinţa începută la mijlocul anilor 90.
Astfel, în agricultură, pe lângă culturile tradiţionale s-au experimentat şi introdus culturi noi
şi au fost achiziţionate maşini agricole performante de către fermieri. Toate aceste fenomene
se înscriu în tendinţa generală de capitalizare şi eficientizare a producţiei agricole, o
deplasare a accentului de la o activitate agricolă de subzistenţă tradiţională spre o activitate
economică orientată spre piaţă şi supusă legilor pieţii. În strânsă legătură cu această evoluţie
economică, forţa de muncă locală s-a reorientat în mod progresiv spre alte domenii ale
economiei, mai ales spre sectorul de servicii şi într-o măsură mai mică spre industrie.
Investiţiile industriale finalizate în comună înainte de anul 2011, cu toate că s-au confruntat
cu greutăţile aduse de mediul economic naţional aflat în criză, nu au trecut la concedieri în
masă. Cu toate că anul 2011 nu a fost unul favorabil pentru dezvoltarea economiei locale şi
în medie calitatea vieţii a scăzut, taxele şi impozitele au fost plătite de populaţie şi de agenţii
economici într-o măsură pe care o putem considera satisfăcătoare, înregistrându-se un grad
de colectare generală de 85,95%.
Una dintre măsurile cele mai nepopulare ale anului 2011 a reprezentat
impunerea impozitului pe profit după terenurile agricole restante pe ultimii trei ani. Conform
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unui calcul realizat de dl. ing. Plugor Sándor, referent de specialitate al primăriei, suma
totală a acestor impozite numai pentru satul Chichiş se ridică la cca. 300. 000 lei. Din câte
ştim, aplicarea acestei legi se face cu rigoare numai în judeţul Covasna. Reprezintă un
fenomen îmbucurător însă creşterea numărului de aplicaţii pentru accesarea fondurilor
comunitare destinate fermierilor. Anul trecut s-a înregistrat o fermă care a beneficiat de
finanţare şi s-au mai depus încă 4 dosare pentru programul de finanţare „Tineri fermieri”.
Revelator pentru creşterea interesului fermierilor pentru proiecte este şi numărul de cereri
înregistrate pentru a beneficia de ajutor pentru fermele de subzistenţă.
Proiectul „Îmbunătăţirea serviciilor publice furnizate de comuna Chichiş,
judeţul Covasna şi comunele Bod, Cristian, Hălchiu, Sânpetru, Prejmer, Tărlungeni şi
Vulcan din cadrul Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov prin
implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii ISO 9001:2000 şi
instruirea personalului” a fost finalizat cu success în anul 2011, atingând toate obiectivele
propuse. Astfel, pentru îmbunătăţirea furnizării serviciilor publice, s-a implementat şi
certificat sistemul de management al calităţii în comuna Chichiş, s-a achiziţionat echipament
IT pentru creşterea performanţei serviciilor, s-au implementat aplicaţiile informatice de
Management Cadastral, Evidenţa populaţiei şi Managementul documentelor şi s-a instruit
personalul implicat în gestionarea serviciilor public: 6 funcţionari publici instruiţi să lucreze
cu aplicaţiile informatice achiziţionate prin proiect, 3 funcţionari publici au participat şa
cursul „Auditor intern pentru sistemul de management al calităţii”, 4 funcţionari publici au
participat la modulul de curs „Gestionarea serviciilor publice în contextul descentralizării
administrative”, 4 funcţionari publici au participat la cursul „Dezvoltarea rurală durabilă şi
egalitatea de şanse”, 4 funcţionari publici au participat la modulul de curs „Participarea
autorităţii locale din România la programele de dezvoltare rurală cu finanţare europeană”, 4
funcţionari publici au participat la cursul „Expert achiziţii publice”; 4 funcţionari publici au
participat la cursul „Manager de proiect”; 3 angajaţi ai Primăriei şi-au dezvoltat abilităţile de
management prin implementarea acestui proiect. Efectele atinse: eficientizarea activităţilor
derulate de comuna Chichiş prin utilizarea de tehnologii IT, evaluarea periodică a serviciilor
derulate în primării, astfel încât managementul calităţii serviciilor să poată fi permanent
îmbunătăţit; crearea unui mediu profesionist de lucru prin stabilirea de proceduri şi sarcini
clare de lucru; îmbunătăţirea cunoştinţelor privind gestionarea serviciilor publice şi
dezvoltarea de parteneriate cu posibilităţi de a colabora în comun şi la proiecte viitoare.
Acest proiect cu finanţare comunitară a avut un buget de 333.124,00 lei cheltuiţi în cursul
realizării activităţilor care au dus la atingerea obiectivelor menţionate. Finanţarea proiectului
realizându-se în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative. Au
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fost depuse patru tranşe de decont din care în acest moment au fost achitate de către
Autoritatea de Management primele două. Deconturile au fost verificate de mai multe ori, sau solicitat unele clarificări privind documentele depuse (printre care aspectele formale au
fost cele mai vizate, de ex. poziţia ştampilelor şi a semnăturilor pe facturile înaintate). Cu
toate acestea, suma de 114.967,58 lei, sumă foarte mare pentru bugetul comunei, a fost
cheltuită din resurse proprii, decontată dar neachitată de către MAI. Nu pot decât să
accentuez dificultăţile financiare cauzate de această restanţă, însă sperăm că în cel mai scurt
timp şi ministerul îşi va onora obligaţiile asumate în acest proiect. Trebuie să subliniez
profesionalismul angajaţilor instituţiei noastre de care au dat dovadă în acest proces intens de
calificare şi de verificare la care au participat cu devotament şi o înaltă ţinută profesională în
ciuda sarcinilor suplimentare atribuite şi a numărului redus de angajaţi.
Pentru anul 2012 avem ca obiective finalizarea investiţiilor începute şi iniţierea
unora noi, pentru care am făcut unele demersuri. În această categorie sunt investiţiile de
infrastructură de construire a unei grădiniţe în comuna Chichiş, de realizare a obiectivelor de
creşe şi centre after-school, de modernizare a drumului DC 27A, reabilitarea şi modernizarea
străzilor din comuna Chichiş, a drumurilor de exploatare, staţie de epurare în satul Băcel,
reţea de canalizare în Chichiş. Mai mult de atât, dorim o continuare a susţinerii vieţii
comunitare aflate în dezvoltare.
Cu toate că am întâmpinat unele greutăţi şi criza financiară nu a fost soluţionată,
întâmpinăm noul an cu optimism şi cu încrederea că în continuare ne bucurăm de sprijinul
comunităţii.
Cu aceste gânduri pentru acest an închei acest raport şi vă invit cu respect la
discuţii.
Vă mulţumesc pentru atenţie.
Primar
Sánta Gyula
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