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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CRUCEA 

Nr. 81 din 09.01.2018 
 

RAPORTUL ANUAL 

PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU . 

COMUNA CRUCEA-JUDETUL SUCEAVA-2017-. 
            

In conformitate cu prevederile ar.54 alin.(4) din Legea nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă prezint 

RAPORTUL ANUAL privind  starea economico- socială şi de mediu a 

localităţii, raport care constituie bilanţul pe 2017 si se referă la capacitatea 

efectivă a administraţiei publice locale de a coordona, gestiona şi rezolva în 

nume propriu si cu responsabilitate treburile publice şi patrimoniul localităţii 

în interesul comunităţii locale pe principiile autonomiei locale. 

               

Populaţia  localităţii 

 La sfârşitul anului 2017 populatia localitatii Crucea  este de 2153 locuitori. 

Numărul populaţiei este in continuă scădere la fel ca şi anii trecuţi. Din 

păcate tendinţa este in scădere şi în perioada imediat următoare.In 2017, pe 

raza comunei s-au inregistrat 11 casatorii , 9 nasteri si 26 decese . 

Cauze ale depopulării :- natalitatea scazuta - imbătrânirea populaţiei-lipsa 

locurilor de muncă în localitate sau în apropiere pentru tineri, care să 

incurajeze .sa stabilizeze sau sa atraga tineretul in zona .         

 

Asistenţă socială 

În  cursul anului 2017, au beneficiat de prevederile Legii 416/2001, privind 

venitul minim  garantat un  număr de 34 persoane singure sau familii, de 
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ajutor de încălzire au beneficiat un număr de 43 de  persoane, 17 persoane 

din comuna au gradul 1 de handicap,asistenti personali sunt 6, iar 260 de 

persoane au beneficiat de ajutoare comunitare provenite de la Uniunea 

Europeana in urma situatiei intocmite de Casa de pensii Suceava,AJOFM 

Suceava,Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava. Au 

fost acordate 3 ajutoare de urgenta . 

Sănătate 

În comuna Crucea exista un cabinet medical individual-medic de familie-

care din pacate nu functioneaza.S-au facut informari mediatice in presa si s-

au purtat permanent discutii la nivel local si judetean pentru aducerea unui 

medic in comuna dar nu a dorit nimeni sa vina cu toate ca oferim spatiu 

medical,locuinta de serviciu,lemne de foc si gratuitate la curentul electric.  

La nivel local  funcţioneaza  un punct farmaceutic privat si exista un cabinet 

stomatologic care din pacate si acesta este nefunctional..Exista un spatiu de 

consultatii si in satul Chiril ,dar nefolosit.  

Activitatea sanitar-veterinară 

 In anul 2017 s-a înregistrat un echilibru fata de 2016 privind numarului  de 

bovine, ovine, pasări şi cabaline. Activitatea sanitar - veterinară la nivelul 

localităţii este asigurată prin intermediul cabinetului veterinar, coordonat  de 

doctor veterinar Lucescu Mihai şi tehnician veterinar Lungu Vasile.Sediul  

este asigurat intr-o garsoniera proprietatea primariei.  

Învăţământ 

  În Comuna Crucea funcţionează 2 şcoli: Scoala gimnaziala cu clasele I-

VIII  Crucea şi Scoala primara cu clasele I-IV Cojoci cu un numar de 162 de 

elevi si 23 de  salariaţi . 
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Pentru buna desfăşurare a activităţii educaţionale, pentru anul 2017 s-au 

asigurat fondurile necesare functionarii la parametrii normali al celor doua 

scoli ,al masinii de transport scolar, naveta profesorilor si a elevilor,lemnelor 

de foc necesare pentru sezonul rece si revizia centralelor termice.Baza 

sportiva a stat permanent deschisa pentru activitatile sportive ale elevilor iar 

sala de sport este functionala si a fost dotata cu cele necesare activitatii 

scolar-sportive..Pentru functionarea microbuzului scolar ,s-au obtinut toate 

avizele si licentele necesare respectiv prin conducatorul auto iar licenta de 

transport prin primar. 

Biblioteca comunală 

 La biblioteca comunală exista un fond de carte diversificat iar activitatea se 

desfasoara in condiţii bune, in spaţii corespunzătoare, igienizate ,doar  

încălzirea este deficitara.Au fost asigurate din bugetul local sumele necesare, 

pentru cheltuielile salariale ale bibliotecarului comunal şi pentru achizitia de 

carti .  

Cămine  Culturale 

Cele două Cămine Culturale se prezintă in conditii acceptabile : la Caminul 

cultural Crucea s-au organizat diverse actiuni ca : serbari artistice, 

spectacole, cursuri de instruire pentru cetatenii din comuna si pranz cu 

pensionarii prin proiectul belgian . La Căminul Cultural Chiril  activitatile 

sunt mai dese fiind utilizat de populatie pentru serbari sau botezuri.Relatiile 

de prietenie cu localitatile infratite (Zoersel-Belgia si Moutier-Elvetia) au 

decurs bine prin colaborarea comitetelor constituite si vor continua cu 

sponsorizarile financiare acordate de cele doua localitati pentru studentii si 

familiile  nevoiase din Comuna Crucea. Delegatii oficiale din Zoersel-Belgia  

si din Moutier-Elvetia au vizitat comuna unde au avut loc intalniri oficiale la 
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sediul primariei unde s-au discutat problemele existente si posibilitatile de 

cooperare pe viitor , iar in  zilele cat au stat in zona au avut un program bine 

organizat.Prietenii din Belgia s-au implicat cu donatii  pentru sala de fitness , 

mobilier la scoala si masa pentru pensionari din Crucea iar prietenii din 

Moutier-Elvetia au sponsorizat financiar cei 7 studenti din zona Chiril si au 

donat biciclete studentilor si pompierilor voluntari din Chiril.  

 

Situatii de urgenta. 

Echipa de pompieri voluntari constituita la nivel de comuna este operativa si 

a desfasurat o activitate vasta in 2017 cu interventii promte acolo unde a fost 

solicitata (accidente si blocaje rutiere inundatii,incendii,salubrizari) atat in 

localitate cat si in orasul Brosteni . Prin donatiile primite dispunem de un 

autoturism de teren 4x4 Nissan-Navara  si doua camioane de interventie. La 

concursul zonal al echipajelor de pompieri voluntari din bazinul Dornelor 

am ocupat locul doi si ne-am calificat la faza judeteana unde am ocupat un 

onorabil loc patru.  

Infrastructura locală  

Drumurile comunale de pe raza comunei au fost permanent verificate 
si intretinute atat pe timp de vara cat si iarna. S-au finalizat lucrarile 
cu finantate guvernamentala prin PNDL 1-MADR Bucuresti privind 
“Modernizarea a 1,516 km drumuri comunale la Coasta Sarpelui si 
Satu Mare”. Din buget propriu sau reparat si pietruit diverse 
tronsoane de drumuri vicinale sau cai de acces de pe raza comunei 
Crucea.  

Ca si cai de acces peste raul Bistrita puntile pietonale de pe raza comunei au 

fost dotate cu materialele necesare utilizarii  in conditii bune in urma 

solicitarilor cetatenilor –Satu Mare (Fonoaia si Colacu-Adina) Chiril 

(Arama) ,Lesu Ursului si Toance (Varvarescu)-. 
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Bisericile din comuna au primit fonduri de la bugetul local pentru reparatii 

si modernizari. La biserica din sat Satu Mare s-a amenajat trotuarele de la 

cladirea bisericii si curtea interioare cu pavaj. Biserica adventista din Chiril a 

primit un sprijin financiar necesar la achizitie tamplarie termopan. 

Blocurile-garsoniere proprietate ale Primariei Crucea-s-a lucrat la 

canalizarea din subsoluri si au fost pregatite pentru intrarea in sezonul rece.      

Salubrizarea comunei Crucea a decurs in conditii bune ,firma de la Neamt 

indeplinindu-si atributiunile specificate in contractul de prestari-servicii dar 

din pacate cu costuri enorme datorita legislatiei precare ce reglementeaza 

colectarea,transportul si depozitarea deseurilor menajere din localitati.  

 

Proiecte si investitii preconizate pentru 

anul 2018 la nivel de comuna: 

 

OBIECTIV PRIORITAR : 

„Reabilitare și modernizare a sistemului de alimentare cu apă, canalizare și 

epurare în comuna Crucea, județul Suceava (după preluarea prin Hotărâre de 

guvern de la Compania Națională a Uraniului) . 

 

Nr. 

crt. 

Obiective de investiții 

1. Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural din sat Chiril, comuna 

Crucea, județul Suceava-proiect european depus pe submasura 7.6. 
2. Modernizare și dotare grădiniță cu program normal din sat Crucea, comuna 

Crucea, județul Suceava proiect guvernamental PNDL 2. 
3. Modernizare drumuri comunale în comuna Crucea, județul Suceava proiect 

european pe submasura 7.2  eligibil si pe lista de asteptare ptr finantare. 
4. Achiziție buldoexcavator ptr situatii de urgenta : proiect european 

5. Regularizare si gabionare paraul Hopainesti-Cojoci si paraul Casei-Satu 

Mare. 
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Paza şi siguranta cetăteanului 

 În vederea bunei convieţuiri într-o comunitate este nevoie de linişte şi 

ordine prin implicarea autorităţilor  locale în asigurarea ordinii,lucratorii 

postului de politie Crucea   primind permanent sprijin material.Serviciul de 

pază al comunei a functionat cu un singur angajat cu contract de munca, 

paza efectuându-se la sediul primăriei cat si prin sistemul de supraveghere 

video din centrul comunei prin monitorizarea cu cele 7 camere de la Postul 

de Poliţie Crucea. Mai exista un sistem de monitorizare interior-exterior si la 

Scoala Gimnaziala Crucea. 

Agricultura 

 Din punct de vedere al categoriei de folosinta terenurile agricole din 

localitate nu au suferit modificari semnificative .Pentru agricultura Comunei 

Crucea anul 2017 a fost un an destul de bun. Detinatorii de terenuri de pe 

raza comunei Crucea  au efectuat lucrările de curatire si cosire pe suprafetele 

detinute iar efectivul de bovine ,ovine si cabaline nu s-a redus dar nici nu a 

crescut semnificativ ,un motiv fiind si preţul foarte mic oferit de către 

procesatorii de carne şi lapte care achiziţionează aceste materii prime de pe 

raza comunei noastre .Din pacate animalele salbatice au facut multe pagube 

crescatorilor de animale din localitate iar forurile superioare nu au fost 

receptive la aceste probleme din cauza legislatiei precare. 

 Singurele subventii care au venit la agricultorii din comuna Crucea au fost 

cele pentru crescatorii de bovine, ovine şi subventia pe teren si lapte.  

Pasunile comunale sunt administrate de crescatorii de animale care au 

castigat licitatiile iar acestia isi organizeaza si coordoneaza pasunatul pe 

timp de vara conform legislatiei in vigoare. 
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Iluminatul public 

In  anul 2017  din bugetul local au fost alocate sume pentru plata si 

intretinerea iluminatului  public stradal,siguranţa circulaţiei şi  a 

cetateanului.S-a reusit ca din buget local-in toamna-reabilitarea si 

modernizarea iluminatul public  stradal pe toata raza comunei cu lampi 

moderne pe leduri dupa preluarea acestuia de la Eon Gaz. 

 

Activitatea cultural-sportiva 

Stadionul comunal este in stare buna ,intretinut si functional .Din resurse 

proprii s-a reusit extinderea salii de fitnes pentru tineretul din Crucea. 

Deasemenea functioneaza clubului pensionarilor cu spatiu intr-un 

apartament-garsoniera .In vara s-a reusit organizarea celei de a saptea editii a 

zilei comunei iar de Craciun un spectacol cu obiceiuri de iarna. 

Chiar daca financiar este greu,speram la un an cu mult mai multe realizari in 

folosul cetatenilor comunei Crucea-Suceava. 

Dumnezeu sa ne ajute. 

 

PRIMAR, 

DORIN RUSU 

 

 

 

 

 

 


