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 În toamna anului 2020 am fost ales primar al comunei Rona de Sus. Prin urmare, țin să vă mulțumesc
încă o dată pentru votul dumneavoastră de încredere.

 A trecut un an din mandat, un an frumos, dar și dificil. Un an cu realizări și cu provocări, cu speranțe și
dezamăgiri, un an în care zilnic am fost în slujba dumneavoastră, pentru binele comunității noastre.

 Susținerea de care m-am bucurat în acest mandat, dar și criticile, uneori întemeiate, alteori mai puțin, m-
au ajutat să cântăresc foarte bine fiecare decizie și să acționez după cum am considerat că este mai
potrivit pentru dezvoltarea comunei noastre și îmbunătățirea vieții cetățenilor acesteia.

 În acest prim an am pus bazele unor proiecte noi, în același timp continuându-le și pe cele deja
demarate, proiecte benefice comunității din care fac parte.

 În tot acest timp am fost susținut de colegii din USR, de Consiliul Local și de aparatul administrativ.

 Mi-am propus să fac tot posibilul ca fiecare cetățean să ajungă să trăiască în condiții decente, iar datoria
mea, ca reprezentant al comunității, constă în realizarea proiectelor care au ca finalitate beneficiul
cetățeanului.

 Am convingerea că fiecare zi din acest an, precum și zilele care urmează, vor fi dedicate obiectivului
nostru principal: comună mai frumoasă și prosperă.

 Conform prevederilor art. 225 alin (2) din Ordonanța nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, primarii au obligația să prezinte un raport de activitate.

 În continuare, am să vă menționez câteva din realizările din primul an de mandat, pe principalele
domenii:



TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE:

 Scăderea taxei la autoturisme

În primele două luni de mandat am venit în fața consilierilor locali cu propunerea de a scădea taxele
pentru autoturisme. Proiectul a fost agreat de consilierii locali, fiind o măsură necesară având în
vedere că locuitorii comunei plăteau mai mult decât cei din municipiul Sighetu Marmației.

SĂNĂTATE/REABILITAREA CLĂDIRILOR:

a)reabilitarea clădirii ,,Micro spital" din Coștiui:

Consider că fiecare cetățean are dreptul neîngrădit la servicii sanitare la standarde de calitate și la 
instituții care să fie utilate corespunzător. La preluarea mandatului, clădirea denumită ”Micro spital” 
din Coștiui se afla într-o stare avansată de degradare. Prin urmare, a fost înlocuit acoperișul, 
geamurile și ușile, a fost refăcută fațada clădirii precum și tencuiala interioară, a fost schimbată
pardoseala și s-au refăcut grupurile sanitare. Totodată, au fost luate măsurile necesare pentru a 
asigura încălzirea încăperilor clădirii. În momentul de față, acolo își desfășoară activitatea 2 
grădinițe.

b) amenajarea unui cabinet medical destinat medicinii de familie în Coștiui

c) implicarea în campanii de prevenție medicală:

-Campania de vaccinare împotriva COVID-19

-Proiectul intitulat ”Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și
tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” al caravanei Screening TBC, în
vederea depistării precoce a tuberculozei



d) construire toaletă publică:

Având în vedere că suntem în secolul XXI, astfel de servicii sunt necesare pentru siguranța sanitară a 
cetățenilor. Astfel, am decis să construim în spatele primăriei o toaletă publică, la care să poată avea
acces atât locuitorii comunei, cât și cei care ne vizitează.

CULTURĂ:

 Renovarea Căminului Cultural din Coștiui

Pentru siguranța cetățenilor, a elevilor, profesorilor, dar și a tuturor persoanelor care îi trec pragul, 
Căminul cultural din Coștiui a intrat în renovare. Au fost demarate lucrări precum turnarea șapei de 
beton și placarea pardoselii cu plăci de gresie ceramică, au fost tencuiți și zugrăviți pereţii și tavanul. 
Totodată, s-a avut în vedere și modernizarea iluminatului din interiorul întregii clădiri.

INFRASTRUCTURĂ:

 REABILITAREA DRUMURILOR COMUNALE: Măgura, Perehud, Pereslup, Medvejăi, 
Zadiloc, Sădoroveț, Artelove, strada care duce la cimitirul mare, Banica, Sușman-Oboci, 
Mociarnăi(lângă cimitir), Osoi, Gruni, strada Mică din satul Coștiui, fosta CFF de la Jidicea până la 
podul Sușman, Maghiar Laz etc.

Indiferent că avem în vedere investiții în infrastructura rutieră sau în rețelele de apă și canalizare, 
astfel de lucrări sunt absolut necesare. Nu doar drumurile principale trebuie să fie în vizorul unui
primar. Am considerat oportun să intervin în derularea lucrărilor de reabilitare a mai multor drumuri
secundare de acces din comună, precizate anterior, deoarece unele erau impracticabile. S-au efectuat
decopertări și lărgiri ale drumurilor, s-au săpat șanțurile pentru facilitatea scurgerii apelor pluviale, s-
au montat tuburi de trecere, fiind turnate straturi de piatră, balast, macadam și criblură.



 REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI 
CANALIZARE pe străzile secundare din comuna Rona de Sus, proiect important și vital pentru
locuitorii celor două localități Rona de Sus și Coștiui

 CONSTRUIREA UNUI NOU POD peste valea Sușman:

Pentru a asigura siguranța cetățenilor a fost construit un pod nou peste valea Sușman. Podul cel vechi
se afla într-o stare avansată de degradare, fiind nevoie urgentă de o astfel de investiție.

 FINALIZAREA CONSTRUCȚIEI PODULUI peste valea sărată din localitatea Coștiui.

URBANISM și AGRICUTURĂ:

 ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG):

Turismul este unul dintre domeniile prea puțin dezvoltate în comuna Rona de Sus. Însă pentru a se 
face investiții pe acest segment este nevoie de actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) al 
comunei. Având în vedere că era în vigoare din anul 1990, am făcut tot posibilul să fie conform cu 
realitatea. Am introdus noi suprafețe de teren în intravilanul comunei Rona de Sus și al satului
Coștiui.

 REALIZAREA RECENSĂMÂNTULUI GENERAL AGRICOL

 LUCRĂRI DE CADASTRARE SISTEMATICĂ:

Drumuri și terenuri aflate în domeniul public al comunei Rona de Sus și a sectoarelor cadastrale: 
15,16,17,18 și 30.

Am reușit înscrierea în Cartea Funciară, în proporție de 90%, a drumurilor și a terenurilor care se află
în domeniul public al comunei.



 ÎNTOCMIREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PĂȘUNILE COMUNALE:

Deși a fost un proces dificil, am reușit să finalizăm întocmirea amenajamentului pastoral pentru
pășunile comunale aflate în domeniul public și privat al comunei.

 ÎNTOCMIREA REGULAMENTULUI DE PĂȘUNAT și a unor măsuri privind organizarea
păşunatului în comuna Rona de Sus, adoptat prin HCL nr.33/2021

 SUPORT TEHNIC ACORDAT FERMIERILOR:

Pentru a veni în ajutorul fermierilor din localitate care erau nevoiți să se deplaseze la APIA Sighetu 
Marmației, am acordat asistență tehnică necesară pentru transmiterea online a actelor necesare
obținerii subvențiilor pe terenurile agricole și pentru animalele pe care aceștia le dețin.

ÎNVĂȚĂMÂNT:

 ACCESAREA FONDURILOR PENTRU DOTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU 
TABLETE pentru elevi, laptopuri pentru profesori, camere web, table interactive, proiector, etc.:

Având în vedere condițiile impuse de stoparea răspândirii virusului SARS-COV-2, ne-am dat
seama cât de important este să le asigurăm profesorilor și elevilor, condiții optime pentru a 
desfășura cursurile în sistem online. În această privință am depus spre finanțare proiectul privind
„Dotarea unităților de învățământ din comuna Rona de Sus pentru asigurarea elevilor la procesul
de învățare în mediul online”, cererea de finanțare nr. 147270 fiind admisă. Prin acest proiect se 
achiziționează: tablete pentru elevi, de laptopuri pentru profesori, camere web, proiector, table 
interactive (proiect implementat pe Fonduri Europene).



 DOBÂNDIREA UNUI MICROBUZ PENTRU TRANSPORTUL ELEVILOR:

Asigurarea transportului pentru elevii din Coștiui, care erau nevoiți, în condiții vitrege, să parcurgă pe 
jos kilometri întregi pentru a ajunge la școala din localitatea Rona de Sus, sau cu efortul susținut de 
părinți, a fost mereu una dintre prioritățile pe care le-am avut în vedere.

În ciuda eforturilor întreprinse, nu s-a reușit achiziționarea unui microbuz pentru transportul elevilor
din partea autorităților române, însă un ajutor a venit din partea unor familii din Germania, care au 
donat comunei Rona de Sus un microbuz pentru transportul elevilor.

 ACORDAREA BURSELOR ȘCOLARE:

Fie că frecventează grădinițele, școlile sau o formă de învățământ superior, copiii și tinerii sunt mereu
în atenția noastră. Pentru a-i încuraja să învețe m-am implicat în asigurarea fondurilor necesare
pentru plata burselor de merit școlare.

 FINALIZAREA PROIECTULUI ,,Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale Rona de Sus:

De menționat, că tot în acest an au fost finalizate și lucrările la proiectul privind Reabilitarea și
modernizarea Școlii Gimnaziale din Rona de Sus.

TRANSPARENȚĂ:

 ACHIZIȚIONAREA ȘI MONTAREA UNEI CAMERE WEB în sala de ședințe a Consiliului
Local:

Ne dorim ca locuitorii comunei Rona de Sus să aibă posibilitatea să fie informați cu privire la 
cheltuirea banilor publici, dar și la proiectele pe care le propunem pentru comunitate. În această
privință am achiziționat și am montat o cameră în sala de ședință pentru a reuși să transmitem live 
ședințele Consiliului Local.



 INSTALAREA CAMERELOR VIDEO ȘI A SISTEMULUI ANTIEFRACȚIE:

Pentru a descuraja actele de vandalism, dar și furturile, precum și pentru a avea o mai bună
monitorizare a comunei am montat camere video și am instalat un sistem antiefracție la următoarele
imobile: Școala Gimnazială Rona de Sus, Grădinița Rona de Sus, Școala din satul Coștiui, sediul
Primăriei, piața agroalimentară și în centrul comunei.

CULTE

 ACHIZIȚIONAREA UNUI TEREN PENTRU CONSTRUIREA UNEI CAPELE MORTUARE

 REABILITAREA STRĂZII, PRECUM ȘI A SCĂRILOR care duc către Biserica Greco-Catolică
din Coștiui:

Credincioșii, indiferent de etnie sau religie, trebuie să aibă condiții decente și mai ales să fie în
siguranță în momentul în care își doresc să fie prezenți la slujbele religioase. Având în vedere aceste
aspecte am reabilitat strada care duce la Biserica greco-catolică din satul Coștiui, precum și treptele
care duc la lăcașul de cult, care erau deteriorate, având o vechime de peste 100 ani.

PROIECTE ÎN EXECUȚIE

Îmi doresc ca în acest mandat să implementez cât mai multe proiecte care să ducă la dezvoltarea
comunei Rona de Sus. În momentul de față sunt mai multe proiecte aflate în diverse stadii de 
execuție:

 Reabilitarea și modernizarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare pe străzile secundare în
comuna Rona de Sus;

 Proiect privind racordarea gospodăriilor la rețeaua de canalizare;

 Canalizarea menajeră cu stație de epurare în comuna Rona de Sus;



RAPORT ANUAL

 Reabilitarea acoperișului Castelului Apaffi din satul Coștiui;

 Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Rona de Sus, proiect finanțat prin
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) – măsura 7.2;

 Reabilitarea tronsonului de drum comunal DC 16 din comuna Rona de Sus;

 Proiectul privind programul în vederea instalării de sisteme fotovoltaice pentru 15 gospodării
izolate, neracordate la rețeaua de distribuire a energiei electrice.

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE/ ÎN CURS DE IMPLEMENTARE:

Încă din momentul în care mi-am depus candidatura pentru a intra în cursa pentru funcția de primar
am întocmit un plan de dezvoltare al comunei. Așadar, pe lângă proiectele care se derulează în
momentul de față la nivelul comunei Rona de Sus, au fost depuse cereri de finanțare pentru proiecte
noi în vederea atragerii fondurilor necesare pentru a reuși să îmbunătățim nivelul de trai al 
cetățenilor, în următoarele domenii:

CULTURĂ

 Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Căminului Cultural din comuna Rona de 
Sus, cererea de finanțare a fost depusă la CNI, înregistrată sub numărul 15682 din data de 
01.07.2021

 Construirea sălii de sport din comuna Rona de Sus, cererea de finanțare fiind depusă la CNI



 ÎNVĂȚĂMÂNT

 Proiect privind creșterea eficienței energetice prin reabilitarea a două clădiri din incinta Școlii
Gimnaziale Rona de Sus, corpurile C2 și C3, finanțat de AFM

SĂNĂTATE

 Construirea și dotarea dispensarului uman din comuna Rona de Sus, obiectivul de investiții a 
fost introdus pe lista sinteză a subprogramului „Unități Sanitare” aprobată prin Ordinul
M.D.L.P.A, nr. 686 din data de 13.05.2021

 INFRASTRUCTURĂ

 Proiect privind modernizarea rețelei stradale pentru străzile secundare în comuna Rona de Sus 
(asfaltarea a 40 de străzi)

 Proiect nou privind modernizarea rețelei de alimentare cu apă și canal

 Proiect privind alimentarea cu gaze naturale prin asocierea comunelor Rona de Sus, Rona de 
Jos, Bocicoiu Mare din județul Maramureș finanțat prin POIM

 Proiect privind modernizarea sistemului de iluminat public privind străzile secundare în
comuna Rona de Sus, cererea de finanțare a fost depusă la AFM, nr. dosar
IIPSO1202162600091

 Proiect privind extinderea rețelei electrice pe fosta CFF(pentru cele șase locuințe), precum și la 
aducțiunile de apa din Criva și Cornet

 Proiect Reabilitare Băi Sărate Coștiui



 Proiect Reabilitare Castel Apaffi

 Finalizarea construcției podului peste valea SUȘMAN (aflat în construcție)

CULTE

 Proiect privind construirea capelei mortuare finanțată din bugetul local

AGRICULTURĂ

 Proiect privind modernizarea pieței „Piață Tradițională” din comuna Rona de Sus, în
parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș

 Luând ca punct de plecare lucrările efectuate, precum și acțiunile întreprinse se poate observa
direcția către care dorim să ne îndreptăm, anume spre modernizarea și dezvoltarea comunei.

 Doar cu răbdare și implicare din partea tuturor putem atinge standardele dorite de către noi
toți.

Vă mulțumesc pentru încredere!

Continuăm împreună!

Cu stimă,

Primar Alexa Semeniuc


