JUDEŢUL BIHOR
COMUNA T I L E A G D
PRIMAR

RAPORT
privind starea economică, socială şi de mediu
a Comunei Tileagd

Doamnelor şi domnilor consilieri,
în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) iit. „a" din Legii nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală,

republicată, primarul prezintă consiliului local,

în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a
unităţii administrativ-teritoriale.
Activitatea primarului s-a desfăşurat în serviciul colectivităţii locale, în acord
cu interesele generale ale Comunei Tileagd, pe baza atribuţiilor prevăzute în lege,
respectând principiul transparenţei decizionale.
Activitatea Primăriei a fost orientată, în special, înspre îndeplinirea obiectivelor
stabilite de administraţia publică locală a comunei noastre, aplicarea Hotărârilor
Consiliului local, respectarea obligaţiilor şi atribuţiilor stabilite de lege şi de alte acte
normative.
Gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local şi, nu în ultimul rând,
bunăstarea cetăţenilor comunei Tileagd, au fost obiectivele principale în anul 2008 TrimI. 2009.
S-au urmărit: atragerea a cât mai mulţi investitori pentru dezvoltarea unei
economii sănătoase; întreţinerea şi modernizarea continuă a domeniului public,
întreţinerea, repararea străzilor din comună, în limita bugetului local; asigurarea
transparenţei în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor întreprinse
de administraţia publică au fost cu scopul de a dezvolta componenţa culturală a vieţii
cetăţenilor din comuna Tileagd; asigurarea unui climat modem şi sănătos în şcoli
(asigurarea dotărilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ, reparaţii,
modernizări, ajutor financiar, şi nu numai, în acţiunile iniţiate de elevii, etc).

DATE GENERALE PRIVIND STAREA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A
COMUNEI
Comuna Tileagd este aşezata pe Valea Crisului Repede, in partea de Nord Vest a judeţului Bihor, intersectată la Nord de DN E 60, distanta de 2 km Nord de
calea ferata Oradea - Cluj - Napoca - Bucureşti,

respectiv de gara CFR Tileagd.

Reşedinţa de judeţ Bihor - Oradea se găseşte la 21 km pe DN E 60 iar de municipiul
Cluj la 150 km. este mărginită la Nord de dealurile Plopisului, comuna Sârbi si
Brusturi, la Sud cu poalele munţilor Pădurea Craiului, respectiv cu comuna Varciorog
si copăcel. La Est se mărgineşte cu comunele Lugas si Tetchea iar la Vest cu
comunele Sacadat si Ineu.
Dupa cele mai noi date statistice ale anului 2003

comuna Tileagd are o

suprafaţa totala de 5131 ha teren agricol si o populaţie de 7162 persoane, cu un nr. de
2574 locuinţe.
A fost atestata documentar de către Cancelariile vremii in anul 1256.
Are in componenta alte 5 localităţi, pe care le prezentam in ordinea atestării lor
documentare:
1. UHeacul de Cris, a fost atestat documentar in anul 1283 având

in majoritate

populaţie de etnie maghiara si de religie Reformata.
2. Posoloaca, atestat documentar in 1291, o localitate mica cu populaţie maghiara de
religie reformata.
3. Tilecus, aşezat in zona colinara, la poalele munţilor Pădurea Craiului sat care desi
apare in trei documente de arhiva ca existent in anul 1308, Cancelariile Ungariei l-au
atestat documentar numai in anul 1552 de la inceputul începuturilor si pana in
prezent, întreaga populaţie a fost roman ortodoxa.
4. Bălaia, aşezat in zona deluroasa, la poalele munţilor Plopisului. A fost atestata
documentar in anul 1622, având populaţie de romanai ortodoxi, in ultimele decenii
aparind si penticostalii.
5. Calată ni, a fost înfiinţat in anul 1900, întemeietorii lui fiind veniţi din satul
Calatea, districtul Borodului, toti locuitorii lui sunt de naţionalitate romana.
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Denumirile

Felul aşezării
(Sate/subdiviziuni
administrativ-teritoriale)

Număr
locuitori

SAT
SAT

914
883

SAT
SAT
SAT

770
394
226

TILEAGD

REŞEDINŢA DE
COMUNA

3975

6

5+1

aşezărilor/Numărul
TILECUS
UILEACUL DE
CRIS
BĂLAIA
POSOLOACA
CALATANI

7162

TERITORIUL

Suprafaţa totala - ha Suprafaţa agricola, din care:
Arabil
Pasuni
Fanete
Vii si pepiniere viticole
Livezi si pepiniere
Păduri si alte terenuri cu
vegetaţie forestiera

Total
6469

Tileagd
1758

Tilecus
1810

Uileac
872

Bălaia
1387

Posoloaca
443

Calatani
226

3773
900
354
60
44
526

1210
245
35
5
5
175

1619
300
110
5
4
58

545
85
45
10
5
233

1170
150
75
40
30
60

388
60
45

199
60
44

COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE

-

Activitatea Compartimentului Impozite si Taxe Locale se concretizează in principal in
organizarea si asigurarea acţiunii de stabilire, constatare, urmărire si incasare a impozitelor si
taxelor locale datorate de către persoanele fizice si juridice precum si alte venituri ale
bugetului local, inclusiv a dobânzilor de intarziere, executarea creanţelor bugetare.

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Situaţia realizării acestor obiective se concretizează prin următoarele atribuţii:
Preia declaraţii fiscale pentru stabilirea impozitului pe clădiri, teren , mijloacele de
transport in cazul contribuabililor persoane fizice si juridice , a declaraţiei fiscale
pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate, declaraţie fiscala pentru
stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate , declaraţie -decont
privind sumele incasate reprezentând taxa hoteliera;
întocmeşte borderourile de debite si scăderi pentru toate impozitele si taxele datorate
de contribuabilii persoane fizice si juridice;
Urmăreşte intocmirea si depunerea, in termenele cerute de lege , a declaraţiilor de
impunere de către contribuabilii persoane fizice si juridice;
Gestionează toate documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil;
Tine evidenta tuturor persoanelor fizice si juridice supuse impozitelor si taxelor locale
, pe fiecare categorie de impozit in parte;
Asigura aplicarea unitara a legislaţiei cu privire la impozitele si taxele locale; pune in
executare toate iompozitele si taxele ce fac venit la bugetul local prin emiterea si
inaintarea borderourilor de debite, asigurând totodată inmanarea înştiinţărilor de plata
către contribuabili
Urmăreşte , dupa fiecare termen de plata , debitorii persoane fizice si juridice , care
înregistrează restante la plata impozitelor si taxelor locale si incepe procedura de
recuperare a creanţelor bugetare in conformitate cu prevederile legale;
Analizează , verifica si prezintă conducerii instituţiei dosarele privind solicitări de
scutiri impozite si taxe acordate veteranilor de război , deportaţilor si persoanelor cu
handicap grav sau accentuat si de persoanele încadrate in gradul I de invaliditate;
Acorda bonificaţii pentru plata cu anticipaţie a impozitelor locale;
Emite certificate fiscale si adeverinţe cu valori impozabile persoanelor fizice si
juridice;
Descarcă extrasele de cont pentru sumele achitate prin Trezorerie;
Aplica si incaseaza amenzi pentru nedeclarare la termen;
Efectuează încasări in numerar de la contribuabili reprezentând impozite si taxe
locale,prin emiterea de chitanţe din care un exemplar il înmânează contribuabilului,
iar cel de-al doilea il păstrează si il indosariaza la sfârşitul zilei de lucru;
Emit zilnic, la sfârşitul zilei de lucru borderourile de inacasari pe tipuri de impozite;
întocmeşte zilnic jurnalul de casa cu privire la incasarile zilnice si depun sumele
incasate la Trezoreria Comunelor Oradea;
Efectuează palti reprezentând restituiri de sume;
Asiaura oastrarea confidenţialităţii informaţiilor ne care le deţin cu orivire la

ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA
S-au realizat: pe anul 2009
Anchete sociale din care:
• pentru ajutor social cf. Legii 416/2001- 88
• pentru burse şcolare -10
• pentru poliţie şi judecătorie -20
• pentru alocaţii complementare - 255
• pentru alocaţii de susţinere -95
• pentru locuinţe: -2
• pentru protecţia copilului - 20
• pentru handicap - 25
• pentru indemnizaţie conf. Ordinului 794/380/2002: -5
• pentru diverse alte solicitări: - 30
S-au întocmit in anul 2009
• Dosare noi pentru ajutor social: -17
• Dosare alocaţii complementare: -70
• Dosare alocaţii de susţinere pentru familia monoparentala: -24
Dosare pentru ingrijirea copilului: -37
• Dosare angajare asisteni personali: -3
• Dosare indemnizaţii cf. Ordinului 794/380/2002: -5
• Dosar ajutor de deces: -2
• Adeverinţe ajutor social: -54
• Dispoziţii ajutor social (acordare, modificare nr. membri , cuantum, suspendare,
încetare, reluare plată ajutor social, ajutor încălzire): -120
• Dispoziţii alocaţii de susţinere (acordare, modificare nr. membri si cuantum,
suspendare, încetare, reluare plată): Dispoziţii alocaţii complementare (acordare,
modificare nr. membri cuantum, suspendare, încetare, reluare plată): -190
• Dispoziţii trusouri pentru copii nou născuţi: -54
• Dispoziţii ajutoare de urgenţa, de înmormântare: -4
• Contracte de muncă asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav: -5
• Distribuire lapte praf
Alte activităţi cu caracter periodic:
• întocmire, verificare fişe de calcul ajutor social (lunar)
• Pontaj asistenţi personali (lunar)
• întocmire state plată ajutor social (lunar)
Rapoarte şi sinteze întocmite şi transmise periodic:
• Raport statistic Legea 416/2001 (lunar)
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• Situaţie Legea 416/2001 lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
• Situaţie Legea 416/2001 pentru Casa de Asigurări de Sănătate -lunar
• Situaţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate pentru D.G.A.S.P.C
ORADEA (trimestrial)
• Raport statistic persoane cu handicap (lunar)

STARE CIVILA
ACTE NAŞTERE - 1 ACT TRANSCRIS
-1 ADOPŢIE
ACTE CĂSĂTORIE - 25 CASATORII
ACTE DECES - 45 DECESE
RECTIFICĂRI - 5 RECTIFICĂRI
ACTE TRANSCRIERI - 3 ACTE TRANSCRISE
MENŢIUNI OPERATE -143
CERTIFICATE DE NAŞTERE ELIBERATE- 46 CERTIFICATE
CERTIFICATE DE CĂSĂTORIE ELIBERATE - 38 CERTIFICATE
CERTIFICATE DE DECES ELIBERATE -51 CERTIFICATE
52 CERERII PENTRU PREMII DE FIDELITATE LA ÎMPLINIREA A 50 DE ANI DE
CĂSĂTORIE
DOSARE ALOCAŢIE DE STAT - 37 DOSARE
DOSARE ALOCAŢIE NOU NĂSCUT- 36 DOSARE
DOSARE SPRUIN FINANCIAR L.396/06 - 19 DOSARE
ELIBERĂRI ANEXA 8 -25
DISPZII ÎNTOCMITE - 55 DISPOZIŢII
CERTIFICATE DE STARE CIVILA RETRASE 9 BUCATI
INREGISTAREA ACTELOR DE INTRARE SI IEŞIRE DIN PRIMARIE

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ
în Trim I 2009, datorita problemelor ce au intervenit in cadrul Consiliului Local si
neînţelegerilor dintre consilierii locali,Consiliul Local a fost convocat în 6 şedinţe de consiliu , din
care 4 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare. în cadrul acestor şedinţe au fost adoptate un
număr de 42 hotărâri cu caracter normativ şi individual.
Cu titlu informativ Consiliul Local al Comunei Tileagd a adoptat hotărâri în următoarele
domenii de activitate, cum ar fi: aprobarea unor documentaţii tehnico-economice; hotărâri privind
rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli; stabilirea impozitelor şi taxelor locale, etc.
Toate aceste şedinţe au fost publice.
Tot în această perioadă au fost emise de către Primarul Comunei Tileagd un număr de 658
dispoziţii vizând constituirea unor comisii de lucru, încadrarea, suspendarea, încetarea raporturilor
de serviciu, convocarea Consiliului Local, instituirea tutelei şi curatelei, acordarea de indemnizaţii
de susţinere, etc.
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RAPORTUL COMPARTIMENTULUI ACHIZIŢII PUBLICE CU PRIVIRE LA
INVESTIŢIILE SI REALIZĂRILE COMUNEI TILEAGD IN 2009

Strategia locală de dezvoltare a comunei Titeagd pentru perioada 2007-2013, a
avut în vedere o serie de linii strategice vizând infrastructura locală, soluţionarea
problematicilor cu caracter social, educaţional, cultural, de sănătate, turism, etc,
urmărindu-se o mai buna valorificare a resurselor locale, revigorarea tradiţiilor, dezvoltarea
turismului,

crearea/reabilitarea

infrastructurii şi

punerea

în valoare a

poziţionării

geografice, în deplin respect faţă de mediul înconjurător.
Investiţiile majore ale comunei Tileagd, in anul 2009 au urmat celor din 2008 si anii
anteriori in sensul ca s-a dorit si continuat investiite in infrastructura de alimentare cu apa
si de canalizare si epurare a apelor uzate. Comuna Tileagd a mai încheiat un contract de
lucrări

pentru construirea

unei baze sportive multifuncţionale si se afla pe lista de

aşteptare pentru finanţarea construirii unui cămin cultural ultramodern, proiect finanţat din
fonduri guvernamentale.
In anul 2009 in luna iulie Comuna Tileagd a depus o cerere de finanţare pentru
realizarea următoarelor investiţii: "Modernizare drumuri si străzi In comuna Tileagd,
judeţul Bihor;

Construcţie noua si dotare grădiniţa

cu program prelungit in

localitatea Tileagd, judeţul Bihor; Modernizare si dotare cămin cultural Uileacu de
Cris, comuna Tileagd, judeţul Bihor". Cererea de finanţare vizează accesarea de
fonduri europene in cadrul măsurii 3.2.2 din P.N.D.R Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populapa rurală şi punerea în
valoare a moştenirii rurale.
Se are in vedere si înfiinţarea de spatii verzi

prin intermediul "Programului de

îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spatii verzi in localităţi" proiect care se
afla in faza studiului de fezabilitate.

Oin Strategia locala se desprind următoarele proiecte iniţiate în anul 2008 sau in
2009, aflate in diferite stadii de execuţie:

Nr.
crt
1.

DENUMIRE INVESTIŢIE

PROCEDURA
LICITAŢIE

OFERTANT
CÂŞTIGĂTOR

îmbunătăţirea infrastructurii
de apa si apa uzate in

Licitaţie
deschisa

S.C.
CONSTRUCŢII

VALOAREA
ADJUDECATA
(LEI FARA
TVA)
10.589.896,00

DATA
STABILIRII
OFERTEI
CÂŞTIGĂTOARE
02.07.2008

SURSA
FINANŢARE
USAID
HG

OBSERVAŢII
-in execuţie
ordin începere a
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comuna Tileagd, judeţul
Bihor

BIHOR + S.C.
GAVELLA COM
S.R.L
(asociaţi)

2.

Reabilitare termica Scoală
cu cls-l-VHl Tileagd, judeţul
Bihor

Cerere de
oferte

3.

Modernizare DC TiieagdCatatani, comuna Tileagd,
judeţul Bihor

Cerere de
oferte

4.
5.

Amenajare DC 52 comuna
Tileagd, judeţul Bihor
Baza sportiva
multifuncţionala in sat
Tilecus, comuna Tileagd,
judeţul Bihor

S.C. NAZIRA
TRANS S.R.L.

Cerere de
oferte

S.C.ASFA MIXT
S.R.L. + S.C.
COSTA VOC
S.R.L. (asociaţi)
S.C. DRUMURI
BIHOR S.A.

Cerere de
oferte

S.C. 5X5 FOTBAL
S.R.L.

904/2007

lucrărilor din data
de
11.11.2008
-raportări la MMDD
in ianuarie 2009;
15.04.2009;
11.05.2009

220.225,00

17.12.2008

BUGET
LOCAL

-in execuţie

1.165.056,50

24.12.2008

BUGET
LOCAL

-finalizat

300.000,00

24.12.2008

BUGET
LOCAL

-finalizat

649.000,00

17.06.2009

BUGET DE
STAT

- in aşteptare
finanţare

In ceea ce priveşte cererea de finanţare pentru proiectul integrat de investiţii al
comunei Tileagd "Modernizare drumuri si străzi in comuna Tileagd, judeţul Bihor;
Construcţie noua sl dotare grădiniţa cu program prelungit In localitatea Tileagd,
judeţul Bihor; Modernizare si dotare cămin cultural Uileacu de Cris, comuna Tileagd,
judeţul Bihor" înainte de înregistrarea cererii de finanţare s-au efectuat următoarele
achiziţii publice:
Situaţia achiziţiilor publice pana la depunerea Cererii de Finanţare cu respectarea condiţiilor de eligibilitate a cheltuielilor prevăzute
in fisa Măsurii 322 din PNDR (document 32)
Data finalizării
Stadiul
Procedura
Nr. Obiectul contractului
Valoarea reala
Data începerii
procedurii (zz/
procedurii
(Lei)
crt
aplicata
procedurii(zz/
11/aaaa)
11/aaaa)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Servicii de
consultanta
"Servicii de
consultanta finanţări
nerambursabile
Măsura 322'
Elaborarea Studiului
de fezabilitate
"Modernizare drumuri
si străzi in comuna
Tileagd, judeţul Bihor"
Studiu de fezabilitate
"Construcţie noua si
dotare grădiniţa cu
program prelungit in
localitatea Tileagd,
judeţul Bihor"
Studiu de fezabilitate
"Modernizare si dotare
cămin cultural Uileacu
de Cris, comuna
Tileagd, judeţul Bihor"
Expertiza tehnica
"Modernizare drumuri
si străzi in comuna
Tileagd, judeţul Bihor"
Studiu geo
"Modernizare străzi in
comuna Tileagd,
judeţul Bihor"

52.500 LEI

Atribuire directa

17.06.2009

25.06.2009

finalizat

31.800 LEI

Atribuire directa

09.01.2009

14.01.2009

finalizat

17.160 LEI

Atribuire directa

02.01.2009

07.01.2009

finalizat

17.160 LEI

Atribuire directa

05.01.2009

13.01.2009

finalizat

5.000 LEI

Atribuire directa

10.04.2009

17.04.2009

finalizat

10.860 LEI

Atribuire directa

29.06.2009

20.07.2009

finalizat
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7.

Studiu geo
"Construcţie noua si
dotare grădiniţa cu
program prelungit in
localitatea Tileagd,
judeţul Bihor"

1.500 LEI

Atribuire directa

18.07.2009

22.07.2009

finalizat

De la începutul anului 2009 s-au contractat si lucrări de reabilitare si modernizare a
clădirilor instituţiilor din comuna: - clădire primarie
- clădire dispensar
- clădire politie si posta
- scoli:Scola generala l-VIII Tileagd, scoală Tilecus, Bălaia

In concluzie s-a urmărit:
"continuarea investiţiilor in infrastructura de apa/apa uzata
'dezvoltarea turismului local - construcţia unei baze sportive
- amenajare spatii verzi
'dezvoltarea infrastructurii drumurilor comunale
'reabilitarea si modernizarea clădirilor importate pentru viata soctal-cuîturaia si infiintarea
organizaţiilor neguvernamentale "Cununa de pe cris"s\ "Piticii năzdrăvani Tileagd"
'atragerea fondurilor europene prin depunerea cererii de finanţare pe măsura 3.2.2 si prin
întocmirea cererii de finanţare pentru infiintarea de spatii verzi prin Programul nastional de
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spatii verzi in localităţi.

URBANISM
în Trim.I 2009 au fost eliberate un număr de 36 certificate de urbanism, din care: 26
certificate pentru persoane fizice (case de locuit) şi 10 pentru persoane juridice. S-au eliberat un
număr de 26 autorizaţii de construcţii, din care 2 autorizaţii către persoane juridice şi 24 autorizaţii
pentru persoane fizice (case de locuit).
PROTECŢIA MEDIULUI
Compartimentul Protecţia Mediului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Tileagd are în componenţă un post de responsabil cu problemele de mediu, în prezent
acesta fiind ocupat de către Filip Cristian având funcţia de referent.
Activităţile acestui compartiment s-au derulat pe fondul respectării angajamentelor şi
alinierii la politicile de mediu ale Uniunii Europene.
în semestrul 12009, aceste activităţi au constat în:
1. Preluarea şi soluţionarea, în termenul legal, a sesizărilor pe linie de mediu primite de la
cetăţeni;
2. Urmărirea şi asigurarea îndeplinirii de către utilizatorii din comuna Tileagd a Planului
judeţean
de gestionare a deşeurilor prin:
- elaborarea Planului local de gestionare a deşeurilor,
- întocmirea regulamentului propriu al serviciului de salubritate,

1. Preluarea şi soluţionarea, în termenul legal, a sesizărilor pe linie de mediu primite de Ia
cetăţeni;
2. Urmărirea şi asigurarea îndeplinirii de către utilizatorii din comuna Tileagd a Planului
judeţean
de gestionare a deşeurilor prin:
elaborarea Planului local de gestionare a deşeurilor,
întocmirea regulamentului propriu al serviciului de salubritate,
propunerea introducerii obligativităţii colectării deşeurilor şi predării acestora către
operatorul de salubritate autorizat,
propunerea instituirii unei taxe de salubrizare pentru utilizatorii care nu au încheiat
contracte individuale cu operatorul de salubritate,
propunerea instituirii unei taxe de salubrizare reduse pentru utilizatorii care asigură
colectarea selectivă a deşeurilor municipale,
informarea locuitorilor comunei Tileagd cu privire Ia modul de gestionare a
deşeurilor,
- verificarea respectării de către operatorii de salubritate a prevederilor din contractele
încheiate de către autoritatea locală cu aceştia,
- somarea agenţilor economici care nu au contractat activitatea de colectare a
deşeurilor să încheie contracte cu operatorul de salubritate;
3. Preluarea de la S.C. Salubri Aleşd şi distribuirea către populaţie a unui număr de 710
europubele de 120 litri şi 240 litri;
4. Monitorizarea depozitelor de deşeuri închise în anul 2008 :
5. Identificarea şi lichidarea depozitărilor ilegale de deşeuri;
6. Coordonarea unor acţiuni de salubrizare a cursurilor de apă: Copanda, Crişul Repede, Valea
Uleioasă, Valea Mcdeş;
7. Corespondenţa cu autorităţile specializate în domeniu (Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bihor, Garda de Mediu, Direcţia Apelor Crişuri):
- transmiterea diferitelor raportări, situaţii, informaţii solicitate de către aceste
instituţii,
- respectarea dispoziţiilor primite de la aceste instituţii;
8. Participarea, împreună cu organele de poliţie, la depistarea persoanelor care nu respectă
legislaţia de mediu;
9. Participarea, împreună cu membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de urgenţă la
lichidarea arderilor necontrolate de vegetaţie;
10. Participarea, alături de angajaţii S.C. Bene Internaţioal SRL Oradea, ia acţiunea de colectare
a deşeurilor de echipamente electronice şi electrocasnice de la populaţie (Marea Debarasare).

In concluzie,
Apreciem că starea economică, socială şi de mediu a Comunei Tileagd, înregistrează un
trend ascendent, pozitiv, în ceea ce priveşte depăşirea problemelor majore cu care se confruntă
comuna, administraţia publică locală având experienţa şi resursele necesare pentru atingerea
obiectivelor pe care şi le propune.
în ceea ce mă priveşte îmi exprim totala disponibilitate pentru a susţine şi contribui la
dezvoltarea economică, socială şi de mediu a comunei Tileagd.
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