ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
PRIMĂRIA COMUNEI NAIDĂŞ
RAPORT
privind starea economică şi socială a comunei Naidăş pe anul 2006
Stimaţi consilieri,
Conform art.68 alin.3 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, actualizată, primarul prezintă anual Consiliului Local informări privind starea
economică şi socială a comunei.
După cum cunoaşteţi comuna noastră are în componenţă 2 sate: Naidăş şi Lescoviţa,
legate de DN 57 prin drumul judeţean 571 C.
În cele două sate oamenii mai în vârstă sunt pensionari în urma activităţii
desfăşurate fie la C.A.P. Naidăş sau Lescoviţa, fie la Întreprinderea Minieră MoldovaNouă, dar totodată se ocupă cu agricultura şi creşterea animalelor, ei lucrându-şi
individual terenurile agricole pe care le au în proprietate.
Comuna noastră se întinde pe o suprafaţă totală de 6448 ha.
Situaţia terenurilor la nivelul comunei Naidăş, pe categorii de folosinţă se prezintă
astfel:
- Terenuri agricole
4.157 ha;
- Păduri şi alte terenuri forestiere
1.645 ha;
- Fâneţe
109 ha;
- Vii
7 ha;
- Livezi
28 ha;
- Terenuri – construcţii şi curţi
56 ha;
- Terenuri degradate şi neproductive
446 ha.
În ceea ce priveşte populaţia şi gospodăriile avem, în comună:
- bărbaţi:
- femei:
- gospodării

620;
691;
664.

Situaţia pe sate se prezintă astfel:
Nr.
crt.
1.
2.

SATUL
NAIDĂŞ
LESCOVIŢA
TOTAL COMUNĂ

Nr.
gospodării
416
248
664

POPULAŢIA
Bărbaţi
Femei
401
568
219
123
620
691

TOTAL
- persoane 969
342
1311

Se constată o scădere demografică faţă de anii anteriori.
La fel avem o scădere şi la efectivul de animale, conform Registrului agricol pe anul
2006 conform căruia situaţia la sfârşitul anului a efectivelor de animale se prezenta astfel:

bovine – 350 capete; ovine – 1.595 capete; caprine – 830 capete; porcine – 350 capete;
cabaline – 120 capete; păsări – 9.000 capete; iepuri – 200 capete; albine – 200 familii.
Situaţia mijloacelor de transport din comună, la data de 31.12.2006, pentru
persoanele fizice era următoarea:
- autoturisme: ………… 82 buc;
- motocicluri: ………..… 2 buc;
- tractoare: ……………. 67 buc;
- remorci: ……………... 47 buc;
- camioane: …………… 1 buc;
iar pentru persoanele juridice:
- microbuze: ………………2 buc;
- autoturisme: …………… 3 buc.
În comuna Naidăş funcţionează 2 şcoli: una în localitatea Naidăş – Şcoala cu clasele
I – VIII şi una în satul Lescoviţa – Şcoala cu clasele I – IV; iar în fiecare şcoală
funcţionează câte o grădiniţă cu program normal.
Numărul total al elevilor şi preşcolarilor de pe raza comunei Naidăş este de 145.
Activitatea sanitar – veterinară din comună este concesionată de către medicul
veterinar Giorgiovski Kiro, iar consultanţa se face de către domnul tehnician veterinar
Damian Constantin - Remus
Cu această ocazie trebuie să informez Consiliul Local că pe raza comunei Naidăş
funcţionează un număr de 7 societăţi comerciale cu activitate de vânzare a produselor
alimentare şi nealimentare, 2 baruri cu program normal de lucru, 1 societate comercială cu
activitate de fabricare a produselor de panificaţie, o societate de prelucrare a materialului
lemnos.
Avem două spaţii închiriate în clădirea Primăriei: unul S.C. Căraşana S.R.L. pentru
televiziunea prin cablu şi unul S.N. Poşta Română.
Anul trecut am realizat următoarele obiective propuse:
- am reuşit achiziţionarea a două autoturisme marca ARO – cu titlu gratuit de la
I.J.P. Caraş-Severin; autoturisme pe care le folosim pentru interesele primăriei şi ale
locuitorilor comunei;
- am reuşit achiziţionarea, tot cu titlul gratuit a unui autoturism marca Dacia 1310
Break folosit exclusiv pentru deplasarea angajaţilor primăriei în interesul serviciului;
- am reparat în totalitate sistemul de iluminat din toată comuna Naidăş;
- cu ajutorul S.C. ANCORAD Oltenia am reuşit asfaltarea unei porţiuni de 200
metri de drum comunal ( în compensare) urmând ca în anul 2007 să asfaltăm toate
drumurile comunale din intravilanul comunei Naidăş;
- am realizat un studiu de prefezabilitate în vederea introducerii sistemului de apă
curentă şi canalizare în toată comuna Naidăş;
- am mai realizat un studiu de prefezabilitate în vederea construirii unui nou pod
peste râul Nera din localitatea Naidăş.
PRIMARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Ing. Andrei GÂRJAN

