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RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALA SI DE MEDIU
a comunei Fardea in anul 2020

In  conformitate  cu  prevederile  art.63,alin.(3),lit.  a)  din  Legea  Administratiei  Publice  Locale
nr.215/2001 – republicata, in calitate de primar al comunei Fardea numit oficial in functie in data de
05.11.2020  va  prezint  “Raportul  privind  starea  economico-sociala  si  de  mediu  a  unitatii
administrativ teritoriala in anul 2020”.
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ROMANIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA FARDEA
Adresa: loc. Fardea , Str. Principala, nr. 107, cod postal 307165, judetul Timis

Contact: Tel:   0256/320793; Tel/Fax.  0256/335459
E-mail primaria_firdea@yahoo.com
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Prezentul raport face o analiza a activitatii noastre privind gospodarirea eficienta a comunei, a
bugetului  local  si  nu in  ultimul  rand asigurarea unui  mediu  civilizat  si  sanatos de trai,  de munca si
convetuire a cetatenilor. 

In  in  baza  obligatiilor  legale  care-mi  revin  in  calitate  de  primar  voi  incerca  sa  sintetizez
principalele  aspecte  ale  administratiei  publice  locale.  Dezvoltarea  localitatilor  comunei  si  cresterea
bunastarii locuitorilor sunt principalele preocupari pe care le-am avut de cand detin aceasta functie iar
proiectele pe care le-am propus si realizat au condus la o situatie stabila, cu perspective de crestere.

Date generale ale comunei:

Comuna Fârdea este situata in extremitatea estica a judetului Timis, la poalele muntilor Poiana
Ruscai  si  este  formata  din  localitaea  Fardea  care  este  si  centrul  administrativ  al  comunei  si  satele
Dragsinesti, Gladna Montana, Gladna Romana, Matnicu Mic, Hauzesti si Zolt.

Comuna  Fardea  se  afla  la  o  distanta  de  40  Km de municipiul  Lugoj,  90  Km de municipiul
Timisoara si 18 Km de orasul Faget, in a carei sfera de influenta se situeaza datorita pozitiei geografice si
jurisdictiei  administrative.  Relieful  comunei  Fardea are aspectul  unui amfiteatru imens,  coborand din
marginile comunei spre vaile depresionare centrale, unele dealuri abrupte in partea sud-estica si altele
mai domoale in partea nord-vestica.

Diferenta de nivel intre cotele extreme este de 427 m (vf. Pohia) si 180 m la baza lacului de
acumulare Surduc in suprafata de 362 ha.

Populaţia comunei Fardea este de 1720 locuitori.
Accesul pe teritoriu se face de pe drumul naţional Lugoj-Deva pe DN 681 Traian Vuia- Surduc-

Fîrdea,  dinspre  Făget  pe  drumul  judeţean  Dragşineşti-  Gladna  Montană-  Fîrdea,  dinspre  Nadrag-
Hăuzeşti- Fîrdea, şi dinpre Luncani- Zolt pe drumul communal DC 116.

Clima este  continentală  de  tranziție,  blândă  cu  influențe  mediteraneene.  Precipitațiile  sunt
variabile  și  cad  neregulat,  cele  mai  mari  cantități  înregistrându-se  vara.  Vânturile  bat  predominant
dinspre nord.

Consiliul local al comunei Fardea  a ,functionat in anul 2020 cu 11 consilieri avand urmatoarea
structura politica:

 2 consilieri ALDE;

 3 consilieri PSD;

 1 consilier UNPR;

 5 consilier PNL.

Pe parcursul anului Consiliul local s-a intrunit in 16 sedinte, din care 8 ordinare, 3 extraordinare
si 5 de indata in cadrul carora au fost adoptate un numar de 59 de hotarari.

 Activitatea consiliului local ca autoritate deliberativa a avut in vedere luarea unor decizii care
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privesc buna gestionare a bugetului local, realizarea investitiilor propuse si functionarea corespunzatoare
a serviciilor publice. 

In domeniul actelor normative elaborate de catre Primar,s-au inregistrat pe parcursul anului un
numar  de  111  de  dispozitii,  marea  lor  majoritate  fiind  in  domeniul  protectiei  sociale,  convocarea
consiliului local, etc.

Preocuparea principala a administratiei locale in anul 2020 a fost gestionarea eficienta a comunei
si asigurarea bunastarii cetatenilor,actionind in mod responsabil prin dezvoltarea de politici  locale si
elaborarea de proiecte noi.

Bugetul Local

Pe parcursul anului 2020 am reusit sa mentinem un buget local echilibrat in conditiile prelungirii
crizei economice  si a  crizei COVID 19 care a afectat Romania si Uniunea Europeana.

Rezultate bugetare sunt evidentiate in contul de executie al bugetului local,unde sunt detaliate
veniturile in functie de natura provenientei,  precum si cheltuielile pe destinatii,  pe fiecare capitol in
parte:

TOTAL VENITURI 2020
lei

Nr.
crt.

DENUMIRE INDICATORI PLANIFICAT REALIZAT

1. Impozitul pe venituri 25.000 4.326
2. Cote defalcate din impozitul pe venit 187.000 193.676
3. Sume allocate din cote defalcate din impozitul pe

venit. Echilibrare
1.010.000 965.320,87

4. Sume CJT 179.000 163.869,55
5. Impozitul pe cladiri de la persone fizice 140.000 116.942
6. Impozitul pe cladiri de la personae juridice 73.000 36.420,75
7. Impozitul pe terenuri de la persoanele fizice 30.000 24.418
8. Impozitul pe terenuri de la persoanele juridice 11.000 3.986
9. Impozit pe teren extravilan 80.000 72.797
10. Taxa judiciare de timbru si alte taxe de timbru 8000 914,50
11. Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata 595.000 590.999,19
12. Sume  defalcate  din  taxa  pe  valoare  adaugata

pentru drumuri
121.000 119.804,31

13. Sume  defalcate  din  taxa  pe  valoare  adaugata
pentru echilibrare

1.163.000 1.163.000

14. Impozit  pe  mijloace  de  transport  detinute  de
persoane fizice

33.000 12.901

15. Impozit  pe  mijloace  de  transport  detinute  de
persoane juridice  

117.000 111.304

16. Alte impozite si taxe 200 10
17. Venituri din concesiuni si inchirieri 102.000 66.506
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18. Venituri prestari servicii 65.000 0
19. Taxe extrajudiciare de timbru 4.000 0
20. Venituri din amenzi 38.000 27.411
21. Alte venituri 1.229.510 155.162

22. Subventii  pentru  acordarea  ajutoarelor  pentru
incalzirea locuintei

6.000 3.345

23. PNDL 7.299.020 1.608.727,44
24. FEADR T.V.A. 799.490 799.475,63
25. FEADR 1.910.890 1.910.879,90
26.

TOTAL VENITURI 2018 16.835.180 9.761.266,14

TOTAL CHELTUIELI 2020
lei

Nr.
crt.

DENUMIRE INDICATORI PLANIFICAT
REALIZA

T

1.

Autoritati publice 2.919.704,78
Cheltuieli de personal 1.249.679
Salarii de baza 1.250.000 1.132.420
indemnizatii personae din afara unitatii consilieri 83.070 61.124
indemnizatii personae din afara unitatii alegeri 930 930
indemnizatie hrana 32.000 0
Voucere de vacanta 37.000 28.450
asigurari de munca 32.000 26.755

2. Bunuri si servicii 2.362.070 1.627.115,42

3. investitii 62.000 42.910,36
4. Ordine publica si siguranta nationala 46.200 33.403

5. Invatamant 67.240,63
Cheltuieli de personal 3.000 291
Bunuri si servicii 55.000 54.999,63
Alte cheltuieli (NAVETA) 10.000 4.810
Asistenta sociala 2.000 0

6. Cultura 1.245.510 313.534,66
Cheltuieli de personal 0 0
Bunuri si servicii 114.000 46.702,59

7. F.E.A.D.R.  Camine  Matnicu  Mic  si  Gladna
Romana

870.350 202.677,07

Investitii 261.160 64.155
8. Asistenta Sociala 760.000 716.644

Cheltuieli de personal 538.000 521.469
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Asistenta sociala 222.000 195.175

Ajutor social (incalzirea) 7.000 3.731

Ajutor pentru inmormantare 15.000 7.000

9. Locuinte servicii si dezvoltare publica 3.396.440 3.216.600,99
Bunuri si servicii 57.000 34.988,09

Iluminat public 53.000 34.988,09

Active nefinanciare 3.339.440 3.181.612,90

10. Protectia mediului 156.200 85.329,65
Bunuri si servicii 85.000 64.295,69
Active nefinanciare 50.000 0

Rambursare credit 21.200 21.033,96
11. Transporturi 6.305.930 3.733.722,51

Bunuri si servicii 86.000 63.777,12
FEADR Drumuri Agricole 2.614.880 307.885,25
Active nefinanciare 3.515.050 3.273.053,98
Rambursare credit 90.000 89.006,16

12. Alte actiuni economice 60.000 54.571
Cheltuieli de personal 20.000 4.609

13. Excedent 5.588.340
TOTAL CHELTUIELI 15.982.310 10.981.718,07

Soldul la sfarsitul anului 2020 (sold care va fi utilizat in anul 2021 pentru continuarea proiectului
finantate din fonduri europene).

La finele anului 2020 au existat un numar de  2208 pozitii de rol fiind inregistrata o
ramasita la impozitele si taxele locale de 384.184 lei.

Pentru recuperarea acestor restante au fost emise in conformitate cu prevederile legale un numar
de 32 somatii si 32 titluri executorii.

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

Structura  organizatorica  ,  statul  de  functii  al  aparatului  de specialitate  al  primarului  comunei
Fardea si ale institutiilor si serviciilor publice de interes local aprobata prin HCL nr.5 din 24.11.2020 are
umatoarea componenta:

 Primar =1;

 Viceprimar =1;

 Secretar =1;
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 Finante contabilitate =2;

 Proiecte programe =2;

 Administrativ =5;

 Agricol =2;

 Asistenta Sociala =1;

 Urbanism =2;

 Proiect programe post implementare = 5;

 Impozite si taxe = 1;

 Transport scolar = 2;

 Administratie publica = 1.

In cursul anului 2020 au fost consemnate urmatoarele:

 Acte de nastere =2;

 Acte de deces =25;

 Acte de casatorie =7;

 Transcrieiri si adoptii =2.

S-au eliberat un numar de :

 Certificat de nastere =9;

 Certificate de casatorie =9;

 Certificate de deces = 27.

In privinta protectiei sociale, pe parcursul anului 2020 au fost intocmite un numar de 15 dosare
pentru ajutor de incalzire a locuintelor pe timp de iarma. De prevederile Legii venitului minim garantat
nr.416/2001 nu am avut cazuri iar un numar de 11 persoane au primit indemnizatii pentru persoane cu
handicap conform prevederilor legale si am avut un inregistrati in evidenta 20 de asistenti personali. 

Au mai fost alocate un numar de 4 de alocatii de sustinere. 
S-au intocmit 19 de anchete sociale din care 18 au fost pentru evaluarea persoanelor cu handicap,

1 pentru instante judecatoresti si divort.

In anul 2020 compartimentul de urbanism a emis  32 de certificate urbanism si 26  autorizatii de
construire. Au fost demarcate discutii pentru reinoirea Planului de Urbanism General si a Planului de
Urbanism Zonal care va trebui finalizat in anul 2023.

La compartimentul registrului agricol, situatia pozitiilor la sfirsitul anului se prezenta astfel :

 Total pozitii 986 din care :

 Pozitii ale gospodariilor populatiei 549
 Pozitii ale persoanelor cu domiciliul in alte localitati 344
 Pozitii ale unitatilor cu personalitate juridica 70
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 Pozitii ale unitatilor cu personalitate juridical strainasi 23

Situatia terenurilor  pe categorii de folosinta se prezinta astfel :

Ha

Agricol Neagricol TOTAL
Arabil Pasuni Finete Terenuri Terenuri Terenuri Terenuri

forestiere cu Cai de Curti neproductive
ape si comunicatii constructii
stuf

1476 2417 757 7726 426 150 94 15 13061

Achizitiile publice organizate si desfasurate pe parcursul anului 2020 au respectat legislatia in
vigoare, respectiv Legea nr.98/2018 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.

Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta a desfasurat urmatoarele activitati principale:

 a intocmit Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pentru anul 2020, plan ce a fost
vizat de ISU Timis si aprobat prin dispozitia primarului.

 a organizat si coordonat pregatirea membrilor Comitetului Local si centrului operativ.

 a completat si actualizat documentele operative si de conducere conform legislatiei in vigoare si
precizarilor  ISU(plan  de  evacuare  in  situatii  de  urgent,  plan  de  analiza  si  acoperire  a
riscurilor,etc)

In cursul anului  serviciul voluntar pentru situatii de urgent a participat impreuna cu serviciile
profesioniste de pompieri  pentru lichidarea unor incendii produse la vegetatia uscata de pe pasuni si
finite la care s-a intervenit.

STAREA ECONOMICA
La sfirsitul anului 2020 existau inregistrate 23 firme cu sediul social in comuna Fardea. Structura

unitatilor dupa tipul de organizare,se prezinta astfel:

Societati comerciale Intreprinderi Persoane fizice autorizate TOTAL
familiare

14 0 9 23

Pentru anul 2021 se preconizeaza o dezvoltare insemnata a unitatiilor turistice. 
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O cerinta principala pentru dezvoltarea economica a comunei noastre este dezvoltarea continua a
serviciilor publice cat si imbunatatirea infrastructurii comunei.

Impreuna cu Consiliul Local am fost preocupat in permanenta pentru accesarea fondurilor Uniunii
Europene cat si nationale in vederea dezvoltarii localitatiilor comunei.

Punerea in functie a primarului s-a realizat in data de 05.11.2020 si acest mandat vor fi finalizate
proiectele in desfasurare pe care comuna le are in derulare si se vor depune proiecte noi pentru a dezvolta
comuna.

Alimentarea cu apa potabila la nivelul comunei se realizeaza printr-o  retea de distributie a apei
potabile in lungime de 17.7 Km respectiv de retea de distributie (transport  de 7,0 Km intre localitatile
Gladna Romana –Zolt, Fardea – Hauzesti si Izvoarele captate din tunel – Gladna Romana.

Localitatile comunie Fardea sunt alimentare cu apa din izvoarele de suprafata, captate din tunelul
existent la poalele Muntilor Poiana Rusca. Proiectul de alimentare cu ata si statia de tratare a 

Odata cu semnarea contractului pentru proiectul de Alimentare cu apa in Comuna Fardea, contract
de lucrari semnat in anul 2016 sa rezolvat problema de alimentare cu apa inclusiv problemele din zona de
agrement a Lacului Surduc. Prin cele patru rezervoare de apa se va asigura o presiune constanta iar prin
punerea in functiune a statiei de tratare a apei, calitatea acesteia va fi una la standardele europene. In anul
2018 Primaria  Comunei Fardea a initiat  procedura pentru scoaterea definitiva din Fondul Forestier  a
suprafetelor de teren necesare pentru continuarea proiectului,  iar in luna decembrie an 2020 s-a realizat
receptia la terminarea lucrari.

S-au facut interventii pentru mentinerea in conditii optime a strazilor neasfaltate din localitatile
componente comunei Fardea, printre care putem aminti strazile din zona Baraj Surduc si drumul DC 115
(drum vechi intre Fardea si Matnicu Mic).

In anul 2018 s-a semnat receptia la terminarea lucrarilor pentru proiectul “Modernizare drumuri
agricole in comuna Fardea. Jud. Timis” proiect in valoare de 1.242.868 euro” prin care am realizat
drumuri agricole asfaltate in comuna noastra,  urmand ca in cursul anului 2021 sa realizam accese la
proprietati private. 

Tot in anul 2020 au fost emise ordine de incepere pentru proiectele:

 „Construire doua poduri si doua punti pietonale peste raul Hauzeasca in Comuna Fardea, 
judetul Timis” proiect in valoare de 2.331.212 lei ;

 “Modernizare drum comunal DC 116 in comuna Fardea, judet Timis” proiect in valoare de
6.404.107,74 lei;
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In anul 2018 am inceput lucrari la urmatoarele obiective :

 „Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale in cadrul Scolii
cu  clasele  I-VIII  din  localitatea  Fardea ”  proiect  in  valoare  de  2.264.006  lei,
contractul  de  lucrari  semnat  in  luna  august  2018  avand ca  termen de finalizare
sfarsitul anului 2020. In momentul de fata pe santier se lucreaza si estimam ca s-au
facut lucrari in procent de 70 %. Se va amenaja fatadele interioare si exterioare,
curtea  scolii  inclusiv  interioarele  ,  in  momentul  de  fata  lucrarea  se  afla  in
desfasurare.

 “ Reabilitare dispensar uman in Comuna Fardea, judetul Timis” – valoare investitie
831.321  lei.  In  anul  2018  s-au  facut  demersurile  pentru  scoaterea  la  licitatie  a
lucrarilor la acest obiectiv iar in prezent lucrarea este receptionata.

In cursul  anului  2020 Primaria  Comunei  Fardea a facut  demersuri  in  vederea incheierii  unor
contracte de finantare pentru obiectivele : 

 “ Modernizare strazi in localitatea Fardea, zonele A,B,C,D,E,F,G comuna Fardea,
judetul Timis” -  valoare investitie – 5.621.688 lei.

 “Extindere retea de canalizare in localitatile Dragsinesti, Gladna Romana, Gladna
Montana, Zolt si Hauzesti” – valoare investitie - 17.767.369 lei ( canalizare in toate
localitatile comunei Fardea, inclusiv zona de agrement a lacului Surduc, partea de
nord)

 “Extinderea  sistemului  de  iluminat  public  stradal  din  Comuna  Fardea,  judetul
Timis” – valoare investitie 1.645.756,14 lei

 “Modernizarea  sistemului  de  iluminat  public  stradal  in  Comuna Fardea,  judetul
Timis” – valoare investitie – 983.326 lei

In anul 2018 s-a semnat contractul de finantare cu privire la “Achizitia de utilaje si echipamente
pentru dotarea serviciului  voluntar pentru situatii  de urgenta al  comunei  Fardea,  jud.  Timis”,
proiect prin care ne-am propus achizitionarea unui buldoexcavator complet dotat si echipat ( cupa mare,
cupa mica, cupa de taluzare, cupa trapezoidala, ciocan hidraulic, grup de actionare hidraulic pentru dat
gauri, sfredel, lama de deszapezire si perie cu inclinare hidraulica), proiectul este inca in desfasurare. In
prima faza nu am putut sa declaram nici un castigator, ofertele depuse fiind neconforme si in momentul
de fata s-a reluat procedura in vederea atribriri contractului.

Pe parcursul anului 2018 au inceput lucrarile la caminele culturale din Matnicu Mic si Gladna
Montana,  com. Fardea,  proiect  in  valoare  totala  de 358.810 euro iar  in  anul  2020 au fost  finalizate
lucrarile. Receptia la terminarea lucrari s-a efectuat in ianuarie 2021.

Tot in anul 2020, am continuat demersurile incepute din 2017, odata cu semnarea contractului de
finantare  pentru  proiectul  “Modernizare  strazi  in  comuna  Fardea”  finantat  prin  Programul  FEADR,
PNDR, Masura 7.2  in valoare totala de  1.242.700 euro, s-a emis ordinul de incepere si in momentul de
fata lucrarea se afla in proportie de 90 % finalizata.

Tot in cursul anului 2020 s-a finalizat cadastru general pentru cateva sectoare cadastrale, terenuri
situate pe raza comunei Fardea, loc. Fardea si Matnicu Mic.
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In anul 2018 am facut demersuri  in vederea obtinerii  finantarii  pentru obiectivul  de investitie
“Construire sala de sport in com. Fardea, loc. Fardea” iar in anul 2020 a fost predate amplasamentul
catre CNI,  iar in momentul de fata a fost emis ordinul de incepere al lucrarilor. 

Transportul elevilor spre scoala se face cu 3 microbuze, fiind finantate din bugetul local .

Procesul de invatamant se desfasoara in doua localitati : Gladna Romana – gradinita cu program
normal si scoala I-IV;  Fardea – gradinita cu program normal si scoala gimnaziala.

Se constata o scadere in continuare a scolarilor fata de anul precedent de la 145 la 132 de elevi
avand urmatoarea structura:

 Prescolari 26
 Invatamant primar 60
 Invatamant gimnazial 46

Personalul didactic activ in comuna este de 24 persoane din care:

 2 educatori;

 4 invatatori;

 12 profesori;

 4 nedidactici;

 2 auxiliari

Principala  preocupare in domeniul  invatamantului  a fost  perfectionarea sistemului  educational
prin :

 Ridicarea gradului de pregatire generala a elevilor prin formarea de deprinderi specific
care sa duca la desavarsirea lor pentru viata.

 Dezvoltarea potentialului si aptitudinilor fiecarui elev in functie de interese si motivatie
personala cat si de cerintele comunitatii.

 Organizarea unui mediu interactiv de instruire.

In anul 2020 compartimentul  registrului agricol  a continuat  colaborarea in bune conditii  intre
primarie si detinatorii de terenuri din comuna.

Efectivele de animale la sfarsitul anului au fost:
Bovine Ovine Caprine Porcine Cabaline Pasari Albine

105 3512 100 352 5 15000 1200
 

La centrul APIA Faget s-au depus cereri pentru subventie pe suprafata un numar de 280 fermieri
pentru o suprafata de 1340,34 ha.

In  cursul  anului  s-a  continuat  colaborarea  cu  concesionarii  pasunilor  comunale  (asociatia
crescatorilor de animale) respectandu-se prevederiile Ordinului Ministerului Agriculturii nr. 541/2009 in
vederea utilizarii lor mai eficiente.
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Absortia  Fondurilor  Europene de  catre  fermieri  o  putem considera  mai  buna iar  in   sectorul
zootehnic au beneficiat de subventii un numar de 12  fermieri.

Din padurea apartinand domeniului public al comunei a fost valorificata pe parcursul anului 2020
cantitatea de 183 mc material lemons astfel:

 material lemons pentru primarie 42 mc;

 material lemons pentru scoala 96 mc;

 material lemons pentru populatie 45 mc;

Masa lemnoasa a fost valorificata in totalitate, sumele rezultate constituindu-se venituri la bugetul local.

In cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabila a comunei noastre, datorita asezari ei geografice cat si
a  existentei  lacului  de  acumulare  Surduc,  turismul  ocupa  o  pozitie  prioritara,  fiind  un  instrument
important  pentru  dezvoltarea  rurala.  Atentia  noastra  trebuie  sa  se  concentreze  asupra  turismului  si
agroturismului local, creind oportunitati pentru atragerea investitorilor in turism. In anul 2020 in urma
multiplelor  realizari  obtinute prin proiectele  depuse si  castigate  s-au creat  noi  conditii  de dezvlotare
pentru comuna.

Componente solide a turismului local sunt cultura si cultele,  cultele  fiind prezente in comuna
noastra  prin Centrul  de Studii  Biblice  de pe langa  Lacul  Surduc,  bisericile  ortodoxe,  penticostale  si
baptiste din localitatile comunei , precum si cele doua ctitori emblematice reprezentate prin Biserica de
lemn  din  Zolt  si  Manastirea  Adormrea  Maici  Domnului  Fardea.  Cultele  religioase  au  beneficiat  in
continuare de atentia mea personala si a Consiliului Local , prin sprijin financiar sau de alta natura.

Cultura, prezenta prin cele sapte camine culturale din cele sapte localitati a fost si este un obiectiv
permanent in atentia primariei. 
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Pe raza comunei functioneaza in prezent un dispensar medical veterinar, un dispensar uman ,un
medic de familie, o farmacie si in 2021 o sa avem si un cabinet medical stomatologic.

Primaria  a  depus  in  continuare  eforturi  sustinute  pentru  mentinerea  mediului  in  conditii
superioare, astfel putem spune ca si in 2020 analizele efectuate la apa potabila din localitatile comunei au
fost foarte bune nefiind depasita cantitatea de nitriti sau nitrati peste limitele admise.

In vederea eliminarii factorilor potentiali de mare risc de poluare a mediului inconjurator primaria
a actionat periodic la colectarea deseurilor de pe langa drumurile de acces in localitati, vaile raurilor cat si
in jurul lacului Surduc. La aceste actiuni au participat scolari, cadre didactice, ONG, reprezentanti ai CJT
si primarie precum si locuitori din comuna. 

In anul 2018, luna septembrie serviciul public de salubritate al comunei Fardea a fost dizolvat iar
din Septembrie 2018 pana in decembrie 2020 serviciul a fost asigurat de catre o firma private, colectarea
deseurile menajere rezultate se face saptamanal conform programului bine stabilit in ziua de joi a fiecarei
saptamani. 

Prin racordarea tuturor gospodariilor populatiei si a caselor de vacanta la canalizarea menajera
realizata in 2013 si extinsa prin proiectele finantate prin F.A.D.R. si P.N.D.L. prin 322  in 2013 prin
proiectul finantat prin 41.322 respectiv in 2015 prin  PNDL,  se va diminua la maximum riscului de
poluare  mentinand  mediul  natural  in  parametri  acceptati  de  normele  comunitare,  pentru  localitatile
Fardea ,  Matnicu Mic si  zona de agrement  a lacului  Surduc.  Pentru racordurile  atat  la apa cat  si  la
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canalizare in zona de agrement a lacului Surduc s-au stabilit taxe fixe de racordare, iar cine doreste sa
beneficieze de serviciile ofertie are obligatia sa achite integral suma stabilita.

In colaborare cu CJT primaria comunei Fardea dat fiind faptul ca in anul 2000 Lacul Surduc a fost
declatata “Arie Naturala Protejata de interes national” acesta a fost cuprins in Proiectul BeNatur, proiect
care a fost conceput pentru îmbunătățirea arilor naturale protejate.

Habitatul din jurul lacului Surduc precum si lacul Surduc  este   populat  cu  numeroase  specii de 
pești,  amfibieni, reptile, mamifere și diverse nevertebrate.

Bogăția  avifaunistică  atestă  existența  surselor  trofice  corespunzătoare  speciilor  și  a  dinamicii
bioecologice optime a sistemului ecologic. 

Peisajul atrăgător  și geo-biodiversitatea stau la baza dezvoltării ecoturismului  și a turismului de
agreement explicând numărul mare de vizitatori ai acestei zone. 

În vederea cunoașterii și conservării pe termen lung ale acestor valori au fost elaborate planuri de

acțiuni referitoare la habitate și specii care vor trebui aplicate și respectate întocmai.

Acest  raport  se doreste  a  fi  o  imagine  generala,  transparent  asupra activitatii  noastre  pe care
suntem obligati sa o facem publica astfel incat ea sa devina perfectibila prin implicarea activa si reala a
Consiliului Local si a cetateniilor comunei.

Multumesc public tuturor celor  care m-au sprijinit  in obtinerea acestor  rezultate  precum si in
activitatea mea de zi cu zi.

PRIMARUL COMUNEI FARDEA
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