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RAPORT
Privind starea economică şi socială a comunei Livezile pe anul 2009
Domnilor consilieri,
Primarul comunei are obligaţia , conform art.68, lit.d din legea 215, Legea
administraţiei publice locale , să prezinte Consiliului local anual informări privind
starea economică şi socială a comunei .
Comuna Livezile este situată în nordul judeţului Alba, la o distanţă de 38 km
faţă de municipiul Alba Iulia şi la 9 km de municipiul Aiud.
Satele componente ale comunei sunt: Livezile (reşedinţa comunală) Poiana
Aiudului, situat la o distanţă de 3 km faţă de reşedinţă, Vălişoara la 8 km şi
Izvoarele, cel mai îndepărtat sat, situat la 12 km faţă de Livezile.
Livezile se învecinează la est cu satul Măgina, la vest cu satul Poiana Aiudului.
În partea de sud se învecinează cu o parte din Măgina şi spre nord se învecinează cu
Rachiş şi Lopadea Veche. Zona localităţii Livezile este din punct de vedere geografic
o zonă colinară. În apropiere se află Munţii Trăscăului, parte componentă a
Munţilor Apuseni.
Relieful şi tectonica complicată a regiunii au contribuit la înzestrarea cu
frumuseţi naturale a comunei. Compartimentarea în blocuri, scufundarea inegală şi
jocul pe verticală al acestora, prezenţa foliilor şi a culuarului de prelungire au creat
o multitudine de forme de relief: depresiuni, dealuri, podişuri, munţi, care la rândul
lor se reflectă în peisajul variat şi atrăgător, de la cel de depresiune la cel al
crestelor muntoase înalte.
Comuna Livezile este situată la 46º25´ latitudine nord şi 23º37´ longitudine est
, în partea de nord – vest a judeţului Alba, la vest de municipiul Aiud, la poalele
Munţilor Trascăului.
Temperatura medie anuală este cuprinsă între 80C şi 90C. Temperatura
medie a lunii ianuarie este de aproximativ 3,30C, iar cea a lunii iulie de 20,50C 7.
Temperatura maximă s-a înregistrat în 1952, fiind de 42,50C la Alba Iulia,
dar având în vedere că depărtarea comunei de acest oraş este de doar 38 km se
poate spune că şi în Livezile temperatura a fost tot cam la fel atunci, poate doar cu o
diferenţă de 1 – 2 grade. La fel stau lucrurile şi pentru valoarea minimă absolută
înregistrată în 1942 ca fiind de – 320C.
Precipitaţiile se încadrează cam la 1100 mm în medie pe an, în timp ce
vânturile dominante au viteze în medie de 3,5 m/s8.
Comuna Livezile ocupă o suprafaţă totală de 6586 ha reprezentând 1,75% din
suprafaţa judeţului Alba, fiind considerată o comună de dimensiuni medii.
Suprafeţele intravilane localităţilor comunei:
•
Sat Livezile
0,6970 km² ( 69,70 ha )

•
•
•

Sat Poiana Aiudului
Sat Vălişoara
Sat Izvoarele

0,4817 km² ( 48,17 ha )
0,5636 km² ( 56,36 ha )
0,3423 km² ( 34,23 ha )

Comuna este străbătută de Valea Aiudului care are trei izvoare principale în
zonă:
1. În spatele piscului Pleaşa, 1000 m altitudine, pe Trascău, Valea Inzelului
sau Valea Neagră, care după o curgere de 12 km. se uneşte cu al doilea izvor în satul
Poiana
2. Valea Trascăului şi a Sîngiorzului, la care se adaugă Valea Bedeleului
3. Valea Rachişului, izvorâtă din Piatra Secuiului, care preia apele primelor
două izvoare după 150 m de curgere comună
Dintre aceste izvoare, cel mai important este Valea Inzelului. Aceste văi, care
se unesc la Poiana şi Măgina, mai primesc pe parcurs diferite pâraie izvorâte din
Dealul lui Bogdan şi din Valea Cacovei, alcătuind Valea Aiudului propriu-zisă, cu
un parcurs de 14,3 km până la vărsarea în Mureş. Parcursul total, de la Valea
Inzelului, este de 26,3 km.
Cele mai mari inundaţii provocate de Valea Aiudului au avut loc în anii 1970 şi
1975. În anul 2005, trei valuri de inundaţii au avut loc în municipiului Aiud, din
cauza ploilor abundente şi a torentelor care au crescut debitul Văii Aiudului.
În urma ploilor abundente din Livezile, căzute în perioada iunie – iulie 2005,
au fost afectate obiective de infrastructură şi culturi agricole şi gospodării ale
populaţiei.
În aceste condiţii a fost necesar a se executa mai multe poduri peste Valea
Aiudului care să asigure continuitatea unor străzi laterale.
Aceste poduri sau podeţe sunt cu structură metalică şi lemn.

Livezile

•

Podeţ lemn la moară în dreptul imobilului

nr.280
•
•
•
•

Poiana Aiudului

•
•
•

Izvoarele

•
•

Podet lemn în dreptul imobilului nr.278
Pod lemn în dreptul imobilului nr.270
Podet lemn în dreptul imobilului nr.175
Podet lemn în dreptul imobilului nr.145
Podet lemn în dreptul imobilului nr.2
Podet lemn în dreptul imobilului nr.80
Podet lemn în dreptul imobilului nr.72
Pod beton în dreptul imobilului nr.172
Pod beton în dreptul imobilului nr.21

POPULAŢIA

Localitate
Total
a

Persoane salariate
Total

Bărbaţi

Femei

Populaţia :
din care :
Persoane nesalariate
Tineri între
0-19 ani
Total Bărbaţi Femei
Băieţi

Livezile

1433

225

180

45 1208

580

628

81

O concentraţie mai mare a populaţiei se înregistrează în reşedinţa de comuna :
Livezile.
Comuna Livezile este străbătută de drumul judeţean 107 M şi se află la 35 km
de reşdinţa de judeţ Alba Iulia şi 9 km de municipiul cel mai apropiat Aiud.
Distingem următoarele categorii:
a) drum judeţean 107 M;
b) drumuri vicinale;
c) drumul comunal 80 Izvoarele.
♦ Transportul de călători
S.C. “EXCELENT TRANS” S.A. asigură transportul de călători în comuna
Livezile.
ACTIVITĂŢI ECONOMICE IMPORTANTE DESFĂŞURATE ÎN
COMUNĂ.
Exploatarea şi prelucrarea lemnului, comercializarea materialului lemnos:
• SC Cosan SRL
• PF Crişan Vasile
prelucrează buşteni (cherestea), execută mobilă şi mobilier din lemn, parchet,
sicrie, tâmplărie binale, etc.
Produse alimentare:
• SC GIL ALEX COMPANY SRL
• COOP DE CONSUM AIUD - punct LIVEZILE
• PF ANISOARA
• S.C BIRT POIANA AIUDULUI
• PF FILIMON POIANA AIUDULUI
• SC HANUL ANCUTEI SRL

Fete
89

produc pâine şi specialităţi, produse lactate (brânzeturi), abatorizare,
preparate din carne (salam, cârnaţ, crenvurşti, tobă), vin de struguri, bere, băuturi
răcoritoare, îngheţată, siropuri concentrate, foi napolitane.
Producerea varului
Sc PISTOL POIANA AIUDULUI
SĂPUNARU ION POIANA AIUDULUI
Turismul
Pensiunea SC BODROGENI
Pensiunea CUCULUI
Pensiune CHEILE VĂLIŞOAREI – IN LUCRU
In comună există persoane autorizate in diverse meserii – zidar , zugrav,
cioplitor în piatră, morar, tâmplar, etc.
Situaţia mijloacelor de transport în comună este următoarea – 28 tractoare,
4 combine, 390 care şi căruţe, 102 autoturisme
Conform Registrului Agricol, situaţia anului 2009 la efectivele de animale
este – bovine 331, ovine 461, caprine 499, porcine 300, cabaline 41, păsări 11500.
Activitatea sanitar veterinară este concesionată de medicul veterinar Popescu
Gheorghe.
Activitatea sanitar umană este realizată de medicul de familie Mihăilă Adrian
alături de asistenta Popa Dana.
În comună funcţionează Scoala cu clasele I- VIII Livezile şi grădiniţa livezile
cu un total de 90 copii; gradinita- 29, clasele i-iv 32, clasele v-viii -29 . Din anul 2007
transportul copiilor la aceste instituţii se realizează cu un microbuz scolar.
Autoritatea publică locală, în anul 2009 s-a preocupat de urmatoarele
obiective:
− În anul 2008 am achizitionat utilaj de incarcat piatra – vola iar primavara
acestui an s-a achizitionat buldoescavator .
− În satul Vălişoara am realizat lucrări de amenajare a monumentului eroilor
din acest sat,
- S-a reusit realizare proiectului de alimentare cu apa a comunei sursa
izvoarele si licitarea tronsonului dc 80 - livezile , lucrari care au demarat in
aceasta luna.
Vă prezint în continuare situaţia financiară cu care s-a încheiat anul 2009.
Astfel : venituri totale
– 2009 -1.344,866 lei RON din care: 339540 lei venituri proprii (din care
189540 venituri din impozite si taxe de la persoane fizice si juridice si 150000
varsaminte din disponibilitatile institutiilor finantate din venituri propriicariera poiana); 236000 sume allocate din cote defalcate pt.echilibrare buget
local; 764000 lei sume defalcate din tva ; 5326 subventii de la buget de stat
reprezentand subventii trusou nou nascuti si sprijin financiar la constituirea
familiei.

Situaţia la capitolul autofinanţate - Cariera de calcar Poiana Aiuduluise
prezintă astfel: - realizări
– 2009
-829476 lei RON din care 420.107 sold din anul precedent si 409.369 incasari pe anul
curent
La sfarsitul lunii noiembrie sold cariera 167830lei:
280000 buldoescavator
150000 sume virate la buget local
231646 cheltuieli cu personal -110395 ,motorina – 47.673, tva 55.000,
redeventa+taxa de exploatare miniera 18.578 lei

Primar,
Irimie Octaviu Daniel
Comuna Livezile

