ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL CLUJ
Compartiment integrare europeană
Compartiment manager public
Cancelaria Prefectului

FIŞA COMUNITĂŢII
PRIMĂRIA COMUNEI CÎŢCĂU

PREZENTARE GENERALĂ

•

aşezare geografică ,

1C,NE judetului,iesire Salaj

REPERE GEOGRAFICE

STRUCTURA ADMINISTRATIVĂ

Dreapta Somesului,strabatuta de DN

•
•
•

suprafaţa ,
distanţa faţă de reşedinţa de judeţ
resurse naturale

•
•
•
•
•
•

sediul instituţiei
Primar
Viceprimar

•

denumire şi număr de localităţi (specificaţi

37Km2
71Km
Agricultura-zootehnie
Citcau nr.100
Muresan Calin
Balint Ioan

Secretar
Consiliul local- (nr de consilieri)

centrul administrativ )

Muresan Maria
11

Citcau-centru adm.,Muncel,Salisca
3

DATE GENERALE DESPRE POPULAŢIE

•

Structura demografica

2453 persoane,din care:F.1230,M.

1223,Tineret17%,Apt.munca58%,Vis
ici 25%
•

MEDIUL SOCIAL

Structura etnica

Romani1321,Maghiari80,rromi52

• Structura religioasa

Ort.2283,Ref.80,Pent/Bapt.90

•

Populaţie activă

58%-1422

•

Zona defavorizată (Da/Nu)

Nu

•

Gradul de saracie al comunei

mediu

•

Acreditare servicii sociale (DA/NU )

In curs

DA, care

SOCIETATEA CIVILĂ
(Fundatii, asociatii, grupuri profesionale)
•
EDUCAŢIE
•

fundatii....
Asociatiii....
Instituţii de învăţământ (gradiniţe, şcoli

Nu
Da-agricole,composesorate
2 scoli generale,2 gradinite,1

generale, licee-profil, biblioteci)

biblioteca

Nr. de beneficiari deserviţi (preşcolari,

250

şcolari, liceeni )
•

Spitale în administrare proprii

Nu

•

Alte instituţii de profil

1 Dispensar

•

Farmacii de stat sau private

1 farmacie privata

•

Bugetul localităţii (ultimii 4 ani )

15.315,52(mii lei)

INFRASTRUCTURĂ

•

Investiţii din buget propriu

3620,18(mii lei)

INVESTIŢII

•

Investiţii străine şi autohtone

3500(mii lei)

•

IMM (câte firme, domeniu de activitate,

1 IMM-furtune presiune

SĂNĂTATE

ECONOMIE

valoarea investiţiei)
•

Servicii de utilitate publică

Salubritate, iluminat publicconcesionate

•

1 DN,3 DC

Infrastructură- drumuri de acces /conexiune
( E, A, DN, DJ ,DC,)

•

Utilităţi (drum comunal –starea, apă şi

Drumuri comunale-pietruite;apa;gaz.

canalizarea, gaz, energie alternativă)

Nu

•

Oficii financiar bancare

Nu

•

Reţele de supermarketuri

Da-fabrica betoane,Furtune presiune

•

unităţi de producţie

Da

•

alte servicii – poşta

1 parc

•

situaţia spatiilor verzi

INFRASTRUCTURĂ ACCES INTERNET

Da, care

Da(RDS/RCS)

da

Da

DA, care

Valea Somesului

DA, care
DA, care

Valea Somesului
Nu
2294
1154

Pagina de internet

STRATEGIE DE DEZVOLTARE A
COMUNITĂŢII

Apartenenţă la Asociaţia de dezvoltare
Intercomunitară (ADI)
Apartenenţă la un grup de acţiune locală GAL
Infrăţiri cu alte comunităţi din lume

AGRICULTURĂ

•

Suprafata ha

•

suprafată arabilă (profil )

•

culturi agricole (legume. cereale, etc.)

1154

•

pomicultură

205
27

CULTURĂ ŞI TRADIŢIE

•

viticultură

1146

•

suprafaţă păduri

396

•

suprafată păşune

•

creşterea animalelor

•

micro/macroferme
•

instituţii de cultură

•

Monumente istorice,

•

Tradiţie (gastronomie, port popular,
sărbători /evenimente /târguri

Da
20-microferme
2 Camine culturale,1 sala tineret
2 biserici de lemn
23 aprile-papaluga;-fii satului IulieHramul bisericilor

tradiţionale)

TURISM

•

Personalităţile locului

•

Calendarul targurilor

-------------

•

Arie naturală protejată,

----Nu

•

Servicii turistice (hoteluri, pensiuni,

Nu

restaurante),
•

Locuri special amenajate pentru

Nu

sporturi de iarnă şi de vară
•
CAPACITATEA DE ABSORBŢIE A
FONDURILOR
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene

Staţiuni turistice

Nu

Proiecte finalizate
•

Domeniu

•

Valoare

Proiecte in curs de implementare
•

Domeniu

Guvernamentale:
Podete/alim. Apa/
1173,7(mii Lei)/846.8

Guvernamentale:
Extindere alim.apa/asfalt.drum Munce
1600(mii lei)/1734(mii lei)

•

Valoare

•

Europene:
Mas125A/mas125B/mas322
3185(mii lei)/6687(mii lei)/10349(mii le

Proiecte în curs de elaborare (idei de proiecte )
•

Domeniu

Punct inform.turistic/baza
sportiva/asfaltare drumuri comunale

NOTĂ: acest material trebuie realizat sub formă de sinteză . Poate să conţină şi poze într-un fişier separat.
Cei care au deja o pagină de internet sau un material de prezentare elaborat, va transmite materialul actualizat, în format electronic, la adresa de
email: simona.stupar@prefecturacluj.ro

