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1.Cadrul natural 

           
Asezare geografica 

      Comuna MATEI   este situata in nord-estul Campiei Transilvaniei, la 24 km de 

Beclean, 50 km de Nasaud si la 35 km de Bistrita - municipiul resedinta de judet si  este 

invecinata cu Sanmihaiu de Campie – sud-est, Lechinta – est, Nuseni – nord si  Chiochis-

vest . 

Componenta 

Comuna are in componenta sa 6 localitati si anume : Matei, Morut, Fintinele, 

Corvinesti, Bidiu si Enciu. 

Relief 

         Teritoriul comunei se gaseste in partea deluroasa a Campiei Transilvaniei, cu 

dealuri asimetrice, cu procese de panta active sau stabilizate in lunca. Versantii sunt 

neuniformi, adesea erodati, afectati de alunecari, cu denivelari. 

Resurse de sol si potentialul productiv al acestora 

Solurile sunt brune argiloiluviale si brune luvice in partea de sud a comunei 

(Matei, Fintinele, Morut). 

 In subsol se gasesc resurse de gaze naturale care sunt expoatate in partea centrala 

si sudica a comunei. In localitatea Fintinele exista o statie de comprimare a gazelor 

naturale. 

 Clima ( temperaturi, precipitatii, ape freatice) 

 Prin pozitia sa geografica, comuna Matei se incadreaza in sectorul cu clima de tip 

continental, cu o temperatura medie anuala de 8,2oC. Precipitatiile atmosferice sunt de 

680 mm/mp si sunt repartizate neuniform pe perioada anului. Apa freatica se afla la o 

adancime de 1-1.5 m in lunca si la 2.5- 10 m pe versanti. Vanturile sunt de intensitate 

medie. 

 Retea hidrografica 

 Teritoriul comunei este situat in bazinul hidrografic al Somesului, pe valea 

Melesului, vale care strabate comuna de la sud la nord si care isi aduna apa rezultata, in 

mare parte, in urma precipitatiilor si din afluentii mici situati pe ambele parti. 

 Resurse ( apa potabila, izvoare, resurse minerale, forestiere, alte resurse ale 

padurii, arii protejate, etc.) 

 La nivelul comunei Matei, respectiv in localitatile Matei si Corvinesti exista o 

retea de alimentare cu apa potabila cu o lungime de 25.931 m. 

 Din panza freatica subterana sunt alimentate fantanile si izvoarele existente, apa 

este captata de familii din satele unde nu exista retea de apa, alimentarea cu apa facandu-

se prin cadere. Apele freatice au fost identificate in terasele aluvionare, in conurile de 

dejectie sau in depunerile aluvionare de lunca, la adancimi variabile intre 5-20 m. 

Datorita adancimii nu prea mari au fost interceptate, cu usurinta, prin puturi, constituind 

sursa principala de alimentare cu apa a locuitorilor. 

 Ca si resurse minerale, comuna Matei are in subsol resurse de sare si gaz metan. 

 Comuna se gaseste in zona padurilor de foioase, etajul padurilor de gorun. 

Pajistile de pe versanti au in compozitie si ranunculacee si carexuri. Padurile de pe raza 

comunei sunt bogate in fructe de padure. 
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Resursele forestiere nu sunt deloc de neglijat, comuna dispunand de un total de 

1529 ha de paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera, din care 134.5 ha proprietate 

publica si 709 ha proprietate privata. 

Obiectivele generale social-economice si ecologice impuse prin amenajamentul 

silvic pentru vegetatia forestiera, sunt : 

- Asigurarea unor efecte de protectie a solurilor si a terenurilor cu inmlastinare 

permanenta ; 

- Conservarea unor paduri aflate la mare altitudine ; 

- Protectia unor paduri situate  de-a lungul cailor de comunicatie, de interes 

turistic ; 

- Conservarea frumusetilor naturii ; 

- Ocrotirea unor specii rare din fauna indigena ; 

- Producerea de lemn in cantitati si dimensiuni cat mai mari si intr-o gama 

variata de sortimente ; 

  

         Altitudinea medie la care este asezata comuna este de 453 m iar suprafata totala este 

de 8382 ha. 

 

 

1. Suprafata totala a comunei (ha) 8382 
2. Intravilan (ha) 492.9 
3. Extravilan (ha) 7889.1 
4. Suprafata agricola  (ha) : arabil,pasuni,fanete,vii si livezi 6819 
5. Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera (ha) indiferent 

de forma de proprietate 
1529 

6. Terenuri cu ape (ha) 34 

 

 

2.Economia rurala 

 
         Viata economica a comunei MATEI se dezvolta pe urmatoarele domenii : 

agricultura, zootehnie, comert si silvicultura. 

 Sectorul zootehnic este dezvoltat, el avand o pondere insemnata in  gospodariile 

populatiei. 

         Viata economica a comunei MATEI trebuie dezvoltata in continuare in toate 

sectoarele sale : agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura iar autoritatea  

publica locala trebuie sa investeasca pentru dezvoltarea vietii economice a comunei 

deoarece aceasta produce efecte benefice asupra vietii locuitorilor. 

 

 

 

3.Mediul 
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         Comuna MATEI investeste prin executivul sau an de an  in protectia mediului 

inconjurator .       

 Printr-o actiune bine gandita la nivel de judet,consiliul local Matei a hotarat 

asocierea cu toate autoritatile locale din judetul Bistrita Nasaud pentru obtinerea unei 

finantari nerambursabile in vederea construirii unei gropi de gunoi ecologice la Tarpiu, 

comuna Dumitra, locatie unde, incepand cu septembrie 2014, se transporta si stocheaza 

deseurile menajere colectate din judet de catre operatorul de salubritate SC VITALIA. 

Delegarea gestiunii firmei mai sus mentionate a avut ca rezultat direct inchiderea 

celor 6 gropi de gunoi neautorizate existente pe raza comunei eliminand astfel posibilele 

focare de infectie, de poluare a aerului ,apei si solului  in zona unde erau situate. 

Se remarca in ultima perioada ca zonele cele mai expuse la poluarea mediului prin 

aruncarea accidentala a deseurilor menajere sunt cursurile de apa care transporta din 

amonte in aval gunoiul deversat in rauri si zonele adiacente drumurilor judetene, in 

special parcarile amenajate. Pentru a preveni aceste fenomene se impune afisarea de 

banere cu indemnuri de protejare a mediului dar si campanii de informare in randul 

tinerei generatii pentru a inocula necesitatea de a proteja spatiile publice, spatiile verzi si 

apele curgatoare. 

Activitatea de creare si protejare a spatiilor verzi trebuie redresata si dezvoltata in 

viitor pentru a crea un nivel sanatos si nepoluat al aerului si un confort urbanistic si de 

imagine sporit. 

 

4. Dezvoltare sociala 

 
         Grija fata de om in general si fata de tanara generatie,  in special trebuie sa fie cea 

mai importanta preocupare a oricarei autoritati locale.  

         Din pacate, in ultimii ani, in comuna MATEI se observa un trend descendent al 

locuitorilor, ajungandu-se, conform ultimului recensamant, in anul 2011, la un numar de 

2564 de persoane. 

         Din punct de vedere al confesiunilor in comuna noastra locuiesc 1291 de ortodocsi, 

83 greco- catolici, 28 romano-catolici, 938 reformati si 224 locuitori de alte religii 

crestine.  

Compozitia comunei noastre din punct de vedere al etniei locuitorilor prezenti  

arata astfel :1342 romani, 1044 maghiari, 148 rromi si 30  alte nationalitati. 

         La nivelul anului 2015 apreciem ca un numar de 124 persoane lucreaza in 

strainatate  cu contracte de munca temporare sau permanente insa fara sa existe cazuri de 

abandon al copiilor sau sa se inregistreze cazuri deosebite de suferinte in familie ca 

urmare a plecarii parintilor la munca . 

         Analizand statutul ocupational al comunei MATEI observam ca un numar de 464 

de persoane sunt active adica salariate iar 2100 de persoane sunt inactive adica fac parte 

din urmatoarele categorii dupa cum urmeaza : 

   -   pensionari........................ 1452 

-   someri.............................. 70 

   -   persoane fara venituri ........ 24 

   -   copii cu cerinte scolare.... 289 

    -   persoane cu dizabilitati....... 265 
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         In anul 2014, Primaria comunei MATEI a achitat ajutoare sociale beneficiarilor 

Legii 416/2001 in cuantum de 40.200 lei. La aceasta data nu avem inregistrat in comuna 

niciun  ONG cu activitati in domeniul serviciilor sociale iar serviciul de asistenta sociala 

din primarie nu este acreditat. 

         Comuna MATEI dispune de un cabinet medical privat ce isi desfasoara activitatea 

in cladirea dispensarului uman din localitatea MATEI  si o farmacie privata ce deserveste 

toti locuitorii comunei. Comuna nu detine spital si nici ambulanta. 

         Locuitorii comunei noastre detin in proprietate 1033 de gospodarii/locuinte 

insumand o suprafata totala locuibila de 203458 m². Locuintele din comuna beneficiaza 

de racordare la utilitati precum apa, gaze naturale, energie electrica, internet, iar accesul 

spre acestea se face de strazi cu un grad adecvat de confort. 

         In viitor va trebui sa asiguram o informare suficienta cu privire la fondurile sociale 

in vederea aplicarii unor finantari nerambursabile si sa asiguram incurajarea celor aflati in 

ajutor social pentru o reintegrare activa. De asemenea trebuie sa creasca numarul 

asistentilor sociali din primarie si odata cu acestia si serviciile sociale oferite de primarie 

(exemplu : centre after school, centre de zi si noapte pentru cei nevoiasi, femei abuzate si 

copii abandonati) . 

 

 

5.Amenajarea teritoriului 
 

         Odata cu aparitia Legii 213/1998 are loc prima inventariere a bunurilor care apartin 

domeniului public si privat al comunei MATEI, inventar publicat in MO.647 bis, Anexa 

29 in anul 2002 si actualizat si completat prin publicarea in MO nr.381 bis/31.05.2011 a 

HG 544/2011. 

         Comuna MATEI este strabatuta de 26.7 km de drumuri judetene (DJ 172H –  DJ 

172E). Lungimea totala a drumurilor comunale ce strabat comuna este  de 12,145 km, a 

tuturor strazilor este de 22.22 km , iar a drumurilor vicinale de 61.64 km. 

         Din punct de vedere al calitatii imbracamintii drumurilor de orice fel care strabat 

comuna se inregistreaza urmatoarea situatie : 14.15 km de drum sunt asfaltati, iar 12.55 

km acoperite cu piatra si chiar pamant pe alocuri. 

         Analizand situatia prezentata mai sus observam ca este necesara o strategie de 

dezvoltare a infrastructurii rutiere in comuna ceea ce trebuie sa preocupe in mod deosebit 

consiliul local al comunei  ca entitate deliberativa locala . 

         Din datele ce le detinem in acest moment sunt inregistrate un numar de 463 

autovehicole, detinatorii fiind persoanele fizice si juridice si reprezinta un numar 

important de participanti la trafic. 

              Comuna MATEI are un plan urbanistic general, elaborat in anul 1999 si 

prelungit prin HCL nr. 27 din 03.07. 2015. 

         Evidentiem faptul ca in anul 2014 s-au emis 52 de certficate de urbanism si 28 de 

autorizatii de construire iar in anul 2015-14 certficate de urbanism si 4 de autorizatii de 

construire. 
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6.Administratia publica locala  
 

         In contextul legilor in vigoare administratia publica locala este condusa de primar 

ca parte executiva si de consiliul local ca parte deliberativa ce legifereaza in conditiile 

legii in conformitate cu atributiile ce le revin. 

         Primarul impreuna cu viceprimarul si cu functionarii publici si personalul 

contractual aflat in subordine formeaza o structura functionala denumita Primaria MATEI 

ce rezolva necesitatile publice intr-un cadru legal adecvat. 

         In anul 2014 au fost inregistrate un numar de 15 de petitii, 5 solicitari de informatii 

de interes public iar la sedintele consiliului local au participat 8 cetateni. 

         La nivelul comunei exista 6 puncte de afisaj stradal utilizate de administratia locala 

pentru informarea cetatenilor. 

         Numarul adunarilor publice in anul 2014 este aproape inexistent si nu a fost realizat 

un sondaj in randul populatiei privind problemele locale. De asemenea la ora actuala nu 

exista grupuri consultative ale cetatenilor care sa dialogheze cu autoritatile deliberative 

atunci cand adopta acte cu caracter normativ. 

         Primaria MATEI are un numar de 10 angajati exclusiv demnitarii din care 1 functie 

de conducere,  cea a secretarului comunei, 4 functionari publici de executie si 5 personal 

contractual. Din numarul prezentat mai sus 4 sunt femei iar 6 sunt barbati. Pregatirea 

profesionala a angajatilor primariei cuprinde 1 absolvent studii postuniversitare, 5 

absolventi studii universitare de licenta, 4 absolventi de studii gimnaziale. Analizand 

varsta medie a personalului angajat reiese o varsta de 47 de ani datorata faptului ca avem 

4 angajati peste 50 de ani,  6 angajati intre 30-50 de ani si niciunul  sub 30 de ani. 

         Pana in acest moment nu s-a realizat o evaluare externa a personalului angajat desi 

acest fapt este necesar in vederea imbunatatirii realizarii sarcinilor de serviciu si a actelor 

administrative de calitate. Personalul angajat in primarie a absolvit programe de formare 

si perfectionare in administratia publica locala avand tematica pe achizitii publice, 

contabilitate, impozite si taxe, ECDL. 

         Organigrama primariei este structurata in 5 compartimente creatoare de documente 

ce functioneaza intr-un spatiu util de 94 m² avand destinatia de birouri. In aceste birouri 

au fost achizitionate 9 calculatoare cu acces permanent la internet, un numar de 6 

copiatoare, un aparat foto si 3 scanere. In vederea fluidizarii activitatilor din primarie a 

fost achizitionat un autoturism in anul 2011 iar legatura cu primaria si din primarie cu 

exteriorul se poate face prin reteaua de telefonie fixa (5 aparate telefonice + 2 faxuri), 

prin adresa de e-mail primariamatei@yahoo.com sau prin telefoanele mobile cu care 

fiecare functionar a fost dotat. 

         Programele informatice  de specialitate necesare desfasurarii activitatii sunt cele de 

contabilitate, impozite si taxe, registrul agricol, asistenta sociala etc. 

         Pana in prezent comuna nu  are calitate de actionar unic/majoritar/semnificativ la 

nicio societate comerciala. 

         Mai precizez ca, comuna face parte dintr-o asociatie de  dezvoltare legal constituita 

in anul 2013 « Tinutul Haiducilor » , care reuneste in componenta sa 61 de parteneri 

publici-privati precum si din sectorul asociativ. 

         Printr-o activitate sustinuta si de catre consiliul local comuna a obtinut mai multe 

proiecte de dezvoltare cu finantare nationala si internationala. In aceasta ordine de idei 

cel mai mare proiect castigat este proiectul integrat »Dezvoltare locala in comuna Matei, 

mailto:primariamatei@yahoo.com
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judetul Bistrita-Nasaud », Masura 322, finantat prin PNDR proiect in valoare de 2.5 

milioane euro, prin care s-au asfaltat 8.75 km drumuri de interes local, s-a construit o 

gradinita cu program normal in localitatea Matei si s-au reabilitat doua camine culturale – 

in localitatile Corvinesti si Fintinele. 

 Prin Masura 125 A, « Modernizarea infrastructurii rutiere agricole »  finantat prin 

PNDR, s-au asfaltat 9.414 km drumuri agricole de pe raza comunei Matei. 

 La nivelul comunei exista o retea de alimentare cu apa potabila, in satele Matei si 

Corvinesti. Lucrarea a fost finalizata recent, apa fiind adusa din localitatea Lechinta. 

 Consider ca in ultimii ani activitatea celor ce muncesc in primarie a fost benefica 

iar rezultatele sunt cele prezentate mai sus la care se aduga  si alte lucrari executate din 

fondurile bugetului local. 

  

 

7.Dezvoltarea economica a comunei MATEI   

 
         Infrastructura este motoul dezvoltarii economice a comunei MATEI iar ea necesita 

imbunatatiri continue motiv pentru care investitiile trebuie facute dupa urmatoarele 

criterii : 

          -siguranta si protejarea locuitorilor comunei impotriva fenomenelor periculoase ; 

          -raportul  suma investita – efecte economico financiare resimtite ; 

          -raportul suma investita proportional cu numarul de posibili beneficiari ; 

         Iata asadar trei cai de actiune bine definite ce stau la baza strategiei de dezvoltare a 

comunei noastre care au in vedere siguranta cetatenilor , apoi investitiile facute sa aiba un 

recul benefic locuitorilor comunei si in final sa prioritizam sumele investite acolo unde 

avem un numar mare de beneficiari in primul rand, ulterior  actionandu-se si pentru 

investitii in care numarul beneficiarilor este mai scazut.   

         Alimentarea cu energie electrica este prima necesitate si cea mai pregnanta dintre 

toate utilitatile folosite. Din acest punct de vedere comuna are acoperire in proportie de 

95% cu retele de energie de joasa tensiune dar trebuie sa continue cu extinderi de retele 

pe toata portiunea de intravilan dar si in extravilanul comunei, acolo unde se pot atrage 

investitori noi. Amintesc aici necesitatea electrificarii locuintelor de pe strada « Nistea » 

aproximativ 5 locuinte, aproximativ 400 m retea. Mai trebuie sa avem in vedere 

consolidarea retelelor existente si optimizarea furnizarii de energie electrica. In stransa 

legatura cu electrificarea se afla si retelele de iluminat public . Pana la aceasta data s-a 

reusit acoperirea intregii comune din punct de vedere al confortului produs de iluminatul 

stradal dar acesta trebuie imbunatatit in toate localitatile comunei si trebuie facut mai 

econom si eficace prin dotari de ultima ora cum sunt lampile fotovoltaice solare si 

celelalte sisteme de iluminat care au o mentenanta scazuta ca si cost de utilizare. 

         Alimentarea cu apa a Comunei MATEI a fost posibila pentru prima data in anul 

2014 in localitatile MATEI si CORVINESTI. Din cele 6 localitati componente ale 

comunei doar cele mentionate anterior sunt racordate la reteaua publica de apa  pentru 

care aductiunea apei in celelalte localitati va fi alaturi de energia electrica al doilea mare 

deziderat de implinit in anii urmatori de administratie publica locala a comunei MATEI. 

         Daca avem alimentare cu apa in doua localitati componente, din punct de vedere al 

canalizarii si epurarii apelor menajere uzate avem grave deficiente. Astfel, in nicio 

localitate nu exista retelele de canalizare si statie de epurare toate localitatile fiind 
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obligate sa-si asigure deversarea apelor menajere in fose septice ceea ce aduce cu sine si 

probleme din punct de vedere al poluarii mediului in mod accidental sau voit. 

         Ar fi fost benefic ca odata cu aductiunea de apa sa se execute si canalizarea dar 

fiind lucrari foarte costisitoare si uneori greu de executat acestea au ramas doar proiecte 

ambitioase si necesare. 

         Pentru a asigura un nivel de calitate sporita vietii si mediului inconjurator , se 

impune accesarea de programe cu finantare nerambursabila in vederea construirii 

retelelor de canalizare indeosebi in cele 2 localitati in care exista  retea de apa si anume : 

MATEI si CORVINESTI. 

         Alimentarea cu gaze naturale este asigurata in toate cele 6 localitati care compun 

comuna. 

        Modernizarea drumurilor de interes local si a drumurilor de exploatatie agricola 

faciliteaza accesul proprietarilor de teren cu utilaje agricole in  vederea cultivarii 

terenurilor si intretinerii corespunzatoare a acestora.     

         Odata cu delegarea gestiunii serviciului de salubritate firmei SC VITALIA , inca 

din anul 2014, in comuna MATEI s-au inchis cele sase gropi de gunoi existente, 

diminuandu-se in acest fel poluarea  mediului inconjurator si eliminandu-se posibilele 

focare de infectie care puteau izbucni in jurul acestor locuri insalubre. 

Desigur colectarea selectiva si reciclarea deseurilor va fi in centrul actiunilor 

intreprinse de APL  pentru a asigura o buna protectie a mediului inconjurator si a 

disciplina beneficiarii serviciului de salubritate din comuna. 

Comuna MATEI are nevoie de o strategie in domeniul asistentei sociale pentru ca 

anual se confrunta cu multe cazuri care au nevoie de sprijin si ajutor in cele mai variate 

forme fara a avea posibilitatea sa raspunda acestor cerinte. Pentru ca pe teritoriul comunei 

se afla cladiri fara utilizare, dezafectate in acest moment, acestea pot deveni prin investitii 

centre de zi pentru copiii din familii cu venituri mici sau centre pentru varstnici si 

persoane defavorizate aflate in situatii limita. 

         Pentru aceasta se impune o inventariere a persoanelor supuse acestor riscuri si 

cuantificarea nevoilor pentru aceste persoane pentru a putea veni in intampinarea lor cu 

aportul de care au nevoie. 

         Desi comuna MATEI are o pozitie geografica si o asezare destul de protejata din 

punct de vedere al inundatiilor  si a altor calamitati se impune si un management adecvat 

al situatiilor de urgenta la nivelul intregii comune.  
 

 

 

8. Educatie si formare, cultura si culte  
 

         In comuna MATEI functioneaza 4 scoli si 4 gradinite, la aceasta data desi in fiecare 

localitate componenta exista cladiri in care in trecut se desfasurau ore de curs. Pe fondul 

scaderii natalitatii, unele scoli generale primare cum sunt scolile din Bidiu si Enciu au 

fost inchise, copiii din aceste localitati fiind transportati cu microbuzul scolar la Scoala 

Gimnaziala « Vasile Grigore Borgovan » . In  scolile din comuna noastra invata, la 

momentul actual, 289 elevi cu tot cu prescolari, actul de invatamant  fiind asigurat de 26 

de cadre didactice. 
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         Elevii nostrii au la dispozitie cladiri moderne cu incalzire centrala, apa curenta, iar 

scolile sunt dotate cu mobilier adecvat, calculatoare si sisteme de supraveghere privind 

siguranta elevilor in scoli. De asemenea au la dispozitie terenuri de sport  si biblioteca , 

beneficiind de burse scolare si facilitati de transport gratuit de la domiciliu la scoala si 

invers. Incercam sa asiguram elevilor nostri  un personal didactic bine pregatit, 

profesional si ca urmare o serie de elevi au fost remarcati la diversele competitii scolare 

desfasurate in judet si nu numai. 

         Una din preocuparile de baza ale administratiei publice locale si a cadrelor  

didactice este prevenirea abandonului scolar . In anul 2014 rata abandonului scolar a fost 

mica, respectiv  0.05% inregistrata in randul familiilor nevoiase de etnie rroma . Din 

punct de vedere al pregatirii profesionale a locuitorilor comunei amintim faptul ca un 

numar de  32 de studenti se pregatesc in institutiile de invatamant superior de stat si 

privat din diverse centre universitare ceea ce sublineaza dorinta tinerilor de cunoastere si 

prosperitate in viitor. 

         Centrul de comuna detine si o biblioteca comunala cu un numar de 13200 volume 

de carti  si un numar  de 220 de cititori in continua scadere ca urmare a revolutiei 

televiziunilor prin cablu, a internetului si a telefoniei mobile. Biblioteca functioneaza 

intr-un spatiu mai putin adecvat dar are in pastrare carti valoroase, ale unor scriitori 

celebri.   
         Se impune in viitor gasirea unei alte locatii pentru biblioteca si intensificarea 

actiunilor pentru cooptarea de cititori prin lansari de carte, simpozioane, conferinte, seri 

de lectura.  

         Ca urmare a investitiilor numeroase promovate in ultimii ani de consiliul local , 

locuitorii comunei beneficiaza de sase camine culturale din care doua  au fost  reabilitate 

in cadrul unor proiecte pe fonduri europene. In localitatea Matei, la ora actuala se 

desfasoara lucrarile la construirea unui camin cultural nou. In urma reabilitarii celor doua 

camine activitatea culturala s-a revigorat aici fiind organizate diferite activitati culturale 

ca de exemplu « Festivalul Corvinilor » aflata la a IV-a editie, lansarea unor monografii 

ale satelor precum si diferite alte programe artistice. 

         Nu in ultimul rand, pentru ca si biserica este un factor insemnat de educare si 

formare a locuitorilor acestor meleaguri, in comuna exista 15 lacase de cult si un numar 

de  6 culte .  

         In  viitor unul din obiectivele strategice ale dezvoltarii comunei din punctul de 

vedere al educatiei trebuie sa fie continua modernizare a scolilor, gradinitelor si 

lacasurilor de cult si cultura pentru a atinge acele nivele ale marilor familii europene din 

care cu onor facem parte. 

 

 

9.Sport si agrement 

 
         Din pacate dupa 1990 infrastructura sportiva dar si activitatea sportiva au cunoscut 

un regres semnificativ din lipsa preocuparilor pentru aceste actiuni pe fondul lipsei 

finantarilor dar si a neglijentei autoritatilor locale. 

         Comuna Matei detine un teren de sport si are o echipa de fotbal constituita la 

nivelul localitatii Matei, care face parte din Liga 5. Este de dorit ca in viitor sa dezvoltam 
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infrastructura sportiva , pentru a atrage tinerii din comuna la miscare si sanatate prin 

activitati sportive. 

In acest moment, comuna noastra nu are o zona de vacanta unde locuitorii 

comunei dar si cei aflati in tranzit ar putea petrece util si placut timpul liber. 

         Construirea unei zone de vacanta pe teritoriul comunei ar aduce multe avantaje din 

toate punctele de vedere ceea ce ar trebui sa dea de gandit la modul ferm si serios  

autoritatilor locale pentru a lua o decizie cat mai repede in acest sens. In prima etapa a 

unei astfel de actiuni se impune aprobarea de principiu a unei astfel de investitii si 

intocmirea unui PUZ ,iar apoi incercarea obtinerii unei finantari interne  sau externe 

pentru finalizarea acesteia. 

 

 

10.Analiza SWOT 

 
         Primaria comunei MATEI trebuie sa aplice si sa construiasca o strategie proprie in 

ceea priveste dezvoltarea unitatii administrativ teritoriale in viitor. 

         Lipsa unei asemenea strategii ar putea duce la o activitate administrativa fara 

efectele scontate chiar haotica, cu posibilitatea reala de a rata oportunitati si de a consuma 

ineficient resurse pretioase. 

         Experienta tarilor cu o democratie veche europeana au aratat ca strategiile 

functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un intreg inchegat si cand exista o 

buna coordonare la nivel strategic.  

         Planificarea strategica are ca scop definirea reperelor strategice de dezvoltare a 

comunei pe o perioada de 8 ani. In cadrul acestui proces preliminar s-a realizat o analiza 

atenta a ceea ce exista acum pentru a cunoaste cu ce pornim la drum insotita de stabilirea 

unei viziuni asupra dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza pe sectoare a principalelor 

domenii din strategie precum si articularea documentului strategic. 

         Planificarea strategica insotita de o buna promovare la nivelul administratiei publice 

locale, insotita si de un management integrat performant la toate nivelurile capabil sa 

gaseasca si sa profite de oportunitatile aparute va aduce un mare beneficiu comunei. 

         Analiza SWOT este o metoda eficienta ,utilizata in cazul planificarii strategice 

pentru identificarea prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a 

strategiei de dezvoltare a comunei. Analiza SWOT este de fapt o metodologie de analiza 

a unui proiect . Numele este descriptiv : puncte tari, puncte slabe, oportunitati, riscuri. 

         Pentru a avea siguranta ca politicile si programele existente corespund necesitatilor 

de dezvoltare a comunei MATEI, in contextul limitarilor impuse de resursele locale 

disponibile si pentru accesarea fondurilor prin care UE  sustine politica de dezvoltare 

regionala s-a impus elaborarea unei strategii de dezvoltare locala pentru perioada 2012-

2020. 

 

 

 

 

 

Intrebarile cheie care indruma analiza strategica 
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CE  PUTEM FACE ? 

(puncte forte si puncte slabe) 

      

 

CE AM PUTEA FACE ? 

(oportunitati si amenintari) 

 

     

 

  

 

STRATEGIE 

           

 

   

CE VREM SA FACEM ? 

 

(valorile comunei si locuitorii) 

 CE SE ASTEAPTA CEILALTI SA 

FACEM ? 

(dorintele locuitorilor comunei) 

 

   

                                            

                                             

 

ANALIZA ULTERIOARA 
 

 

 

 

CE  RESURSE SI POTENTIAL 

VREM SA DEZVOLTAM 

 

 CE OPORTUNITATI PUTEM 

VALORIFICA ? 

 

 

 

 

STRATEGIE 

 

 

 

 

 

CE TREBUIE SA NE 

PREOCUPE ? 

 

 CUM PUTEM IMPLINI 

ASTEPTARILE LOCUITORILOR 

COMUNEI 

 

  

         In urma analizei SWOT  s-au identificat trei directii prioritare care trebuie sa stea la 

baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile si anume  
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         1. Dezvoltarea economiei 

         2. Dezvoltarea infrastructurii 

         3. Cresterea atractivitatii 

 

         Dezvoltarea economica a comunei MATEI trebuie redresata si continuata in toate 

domeniile sale iar administratia publica locala va trebui sa investeasca pentru redresarea 

vietii economice a comunei deoarece aceasta produce cele mai mari efecte benefice. 

         Dezvoltarea infrastructurii trebuie facuta continuu dupa anumite criterii astfel incat 

sa produca beneficii. 

         -siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor 

         -raportul valoare investitie / efecte economice financiare produse 

         -raportul valoare investitie / numarul beneficiarilor 

         Cresterea  atractivitatii comunei se poate face prin facilitatile culturale si de 

agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere comuna MATEI astfel incat  

confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit. Totodata acest lucru va creste si 

atractivitatea turistica a comunei.   

 

AGRICULTURA ,SILVICULTURA SI DEZVOLTAREA RURALA  

                 PUNCTE  TARI                   PUNCTE SLABE  
- Populatia detine: pasari:15000 , 
bovine:870 , caprine si ovine:2050 
, porcine:1150 , cabaline: 86, 
familii de albine: 350 , 
- Existenta a 27 ferme de bovine 
(pana la 50 capete); 
- Existenta a noua crescatori 
individuali de ovine (100-400 oi/turma);
  
- Existenta culturilor de grau: 153,54 
ha, porumb: 277  ha, orz: 2.16 ha, 
 cartofi: 23.02 ha, ovaz: 76 ha , 
legume:15 ha 
- Suprafata teritorial administrativa a 
comunei MATEI este impartita in:teren 
agricol: 6819 ha, paduri: 1529 
ha si terenuri cu apa 34 ha. 
- Existenta unui medic veterinar in 
comuna; 

- Slaba dotare tehnica a tuturor 
sectoarelor din zootehnie si 
agricultura; 
- Existenta de teren agricol ne- 
cultivat pana la 298 ha; 
- Lipsa resurselor materiale care sa 
faciliteze angajarea specialistilor in 
agricultura in domeniul rural in 
stadiul actual; 
- Promovarea insuficienta a zonei 
rurale si a produselor specifice; 
- Diversificarea slaba a activitatilor 
economice in zona rurala; 
- Lipsa echipamentelor de irigatii; 
- Deficitul fondurilor financiare pentru 
modernizarea si popularea 
infrastructurii zootehnice; 
- Accesul redus la informatii si 
servicii de consultanta datorita 
numarului mic de posturi alocate 
pentru aceste tipuri de servicii; 
- Insuficienta activitatilor si serviciilor 
generatoare de venituri specifice 
zonei rurale 

          OPORTUNITATI            AMENINTARI 
- Infiintarea unei platforme - Cadrul legislativ instabil; 
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agroindustrialapentru prelucrarea 
produselor agricole; 
- Cresterea veniturilor populatiei din 
agricultura – in special 
legumicultura fiind slab reprezentata; 
- Valorificarea potentialului traditional; 
- Existenta cadrului legislativ pentru 
incurajarea agricultorilor; 
- Concurenta importului de produse 
agroalimentare de pe piata UE; 
- Infiintarea si dezvoltarea 
exploatatiilor agricole; 
- Existenta Planului National  
de  Dezvoltare Rurala; 
- Sprijinul oferit de Oficiul Judetean 
pentru Consultanta Agricola din 
judetul Bistrita Nasaud  cu privirea la 
accesarea fondurilor europene; 

- Lipsa unui cadru legal pentru 
protejarea productiei agricole 
interne; 
- Slaba informare a agricultorilor cu 
privire la normele europene; 
- Cunostinte insuficiente legate de 
Strategia de dezvoltare locala a comunei 
MATEI pentru perioada 2014 – 2020; 

 

                       INFRASTRUCTURA SI   MEDIUL  

             PUNCTE TARI             PUNCTE SLABE  
- Existenta unei retele de electricitate 
in comuna MATEI , in procent de 95 %; 
- Existenta retelei de alimentare cu 
apa potabila in comuna in procent 
de 45%; 
- Existenta retelei de alimentare cu 
gaz metan 100%; 
- Drumuri asfaltate in procent de 50%; 
- TV prin satelit; 
- Internet prin Romtelecom si Orange  
- Reteaua de telefonie mobila si fixa  in 
procent de 100%; 
- Existenta unui oficiu postal; 
- Orase importante apropiate: 
Bistrita la 35 km, Beclean la 40 
km; 
- Cai de acces: DJ 172H  ,DJ 172E ; 
- Gara in Saratel ,la 25 km; 
- Aeroport in Cluj Napoca  la 76 km; 

 

- Slaba diversificare a societatilor in 
domeniile industriei usoare si 
alimentatiei 
- Interesul scazut al agentilor 
economici in protectia mediului 
inconjurator 
- Neefectuarea de lucrari de 
stabilizare in zonele ce prezinta 
pericole de alunecari de teren; 
- Educatia ecologica este 
superficiala; 
- Insuficienta preocupare a agentilor 
economici in recuperarea si 
refolosirea ambalajelor; 
- Inexistenta retelelor de alimentare cu 
apa canalizare ,statii de epurare in 
patru localitati ale comunei ; 
 

              OPORTUNITATI                 AMENINTARI  
- Modernizare strazilor de interes local; 
- Realizarea retelelor de alimentare cu 
apa potabila; 
- Realizarea retelelor  de canalizare si 

- Lipsa resurselor financiare pentru 
finantarea si co-finantarea 
proiectelor finantate prin fonduri 
structurale; 
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statiei de epurare si tratare a apelor 
reziduale; 
- Construirea sistemului de canalizare 
a apelor pluviale prin santuri si 
rigole; 
- Lucrari de cadastru imobiliar 
intravilan si extravilan reactualizare 
PUG; 
- Lucrari de reabilitare a retelei de 
iluminat public; 
- Dotari pentru interventii in caz de 
situatii de urgenta (autospeciala 
PSI, buldo – excavator, vola, tractor 
cu remorca si alte dotari); 
- Reabilitarea de alei pietonale in 
comuna; 
- Infiintarea unui obor de animale si 
piata de desfacere produse agricole; 

 

- Lipsa informatiilor legate de 
normele europene de mediu in 
randul micilor intreprinzatori; 
- Cunostinte insuficiente legate de 
elaborarea si administrarea 
proiectelor finantate din fondurile 
structurale pentru proiecte de 
infrastructura si mediu; 
- Mentalitatea de indiferenta fata de 
protectia mediului. 

 

                                  ECONOMIA COMUNEI  

             PUNCTE TARI              PUNCTE SLABE  
- Existenta a 15 de firme inregistrate la 
nivelul comunei; 
- Potential existent pentru obtinerea 
de produse ecologice; 
- Traditii locale in cresterea 
animalelor, cultivarea 
legumelor,pomicultura si viticultura; 
 - Intreprinzatori locali existenti in 
domeniile: cultivarea cerealelor si 
altor plante, crescatori de animale si 
comert. 

- Lipsa resurselor financiare la nivel 
local insuficiente pentru sprijinirea 
si/sau promovarea unor investitii; 
- Lipsa unui sistem de sprijin pentru 
implementare notiunilor de 
marketing; 
- Slaba implementare a sistemului de 
asigurare a calitatii productiei si 
produselor; 
- Slaba preocupare si lipsa fondurilor  
pentru introducerea noilor tehnologii si 
pentru activitatea de cercetare 
dezvoltare; 
- Slaba informare, cu privire la 
legislatia  europeana. 
- Lipsa investitiilor straine; 

 

             OPORTUNITATI                 AMENINTARI  
- Existenta resurselor locale, putin 
sau necorespunzator valorificate in 
prezent, reprezentate prin suprafete 
importante de teren arabil si pasuni; 
- Informatizarea serviciilor publice; 
- Programe guvernamentale pentru 

- Instabilitatea legislativa; 
- Interes redus al investitorilor pentru 
demararea de afaceri in comuna, 
datorita infrastructurii fizice si 
sociale neadecvate, raportat la 
potentialul comunei; 
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sprijinirea initiativelor locale, in 
special in domeniul dezvoltarii 
agriculturii, zootehniei si a 
infrastructurii aferente; 
- Reconversia unor capacitati 
economice aflate in conservare in 
capacitati cu profil nou de fabricatie; 
- Cresterea asistentei financiare din 
partea Uniunii Europene pentru 
IMM-uri, prin Fondurile Structurale; 
- Diversificarea programelor nationale 
- Nivelul scazut al taxelor si 
impozitelor locale; 
- Posibilitatea accesarii creditelor cu 
dobanda subventionata pentru 
crearea de noi locuri de munca in 
mediul rural; 
- Existenta programelor 
guvernamentale de sustinere a 
sectorului IMM; 
- Disponibilitatea de a incheia relatii 
de parteneriat a autoritatilor locale, 
cu investitori locali sau straini; 

- Instabilitatea cursului valutar; 
- Lipsa de receptivitate si flexibilitate 
a populatiei locale la cerintele pietei 
care determina decalaje economice 
mari, greu de recuperat; 
- Oferte de creditare greu accesibile 
(garantii mari); 
-  Reducerea ponderii populatiei 
active si imbatranirea acesteia; 
- Scaderea continua a productiei prin 
scaderea productivitatii muncii; 
- Cresterea ponderii muncii la negru, 
rata ridicata a dobanzii la credite; 
- Plecarea tinerilor in strainatate cu 
efecte negative asupra pietei 
muncii, economiei locale si 
asistentei sociale in perspectiva. 
-Scaderea atractivitatii sectorului 
agricol ,cultivarea terenurilor si 
cresterea animalelor cu efecte nefaste 
asupra pretului produselor agricole de 
consum; 

                                       EDUCATIE SI CULTURA  

             PUNCTE TARI              PUNCTE SLABE  
- In comuna exista 4 gradinite si 4 scoli  
- Existenta a 6 camine culturale ; 
- Existenta a 1 teren de sport in 
localitatea Matei ; 
- Existenta a doua biblioteci una 
scolara si una comunala in localitatea 
MATEI; 
-Comuna detine si 15 biserici ale 
diferitelor culte ; 
-Apropierea de municipiul Bistrita face 
posibila asimilarea rapida a informatiei 
prin radiou ,televiziune prin cablu si 
satelit ,internet ,presa scrisa si online 
,telefonie fixa si mobila ;  

- Populatia scolarizata in invatamantul 
primar si invatamantul gimnazial in 
scadere datorita scaderii 
demografice a populatiei dar si 
datorita inscrierii copiilor la scolile din 
municipiul Bistrita ; 
- Nivelul relativ redus al pregatirii 
scolare si respectiv profesionale a 
majoritatii locuitorilor comunei in 
general si al etniei rrome in special; 
- Fluctuatie mare pe posturi a cadrelor 
scolare ,pierderea interesului pentru 
aceasta profesie ca urmare a scaderii 
veniturior pentru aceasta categorie de 
intelectuali; 

 

             OPORTUNITATI                  AMENINTARI 
- Construire sali de sport in localitatile 
Matei si Corvinesti deoarece acolo 
avem scolarizare gimnaziala cls.I-VIII; 

-Scaderea gradului de instruire a 
tinerei generatii; 
- Scaderea natalitatii datorita 
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- Modernizarea caminelor ramase de 
modernizat ; 
- Infiintarea ansamblurilor de dansuri 
folclorice  ,sustinerea de competitii 
scolare si extrascolare ; 
- Facilitati pentru cadrelele didactice 
care obtin rezultate deosebite in 
instructia scolara ,a elevilor eminenti 
fara posibilitati materiale ; 

nesigurantei zilei de maine; 
- Cresterea negativa a sporului 
personelor ce pararesc tara ; 
- Accentuarea procesului de 
imbatranire a populatiei. 
- Cresterea natalitatii in familiile 
sarace fara potential in educatia si 
cresterea armonioasa a acestor 
copii,rezultand o generatie care nu 
poate fi inglobata in campul muncii din 
lipsa de pregatire profesionala ,de 
cunoasterea unei meserii existand 
premise sa se ridice numarul celor 
asistati social si chiar numarul celor 
care comit infractiuni; 

                         RESURSE UMANE ,PIATA MUNCII. 

               PUNCTE TARI               PUNCTE SLABE  
- Statutul ocupational al comunei care 
ne arata ca 464 de persoane sunt 
active ,iar 2100 sunt inactive din care 
1452 pensionari ,70 someri indemnizati 
si neindemnizati ,24 persoane fara 
venituri si 289 persoane cu dizabilitati ; 
- Ospitalitatea recunoscuta a 
locuitorilor; 
- Rata infractionalitatii mai redusa 
decat in alte localitati; 
 

- Imbatranirea populatiei (spor natural 
negativ si migrarea tinerilor spre 
centre urbane); 
- Numar mare al pensionarilor – 
si al persoanelor inactive; 
- Adaptarea mai lenta a populatiei 
rurale mature,sarace  si varstnice la 
schimbarile si provocarile lumii 
actuale, in general, si la fenomenul 
mobilitatii si reconversiei 
profesionale, in special; 
- Migrarea persoanelor tinere spre 
mediul urban si strainatate, mai cu 
seama a celor cu pregatire 
profesionala inalta; 
- Capacitatea financiara relativ 
scazuta a locuitorilor zonei. 

 

              OPORTUNITATI                   AMENINTARI  
- Posibilitatea accesarii unor 
programe de finantare 
guvernamentale pentru reconversie 
- Existenta strategiei nationale 
antisaracie; 
- Existenta unor exemple de succes 
ale unor localnici cu initiativa; 
- Grad redus de ocupare 
profesionala, deci potential 

- Scaderea numarului persoanelor 
calificate, prin iesirea acestora din 
viata activa ; 
- Cresterea somajului in randul 
tinerilor absolventi; 
- Cresterea ponderii muncii la negru, 
cu efecte negative asupra pietei 
muncii, economiei locale si asistentei 
sociale in perspectiva; 
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important al fortei de munca locale, 
la salarii competitive la nivel 
regional (fata de polii de crestere); 
- Grad relativ redus de inadaptare 
sociala a locuitorilor comunei; 
- Implicarea autoritatilor locale in 
problemele comunitatii. 

 

- Estomparea traditiilor locale, odata 
cu trecerea timpului ; 

                                                  TURISM  

                PUNCTE TARI                PUNCTE SLABE  
- Cadru natural deosebit ; 
- Existenta bisericilor monumente 
istorice  
- Existenta obiceiurilor populare si 
manifestatiilor culturale traditionale 
 

- Inexistenta unor forme de 
promovare a comunei pentru 
cresterea numarului de turisti pe 
teritoriul acesteia. 
- Resurse financiare insuficiente, 
investitii autohtone si straine 
insuficiente; 
- Insuficienta  preocupare a cetatenilor 
si autoritatilor locale privind 
conservarea mediului; 
- Insuficienta modernizare a 
drumurilor si strazilor comunei ; 
- Lipsa unei zone de agrement si 
pentru petrecerea timpului liber; 

 

             OPORTUNITATI                  AMENINTARI  
-Amenajarea unei zone de agrement 
pe teritoriul comunei : 
 - Imbunatatirea conditiilor 
infrastructurii fizice si de utilitati; 
- Incurajarea unor noi forme de turism 
(de agrement, rural, ecologic); 
- Disponibilitatea unor resurse 
suplimentare, posibil a fi accesate 
prin utilizarea programelor de 
finantare ale Uniunii Europene. 
 

- Reactia redusa a mediului local la 
schimbarile si provocarile zilelor 
noastre, conducand la scaderea 
competitivitatii teritoriului comunei, 
in favoarea altor teritorii, 
considerate mai interesante de 
catre turisti si investitorii in turism; 
- Nepromovarea suficienta a zonei 
pentru atragerea turistilor; 
- Posibilitatea dezvoltarii turistice a 
localitatilor invecinate si pierderea 
atractivitatii din punct de vedere 
turistic al comunei noastre si implicit 
acapararea investitorilor in acele zone  

                         SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA  

              PUNCTE TARI                PUNCTE SLABE  
- Existenta unui dispensar uman cu 
personal foarte bine pregatit 
profesional ; 

- Serviciile sociale acordate sunt 
afectate de bugetul insuficient; 
- Fonduri insuficiente destinate 
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- Informare de indata  cu privire la 
formele de ajutor de stat; 
- Informare suficienta cu privire la 
alte fonduri sociale; 
- Existenta unei farmacii la nivelul 
comunei; 
- Adoptarea unei hotarari pentru 
acreditarea serviciului general de 
asistenta sociala din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei 
MATEI ; 

asistentei medicale; 
- Personal insuficient pentru asistenta 
sociala; 
- Societatea civila si bisericile  
insuficient implicate; 
- Numar mare de persoane asistate 
social ; 
- Populatia activa a migrat in 
strainatate, copii au ramas cu bunici 
sau la rude; 
- Lipsa educatiei privind contraceptia 
in randul tinerelor mame de etnie 
rroma si prin urmare nasterea unor 
copii la varste fragede ale mamelor ; 

                OPORTUNITATI                    AMENINTARI  
- Reabilitarea si dotarea 
corespunzatoare a dispensarelor 
umane din comuna;   
- Promovarea principiilor naturiste; 
- Programe complexe de urmarire a 
starii de sanatate a populatiei; 
- Programe consistente destinate 
asistentei sociale reale; 
- Dezvoltarea economica a localitatii 
va permite marirea fondurilor 
destinate asistentei sociale; 
- reintegrare activa a celor aflati in 
ajutor social prin promovarea locurilor 
de munca disponibile pe piata muncii ; 

- Reactie nefavorabila la sistemul de 
norme sanitare impuse; 
- Costurile ridicate pot conduce la 
renuntarea la dotari; 
- Pragul de rentabilitate depinde de 
numarul de persoane active asistate; 
- Politici de specializare zonala a 
centrelor de asistenta sanitara. 
- Cresterea numarului de copii in 
familii sarace si dezorganizate si 
abandonul lor in centre maternale sau 
cresterea in saracie si lipsa lor de 
dezvoltare si educare normala ; 
- Nasterea de copii pentru a beneficia 
de indemnizatii si alocatii ca unica 
sursa de venit in special in familiile 
sarace ,preponderant de etnie rroma ; 

 

 

 

         OBIECTIVE SI ACTIUNI PROPUSE PRIN STRATEGIE . 

OBIECTIVE SI ACTIUNI 

PROPUSE  

IMPLEMENTARE  

IMEDIATA  

TERMEN 

SCURT 

TERMEN MEDIU SI 

LUNG  

            AGRICULTURA ,SILVICULTURA SI DEZVOLTAREA RURALA  
Optimizarea conditiilor pentru 
sprijinirea activitatilor rentabile 
in agricultura. 

 X  

Oferirea de consultanta 
specializata pentru 

 X  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE                                                            Beneficiar: 

     DURABILA LOCALA     CONSILIUL LOCAL 

               MATEI                                                                                           MATEI 

19 

 

intreprinzatorii agricoli 

Sustinerea infiintarii de 
asociatii a producatorilor 
comunei 

 X  

Impadurirea terenurilor 
degradate ,predispuse 
alunecarilor de teren. 

 X  

                                                INFRASTRUCTURA SI MEDIUL  
Intretinerea drumurilor 
asfaltate 

 X  

Modernizare drumuri 
comunale,asfaltare  

  X 

Construirea sistemului de 
canalizare a apelor 
pluviale prin santuri si rigole 

  X 

Organizarea sistemului de 
colectare selectiva, a  
deseurilor 

 X  

Extinderea  sistemului de 
alimentare cu apa  in 
localitatile Morut si Fintinele, 
Bidiu si Enciu 

  X 

Construirea  sistemului de 
canalizare ape reziduale 
menajere si statii de epurare  
in localitatile  Matei si 
Corvinesti ; 

  X 

Lucrari de reabilitarea retelei 
de iluminat public si ambiental 

 X  

Lucrari de cadastru imobiliar 
intravilan si extravilan 
reactualizare PUG 

 X  

Modernizare trotuare   X  
Modernizare drumuri agricole   X  
Modernizare strazi ,drumuri 
vicinale  

 X  

                                                                ECONOMIA COMUNEI   
Sustinerea IMM urilor   X  
Incurajarea dezvoltarii 
serviciilor din sectorul 
privat 

 X  

Sustinerea intreprinzatorilor 
straini care doresc sa 
investeasca in zona 

  X 
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Incheierea de parteneriate 
public private  

  X 

Valorificarea bunurilor si 
serviciilor generate de 
capitalul natural din comuna 

 X  

Intruniri in vederea oferirii de 
consultanta prielnica 
dezvoltarii de noi afaceri  

 X  

                                                     EDUCATIA SI CULTURA  
Mentinere infrastructura 
scolara  

 X  

Construire sala de sport in 
MATEI si CORVINESTI 

  X 

Modernizare Scoala Generala 
Fintinele 

 X  

Amenajarea si dotarea unui 
centru de joaca 
si recreere pentru copiii 
comunei 

  X 

Modernizarea Caminelor 
Culturale Morut, Bidiu si Enciu 

 X  

Construirea unui spatiu nou 
,adecvat pentru biblioteca 
comunei. 

 X  

                                                       SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA  
Sustinerea familiilor nevoiase 
pentru impiedicarea 
abandonului scolar  

 X  

                                                                 TURISM  
Construirea unei zone de 
agrement in localitatea Matei 

  X 

Construirea de noi baze 
sportive si modernizarea celor 
existente  

 X  

 
 
 
 
 
 

11. PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU 
PERIOADA 2014-2020. 

EXTINDEREA RETELELOR DE APA  IN COMUNA MATEI 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE                                                            Beneficiar: 

     DURABILA LOCALA     CONSILIUL LOCAL 

               MATEI                                                                                           MATEI 

21 

 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

MATEI 

Morut , Fintinele, Bidiu si Enciu 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Nou  

Valoarea proiectului : - 

Surse de finantare : -guvernamentale 

DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri : Satisfacerea cerintelor de apa ale 

populatiei  

Protectia mediului inconjurator  

Aderarea la cerintele europene  

Asteptari : Sistem de alimentare cu apa 

modernizat  

Scaderea factorilor de risc pentru 

populatie  

Reducerea efectelor cauzate de 

seceta  

Beneficiari :  Locuitorii comunei  

Investitori 

Durata proiectului : Proiectul se va desfasura in etape 

in functie de posibilitatile de 

finantare  

Stadiul proiectelor :  SF 

Asigurarea finantarii :  Masterplan Judetean  

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in 

strategia locala si judeteana . 

Locuitorii comunei sustin 

proiectul ca o necesitate vitala . 

 

 

 

 

INFIINTAREA RETELELOR CANALIZARE   IN COMUNA MATEI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

MATEI 

Matei si Corvinesti. 
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Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Investitie noua  

Valoarea proiectului : - 

Surse de finantare : Administratia Fondului de 

Mediu, fonduri europene 

nerambursabile,    

DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri : Satisfacerea cerintelor 

de canalizare  ale populatiei  

Protectia mediului inconjurator  

Aderarea la cerintele europene  

Asteptari : Sistem de canalizare  modernizat  

Scaderea factorilor de risc pentru 

populatie  

Reducerea efectelor cauzate de 

poluarea mediului   

Beneficiari :  Locuitorii comunei  

Investitori 

Durata proiectului : Proiectul se va desfasura in etape 

in functie de posibilitatile de 

finantare  

Stadiul proiectelor :  intocmire SF ; 

 

Asigurarea finantarii : Administratia Fondului de 

Mediu, fonduri europene 

nerambursabile,   buget local 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in 

strategia locala si judeteana . 

Locuitorii comunei sustin 

proiectul ca o necesitate vitala . 

 

 

 

CONSTRUIREA DE  STATIE DE EPURARE  IN COMUNA MATEI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

MATEI 

Corvinesti 

Categoria proiectului : Investitii 
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Tipul proiectului : Investitie noua  

Valoarea proiectului : - 

Surse de finantare : Administratia Fondului de Mediu 

,buget local ,fonduri europene 

nerambursabile. 

DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri : Satisfacerea cerintelor 

de epurare a apelor menajere uzate 

si de preepurare a apelor pluviale 

produse de  populatie sau datorate 

precipitatiilor . 

Protectia mediului inconjurator  

Aderarea la cerintele europene  

Asteptari : Scaderea factorilor de risc pentru 

populatie  

Reducerea efectelor cauzate de 

poluarea mediului   

Beneficiari :  Locuitorii comunei  

Investitori 

Durata proiectului : Proiectul se va desfasura in etape in 

functie de posibilitatile de finantare  

Stadiul proiectelor :   Intocmire SF 

Asigurarea finantarii : Administratia Fondului de Mediu 

,buget local ,fonduri europene 

nerambursabile. 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala si judeteana . 

Locuitorii comunei sustin proiectul 

ca o necesitate vitala . 

 

 

MODERNIZAREA SI ASFALTAREA STRAZILOR DE INTERES 

LOCAL   IN COMUNA MATEI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

MATEI 

Matei, Morut, Fintinele, Corvinesti, 

Bidiu si Enciu 

Categoria proiectului : Investitii 
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Tipul proiectului : Nou  

Valoarea proiectului : - 

Surse de finantare : - fonduri europene. 

DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri : Satisfacerea cerintelor de circulatie 

moderna,civilizata  ale populatiei  

Aderarea la cerintele europene  

Asteptari : Sistem rutier  modernizat  

Acces rapid si modern pe caile de 

rulare  

Atragerea investitorilor in zona . 

Beneficiari :  Locuitorii comunei  

Investitori 

Durata proiectului : Proiectul se va desfasura in etape in 

functie de posibilitatile de finantare  

Stadiul proiectelor :  intocmire SF ; 

 

Asigurarea finantarii : fonduri europene 

 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala si judeteana . 

Locuitorii comunei sustin proiectul 

ca o necesitate vitala . 

 

 

 

 

 

MODERNIZAREA SI ASFALTAREA DRUMURILOR AGRICOLE DIN 

EXTRAVILANUL SATELOR COMUNEI MATEI 

 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

MATEI 

Matei, Fintinele, Corvinesti si Enciu 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Nou   

Valoarea proiectului : Doar dupa intocmire S.F. 

Surse de finantare : Buget local  
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DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri : Satisfacerea cerintelor de circulatie 

a vehicolelor lente si cu tractiune 

animala pe alte rute decat drumurile 

judetene . 

Protectia populatiei impotriva 

producerilor de accidente de 

circulatie ;  

Asteptari : Sistem rutier accesibil ;  

Acces rapid la terenuri  agricole ; 

Atragerea investitorilor in 

agricultura 

 

Beneficiari :  Locuitorii comunei  

Investitori 

Durata proiectului : Proiectul se va desfasura in etape in 

functie de posibilitatile de finantare  

Stadiul proiectelor :  Nu sunt intocmite documentatii. 

Asigurarea finantarii :  fonduri europene . 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala si judeteana . 

Locuitorii comunei sustin proiectul 

ca o necesitate  . 

 

 

CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL  IN LOCALITATEA MATEI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

MATEI  

MATEI 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : construire   

Valoarea proiectului : 1.309.729.92 (fara TVA) 

Surse de finantare : Buget local  

DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri : Imbogatirea nivelului de cultura si 

satisfacerea necesitatilor populatiei  

Imobile care pot fi folosite la 

adapostul oamenilor in caz de 
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situatii de urgenta ,evacuari. 

 

 

 

 

 

Asteptari : Cladiri publice in folosul cetatenilor  

Posibilitati de promovare a actelor 

culturale . 

Educarea tinerei generatii prin 

spectacole ,piese de theatru, 

videoteci,serate de dans . 

 

Beneficiari :  Locuitorii comunei  

Promotori acte culturale  

Durata proiectului : 2015 - 2016 

Stadiul proiectelor :  executie  

Asigurarea finantarii :  Buget local . 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul 

ca o necesitate  . 

 

 

MODERNIZAREA SCOLILOR DIN COMUNA MATEI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

MATEI  

FINTINELE : scoala gimnaziala  

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Reparatii capitale   

Valoarea proiectului : doar dupa intocmire documentatii 

tehnice. 

Surse de finantare : Buget local ,guvernamentale  

DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri : Confort ridicat al celor ce invata in 

scolile noastre ; 

Conditii de educatie corespunzatoare 

a tinerei generatii . 
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Asteptari : Infrastuctura scolara in beneficiul 

scolarilor si cadrelor didactice   

Educarea tinerei generatii prin 

invatamant de calitate . 

Beneficiari :  Locuitori cu cerinte scolare din  

comuna   

Durata proiectului : - 

Stadiul proiectelor :  - lipsa documentatii. 

Asigurarea finantarii :  Buget local ,fonduri de la guvern . 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul 

ca o necesitate  . 

 

MODERNIZAREA TERENURILUI DE SPORT DIN COMUNA MATEI 

,CONSTRUIREA UNEI SALI DE SPORT  IN LOCALITATEA MATEI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

MATEI  

MATEI : Construire sala de sport , 

amenajare teren de sport ; 

 CORVINESTI : amenajare teren de 

sport   

FINTINELE : amenajare teren de sport  

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Extindere, intretinere ,modernizari .   

Valoarea proiectului : Doar dupa intocmire documentatii 

tehnice. 

Surse de finantare : Buget local ,guvernamentale , fonduri 

europene (prin GAL) 

Propuneri : Viata sanatoasa prin miscare in aer 

liber ; 

Conditii de educatie corespunzatoare a 

tinerei generatii la scolari prin 

construirea unei sali de sport ; 

Asteptari : Copiii din comuna vor avea o stare de 

sanatate mai buna datorata miscarii in 

aer liber,practicarii sporturilor ,lipsei 

sedentarismului . 
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Beneficiari :  Tinerii  din  comuna . 

Durata proiectului : 2015- 2020 

Stadiul proiectelor :   Fara documentatii . 

Asigurarea finantarii :  Buget local ,fonduri de la guvern , 

fonduri europene 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

EXTINDEREA RETELELOR  ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE   IN 

COMUNA MATEI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

MATEI  

FINTINELE – « Nistea » 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Extindere.  

Valoarea proiectului : Doar dupa intocmire documentatii 

tehnice. 

Surse de finantare : Buget local ,guvernamentale  

Propuneri : Imbunatatirea conditiilor de locuit 

,incurajarea construirii de locuinte ,sedii 

de societati comerciale  ; 

Cresterea veniturilor prin impozite si 

taxe la bugetul local ; 

Asteptari : Cresterea atractivitatii comunei ; 

Rezolvarea unor asteptari ale celor ce 

locuiesc in comuna ; 

Beneficiari :  Locuitorii si societatile comerciale   din  

comuna . 

Durata proiectului : 2015-2020 

Stadiul proiectelor :   Fara documentatii . 

Asigurarea finantarii :  Buget local ,fonduri de la guvern, 

fonduri europene 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 
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MODERNIZAREA  ILUMINATULUI PUBLIC   IN COMUNA MATEI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

MATEI  

Matei : 

Corvinesti :  

Morut :  

Fintinele : 

Bidiu : 

Enciu :  

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Modernizare   

Valoarea proiectului : Doar dupa intocmire documentatii 

tehnice. 

Surse de finantare : Buget local , parteneriat public privat ;  

Propuneri : Solutii moderne de iluminat bazate pe 

panouri solare ,parcuri fotovoltaice, 

lampi echipate cu led-uri ; 

Indepartatea lampilor care consuma 

mult sau nu sunt fiabile si se defecteaza 

frecvent ; 

Asteptari : Scaderea cheltuielilor cu iluminatul 

public ; 

Folosirea sistemelor alternative ; 

Iluminat corespunzator pe strazile 

comunei ; 

Beneficiari :  Locuitorii institutiile publice,societatile 

comerciale   din  comuna . 

Durata proiectului : 2015-2020 

Stadiul proiectelor :   Fara documentatii . 

Asigurarea finantarii :  Buget local ,parteneriate public 

private ; 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

CONTRUIREA DE CAPELE IN COMUNA MATEI 
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Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita -Nasaud 

MATEI  

MATEI :  

CORVINESTI : 

FINTINELE : 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Constructii noi   

Valoarea proiectului : Doar dupa intocmire documentatii 

tehnice. 

Surse de finantare : Buget local , parteneriat public privat , 

fonduri nerambursabile ;  

Propuneri : Solutii moderne oferite locuitorilor ; 

Asteptari : Adaptarea locuitorilor comunei la solutii 

moderne in serviciile funerare ; 

Beneficiari :  Locuitorii comunei 

Durata proiectului : 2015-2020 

Stadiul proiectelor :   Fara documentatii . 

Asigurarea finantarii :  Buget local ,parteneriate public private, 

fonduri europene nerambursabile ; 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

AMENAJARE PARAIE NECADASTRATE 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

MATEI  

 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Obiectiv nou    

Valoarea proiectului : Doar dupa intocmire documentatii 

tehnice. 

Surse de finantare : Buget local , parteneriat public privat  ;  

Propuneri : Lucrari cu scop de aparare a malurilor, 

stoparii eroziunilor de mal si implicit de 

protectie a drumurilor 

Asteptari : Limitarea fenomenelor de colmatare a 
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vaii Melesului 

Beneficiari :  Locuitorii din comuna si din zonele 

invecinate .    

Durata proiectului : 2015-2020 

Stadiul proiectelor :   Fara documentatii . 

Asigurarea finantarii :  Buget local ,parteneriate public 

private ; 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

INFIINTAREA DE TROTUARE IN SATELE COMUNEI MATEI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

MATEI  

Matei : 

Corvinesti : 

Fintinele : 

Bidiu : 

Enciu : 

Morut :  

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Obiective noi    

Valoarea proiectului : Doar dupa intocmire documentatii 

tehnice. 

Surse de finantare : Buget local  ;  

Propuneri : Construirea unor trotuare in satele 

comunei 

Asteptari : Circulatia facila in localitatile comunei 

care in prezent se face pe marginea 

drumurilor, punandu-se in pericol viata 

cetatenilor; 

Beneficiari :  Locuitorii din comuna si din zonele 

invecinate .    

Durata proiectului : 2016-2020 

Stadiul proiectelor :   Fara documentatii . 

Asigurarea finantarii :  Buget local  ; 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 
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locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

AMENAJAREA PARCULUI DIN LOCALITATEA MATEI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

MATEI  

Matei  :  

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Obiectiv nou    

Valoarea proiectului : Doar dupa intocmire documentatii 

tehnice. 

Surse de finantare : Fonduri europene nerambursabile  , 

parteneriat public privat , buget local, 

Administratia Fondului de Mediu 

Propuneri : Amenajarea unei zone de petrecere a 

timpului liber, alei, spatii verzi, bancute 

Asteptari : Alternativa pentru recreere pentru 

cetatenii localitatii ; 

 

Beneficiari :  Locuitorii din satul Matei    

Durata proiectului : 2016-2020 

Stadiul proiectelor :   Fara documentatii . 

Asigurarea finantarii :  Fonduri nerambursabile  ,parteneriate 

public private ; 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

ACTUALIZARE PUG DOCUMENTATII CADASTRALE EXTRAVILAN 

SI INTABULAREA BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT   

IN COMUNA MATEI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

MATEI  

Toate localitatile componente ; 

Categoria proiectului : Investitii 
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Tipul proiectului : Obective in continuare     

Valoarea proiectului : Doar dupa intocmire documentatii 

tehnice. 

Surse de finantare : Buget local  ;  

Propuneri : Intocmire PUG si documentatii 

cadastrale de tip plan parcelar pentru 

terenurile situate in extravilanul 

comunei MATEI . 

Inscriere in cartea funciara a bunurilor 

imobile ale comunei publice si private . 

Asteptari : Intabulare facila pentru proprietari in 

cartea funciara ; 

Instrainari rapide ale imobilelor ca  

urmare a situatie clare din punct de 

vedere cadastral ; 

Reglementarea legala ,eficienta si 

ordonata din punct de vedere 

urbanistic ; 

Beneficiari :  Locuitorii din comuna si din zonele 

invecinate proprietari si investitori.   

Durata proiectului : 2016-2020 

Stadiul proiectelor :   Fara documentatii . 

Asigurarea finantarii :  Buget local ; 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

RESTAURAREA MONUMENTULUI IMOBIL DE INTERS LOCAL – 

ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE DIN LOCALITATEA 

CORVINESTI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

MATEI  

Corvinesti  :  

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Obiectiv nou    

Valoarea proiectului : Doar dupa intocmire documentatii 

tehnice. 
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Surse de finantare : Fonduri europene nerambursabile   

Propuneri : Restaurarea cladirii , aducerea acesteia 

la starea initiala 

Asteptari : Protejarea trecutului locuitorilor satului 

si transmiterea si transmiterea acestuia 

generatiilor viitoare  

Beneficiari :  Locuitorii satului Corvinesti   

Durata proiectului : 2016-2020 

Stadiul proiectelor :   Fara documentatii . 

Asigurarea finantarii :  Fonduri nerambursabile  ,parteneriate 

public private ; 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

ECHIPA LOCALA DE COORDONARE A STRATEGIEI  SI MEMBRII 

CONSILIULUI LOCAL 

Encian Vasile ,primar al comunei MATEI  

Dalaczi Danila ,viceprimar al comunei MATEI  

Csete Erika, secretar al comunei MATEI  

Biro Erzsebet, referent principal  

Filipas Iacob ,consilier asistent    

Sabo Mihai, consilier debutant   

Kovacs Vlad ,consilier debutant 

Craciun Delinke ,consilier al primarului 

Kotfas Ilona, bibliotecar  

 

Giurca Ioan ,consilier local  

Tirnovan Ioan ,consilier local  

Kozak Vilut ,consilier local  

Rusu Ciprian - Lucian ,consilier local  

Biro Giula, cosilier local  

Kotfas Tibor  ,consilier local  

Rapan Cristian-Ionel ,consilier local  

Mocodean Radu, consilier local  

Gyenghe Alexandru ,consilier local  

Morutan Flaviu, consilier local 
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DATE DE CONTACT , PRIMARIA MATEI ,NR.182, JUDETUL 

BISTRITA NASAUD ,TEL.0263/2752250, FAX 0263/275144, 

EMAIL : primariamatei@yahoo.com 

 

mailto:primariamatei@yahoo.com

