Nr. Chestionar
Data
Satul unde locuiţi ......................................
Primăria comunei Gârda de Sus actualizează Strategia de dezvoltare a comunei pentru perioada 2016-2025. Ne interesează care sunt
problemele cu care vă confruntaţi şi care sunt propunerile dumneavoastră pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în comună. Vă adresăm
rugămintea de a răspunde chestionarului de mai jos. Chestionarul trebuie să parvină primăriei pâna cel târziu 10 februarie 2016.
Chestionarele sunt anonime.
Vă mulţumim!
1. Dacă ar fi să vă gandiţi la 3 lucruri care vă plac în comuna/satul dumneavoastră, care ar fi ele? (enumeraţi 3 atribute)
Comuna:
Satul:
2. Cum aţi vrea să fie comuna Gârda de Sus în anul 2025? (enumeraţi 3 atribute)
3. Cât de mulțumit sunteți de următoarele aspecte ale vieții din comuna Gârda de Sus? (marcaţi cu X răspunsul)
Foarte mulţumit
Locurile de muncă
Servicii sociale (pentru familii cu venituri mici, persoane vârstnice,
persoane cu handicap, copii din familii cu probleme)
Asistenţa medicală (cabinet medic familie, farmacie)
Profesionalismul cadrelor medicale din comună
Asistenţa veterinară
Numărul şi calitatea magazinelor din comună
Starea şcolilor şi a grădiniţelor
Profesionalismul cadrelor didactice
Situația drumurilor
Curățenia în localitate
Alimentarea cu apă
Canalizarea
Calitatea rețelelor de comunicare (TV, internet, telefon)
Iluminatul public
Transportul spre cele mai apropiate oraşe
Facilităţi sportive
Activităţi social-culturale
Ordinea și linștea publică
Obținerea de avize și autorizații de la Parcul Natural Apuseni
Sprijin în vederea accesării subvenţiilor

Mulţumit

Puţin mulţumit

Fără opinie

3. Care credeți că sunt cele mai importante avantaje ale comunei care îi vor influenţa dezvoltarea viitoare ? (marcaţi cu X răspunsul)
Cel mai important

Mai puţin important

Şi mai puţin important

Infrastructura de drum modernizată
Existenţa Parcului Natural Apuseni
Meşteşugurile, obiceiurile
Obiectivele turistice
Infrastructura turistică (pensiuni, trasee turistice marcate,
pârtia de ski etc.)
Altele, care?
4. Care sunt în opinia dvs. cele mai importante probleme care încetinesc dezvoltarea comunei Gârda de Sus (indiferent de tipul acestor
probleme, sociale, de mediu, politice, administrative, educaționale, economice, de sănătate, etc.)?

5. Evaluaţi după importanţa lor următoarele domenii în care doriţi să fie folosiţi, cu precădere, banii colectaţi la bugetul local din taxele şi
impozitele plătite de dvs. (marcaţi cu X răspunsul)
Cea mai
importantă

Mai puţin
importantă

Și mai puțin
important

Infrastructura de drum (modernizare, drumuri noi)
Construirea unui cămin cultural în satul Gheţar
Reabilitarea/Construcţia de şcoli şi grădiniţe
Realizarea reţelei de apă si canalizare
Curăţenia
Promovarea turistică a comunei
Alte domenii sau proiecte, care?
6. În opinia dvs., în comuna Gârda de Sus lucrurile evoluează (marcaţi cu X răspunsul) :
Într-o direcţie bună

Stagnează

Într-o direcţie greşită

7. Vă gândiți să părăsiți în viitor comuna Gârda de Sus? (marcaţi cu X răspunsul şi motivaţi)
Motivaţia
Da, vreau să plec.
Nu, nu vreau să plec.
Nu stiu/
nu răspund.
8. Dacă aveţi sugestii pentru primăria comunei Gîrda de Sus vă rugăm să le scrieţi mai jos:
9. Date demografice (marcaţi cu X răspunsul şi motivaţi)
Sex
Vârsta
Ultima şcoală absolvită
Masculin
Feminin

Între 20-34 ani
Intre 35-49 ani
Intre 50-64 ani
Peste 65 ani

Scoală primară
Scoală generală
Liceu
Universitate
Postliceal
Şcoală profesională

Nu pot aprecia

