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 In conformitate cu prevederile art. 63 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale - republicata cu completarile si modificarile ulterioare, în 
calitate de primar, îmi revine obligația de a prezenta un raport privind starea  
economică, socială și de mediu a comunei.  

Dorințele și nevoile comunității sunt mari dar, din păcate, nu avem asigurate fondurile 
necesare promovării unor obiective de investiții majore privind infrastructura, 
învățământul, sistemul de utilități publice etc. – adică exact acolo unde e cu adevărat 
nevoie - ceea ce ne determină să cerem implicarea constantă a cetățenilor în 
implementarea principiului ”schimbarea trebuie să înceapă cu noi”. Haideți să ne 
privim comuna ca pe propria noastră casă, curte, grădină! 

 Voi prezenta un rezumat al activității desfășurate de autoritatea publică 
locală în anul 2017, care a însemnat un șir de provocări a căror rezolvare a presupus un 
efort comun, o muncă continuă și susținută depusă de o echipă, care s-a bucurat de 
sprijinul constant din partea Consiliului Local - care a susținut activitățile noastre, o 
echipă căreia ia revenit dificila misiune de a aborda cu responsabilitate resursele 
bugetare limitate și a le distribui către rezolvarea unor necesități curente ale comunității.  

               Preluarea mandatului la data de 27 iunie 2016 a însemnat primul duș rece 
încasat ca urmare a ploilor torențiale revărsate asupra comunei noastre care au provocat  
însemnate pagube materiale distrugând în bună parte DC 17 - care leagă satul 
Romanesti de comună, mai multe poduri si pagube insemnate in unele gospodarii, motiv 
pentru care a fost nevoie de o  intervenție rapidă și de mult efort din partea autorității 
locale, a celor de la ISU împreuna cu voluntari care au răspuns prompt chemării noastre 
pentru restabilirea echilibrului comunitatii și pentru refacerea  accesului către 
gospodariile cetățenilor afectați de furia vremii.   
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 A venit la momentul în care, după constituirea Consiliului Local, doream 
să identific resursele necesare refacerii infrastructurii afectate de ploaia torențială. Mă 
asteptam la o predare - primire a gestiunii UAT-ului așa cum era normal, lucru pe care 
fostul primar a refuzat categoric sa-l facă, lăsându-ne în schimb o moștenire greu de 
gestionat pentru un edil care făcuse promisiuni menite să schimbe viața oamenilor în 
bine. 

 Atunci, am luat act de faptul că aveam: 

 finantari UE blocate de cca 2.000.000 euro – a căror soartă e în mâna 
judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție,  

 un credit de 3.800.000 lei, angajat pentru un termen de 15 ani, pe care-l 
rambursam lună de lună,  

 conturi blocate ca urmare a demararii executarii silite de catre ANAF 
pentru corectiile financiare aplicate de AFIR; motiv pentru care  am deschis 
actiune in instanta, obtinandu-se suspendarea procedurii de executare silita;  

 procese în instanță pentru pretinse lucrări executate si neachitate – pentru 
care se așteaptă încă soluția instanțelor judecătorești și care ar putea să ne 
aducă obligații suplimentare de plătă către executanți, care depășesc suma 
de 500.000 lei,  

 concesiuni si vânzări de terenuri cu mari probleme nereglementate juridic, 
(fizas- SMT); 

 cu majoritatea proiectelor de investitii demarate cu cca. 8-9 ani în urma și 
nefinalizate, lucrări de canalizare și alimentare cu apă a comunei 
nefuncționale,  

 fond funciar și titluri emise fără nici un corespondent real în teren,  
 Plan Urbanistic General nefinalizat, lipsa intabularii în CF a domeniului 

public si lista poate continua.  

Nu pot sa trec peste aceste lucruri și să nu le fac cunoscute, pentru că cele menționate 
sunt realități care dor și sunt un real obstacol în calea dezvoltării comunității noastre. 

 Cu toate astea și cu toate neajunsurile, împreună cu viceprimarul, cu 
Consiliul Local și cu intreg aparatul de specialitate, consider că am luat cele mai 
potrivite decizii pentru bunul mers al comunității noastre, în limitele pe care bugetul ni 
le-a permis. 

Am avut la îndemână un buget local al anului 2017 însumând 4.257.858 lei la care se 
adaugă excedentul anului 2016 în sumă de 882.589 lei. Cheltuielile au fost structurate 
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pe cele două secțiuni, respectiv Secțiunea de dezvoltare - 755.863 lei și pe Secțiunea de 
Funcționare -  3.617.431 lei. 

Sursele de finanțare au constat din: 

-  venituri proprii – 832.061 lei 

- subvenții – 43.123 

- sume defalcate din impozitul pe venit și din TVA – 3.364.779 lei 

- alte surse – 17.895 lei  

 INFRASTRUCTURA 

 Prima măsură,  a fost ca în anul 2016, odata cu reabilitarea DN 14A să 
beneficiem de un sprijin major din partea Direcției de Drumuri Naționale folosind o 
însemnată cantitate de material frezat în menținerea funcțională a strazilor 
nemodernizate din comună, cu foarte puțini bani și cu implicarea voluntarilor care au 
dat dovada de un real spirit civic, implicare și responsabilitate, motiv pentru care le 
mulțumesc înca o dată. 

     

Ulterior, prin resurse proprii, în cursul anului 2017, s-a procedat la repararea drumurilor 
comunale nr. 17 și 17A, astfel încât aceastea să rămână practicabile în cursul iernii, 
valoarea acestor lucrări situându-se la suma de 522.276 lei. 
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De asemenea, tot în cursul anului 2017, au fost reabilitați cca 1700 mp de trotuare, 
precum și 6 podețe aflate în stare de degradare avansată, pentru suma de 332.002 lei. S-
a construit puntea și trotuarul peste podul Borii care asigură accesul pietonal în mult mai 
mare siguranță, aceasta fiind finalizate cu contribuția exclusivă a consilierilor PNL. 

   

La finalul anului 2017, au fost aprobate spre finanțare, prin programul PNDL, 
reabilitarea străzilor Câmpului și Lacului, comuna urmând a beneficia de o finanțare 
cumulată de 561.775 lei. Asta a presupus întocmirea unei serii de documenații specifice 
(expertize tehnice, DALI, planuri de situație)  care au costat bugetul 40.290 lei. 

 Lucrările efective de reabilitare vor începe  in vara în anul 2018.   

  Am considerat ca prioritate un sistem de iluminat integral în comună, 
care să satisfacă cerințele cetățenilor, oferindu-le posibilitatea unei stări de siguranță în 
deplasarea pe timpul noptii pe străzile comunei noastre. Această lucrare a costat bugetul 
comunei în 2016, suma de 5.000 lei urmând că, pe baza contractului credit – frunizor să 
efectuăm plăți esalonate a lucrarii de modernizare si eficientizare a iluminatului public 
în comuna, costul anual al acestuia reprezinta 89.775 lei pentru o perioadă de 3 ani. 
Valoara energiei consumate însemnand 60.384 lei/ 2017. 
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 S-au facut eforturi mari și cheltuieli suplimentare pentru autorizarea și  
punerea în funcțiune a stațiilor de epurare din Blajel și Păucea, constand în 
interconectarea bazinelor de apa din Blăjel - conform solicitării ATM- ului – condiție 
obligatorie în vederea preluării și gestionării sistemului și pentru asigurarea permanentă 
a necesarului de apă a localității.  

S-au achiziționat 2 sisteme de măsurare a apei uzate evacuate accidental pe bypass în 
sumă de 7.494 lei 

Sistemul de alimentare cu apă presupune o cheltuială curentă de  95.254 lei anual. 

De asemenea s-a avut în vedere finalizarea proiectului de extindere alimentare cu apă 
care a grevat bugetul de  53.945 lei. 

Pentru satul Paucea, în vederea asigurării alimentării cu apă a localității și asigurarea 
necesarului de apă, s-a aderat la proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 
Apă și Apă Uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, județul Sibiu, în cadrul 
aplicației de finanțare POIM 2014 – 2020 la nivelul comunei Blăjel, lista prioritară de 
investiții vizând construirea unei conducte de aductiune apă din Medias via Valea 
Lungă de 6,5 km, o stație nouă de pompare apă și reabilitarea gospodăriei de apă 
existentă, toate aceste investiții cumulând 481.709 Euro, din care UAT va suporta o cotă 
de 2% de cofinanțare. 

Sistemul de alimentare cu apă presupune și restituirea unei sume de bani Fondului de 
Garantare a Investițiilor Rurale, căruia comuna îi datorează suma de 1.772.716 lei, în 
favoarea acestuia în cursul anului 2017 au fost efectuate plăți în sumă de 70.000 lei. 

 Trebuie să menționez că, spre marea mea dezamăgire, încă nu pot declara 
perfect funcțional sistemul de alimentare cu apă și canalizare, lipsind încă elemente 
necesare preluării în operare a acestuia de către SC Apa Târnavei Mari SA. Am în 
vedere obținerea avizului de gospodărire al apelor și avizul sanitar de funcționare 
precum și multitudinea deficiențelor de proiectare și a modului defectuos de executare a 
lucrărilor, care ne împiedică să oferim oamenilor beneficiul complet al acestei investiții.  

 

 ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI SANĂTATE  

 
 Unitatea de învățământ din localitate și structura acesteia, cu nivel de 

învățământ preprimar, primar, gimnazial, scolarizează un număr total de 206 elevi, 
distribuiți după cum urmează:  
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La Școala Gimnazială Blăjel 184 copii din care:  – preșcolari – 38 elevi 
- primar – 85 elevi 
- gimanzial -  61 

Iar la Școala din Păucea, 22 elevi din care:   – preșcolari – 7 elevi 
- primar – 9 elevi 
- gimanzial -  6 elevi 

 
 Din pacate abandonul școlar e la cote alarmante, cu tot efortul depus de cadrele 

didactice.     
 De asemenea și infrastructura aferentă acestora, se află într-o stare fizica 
deplorabilă, de la fundație la acoperiș. Din păcate, reabilitarea integrală a acestora 
necesită fonduri substanțiale, care ne sunt inaccesibile la acest moment, datorită 
litigiului în care ne aflăm cu finanțatorul AFIR, având astfel blocat accesul la 
fonduri europene și limitat la fonduri guvernamentale. Mai mult, igrijorarea crește 
cu atât mai mult cu cât, un incident nedorit, intervenit in toamna anului 2017 a condus a 
prăbușirea plafonului din sala reprezentând cabinetul de informatică. Situația a fost 
evaluată prin întocmirea unei expertize tehnice care să releve lucrările de intervenție 
imediată care să permită menținerea în stare de siguranță a elevilor care frecventează 
cursurile. 

  De la preluarea mandatului, prima intervenție a fost efectuată la grupul 
social al scolii gimnaziale din Blajel  -  grup social comun fete-baieti clasele I-VIII, 
(pișoar lângă chiuvetă, etc.). Timp de 3 săptămâni a durat refacerea și modernizarea 
acestui grup social care deserveste cu adevarat necesitatea copiilor din scoală. Mai mult 
s-a dispus, cu sprijinul partenerilor organizațiilor non profit, dotarea școlii cu un 
container special cu baie și dușuri care să asigure igiena minimă corporală copiilor care 
în familie  nu dispun de aceste conditii normale pentru vremurile în care trăim. 

 Urmare a unor minime lucrări de amenajare ale bazei sportive din incinta 
școlii, în sumă de 20.000 lei constând în dotarea minimă a terenului de sport, a putut 
avea loc prima manifestare sportivă scolară, de care toți copiii școlii si nu numai, s-au 
bucurat. Datorăm succesul acestei prime etape, cadrelor didactice, voluntarilor și a 
implicării consilierilor locali ai PNL care au participat activ la aproape toate etapele 
necesare organizării și desfășurării acesteia. 
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Per total, învățământul la Blăjel, presupune un cost total de 1.306125 lei din care 
1.056.377 lei cheltuieli cu salariile, cheltuieli materiale de 164.628 lei, burse 10.974 lei 
și susținerea copiilor cu cerințe educaționale speciale în sumă de 74.146 lei.  

 La capitolul sănătate, ne putem bucura de aprobarea, în cursul anului 
2017 a proiectului privind reabilitarea Dispensarului uman din satul Păucea, prin 
programul PNDL, valoarea finanțării ridicându-se la suma de 492.565 lei, lucrările de 
execuție urmând a fi demarate începând cu anul 2018. Și pregătirea acestui proiect a 
presupus costuri angajate în sumă de 12.317 lei constând în expertiză tehnică, audit 
energetic, documentație cadastrală. 

De asemenea în toamna anului 2017 s-a aprobat valorificarea, prin închiriere a 
cabinetului medical stomatologic, de pe str. Tudor Vladimirescu nr. 113, sperând astfel 
să asigurăm cetățenilor minime servicii medicale.   

 

 MEDIU  

 

 A venit și vremea curățeniei de toamnă și primavară pentru anul 2017, în 
care Primăria, cu concursul operatorului de salubritate SC ECO-SAL Medias și cu 
sprijinul consilierilor locali, a voluntarilor, copii ai scolii din comună împreună cu 
dascalii lor și cu beneficiari de ajutor social, a strâns o imensă cantitate de deșeuri și 
gunoaie aruncate pe intreg teritoriu al comunei, peste 250 de saci. Și nu e motiv de 
bucurie cu atat mai mult cu cât, ca urmare a campaniei de colectare selectivă care se 
desfășoară de mai bine de 1 an, mulți  ignoră în continuare informările si acțiunile pe 
care le facem pentru păstrarea unui mediu mai curat și cel mai important, pentru 
reducerea costurilor pentru tot ce înseamnă deșeuri menajere. 
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Pentru a avea un reper, costurile colectării, transpotului și depozitării deșeurilor 
comunale, se ridică la suma de 122.559 lei. În anul 2017 au fost colectate 358,8 to de 
deșeuri din acestea fiind valorificate doar 10,065 to.  
La acest cost se adaugă și taxele pe care autoritatea publică locală este obligată să le 
achite la Fondul pentru mediu. Avem în vedere faptul că există instituite sancțiuni 
pentru neatingrea pragului de valorificare, prin reciclare, a deșeurilor, România luându-
și un angajament european de a atinge progresiv o cotă de 60% până în anul 2020. 
Astfel, în fiecare an este impus un nivel minim pe care din păcate nu îl atingem și pentru 
care am plătit în anul 2017 suma de 726 lei (reprezentând 50 lei/to, datorată de unităţile 
administrativ-teritoriale în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 
procentul prevăzut în lege a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din 
deşeurile comunale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, plata 
făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de 
diminuare şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare). La aceasta se va adăuga, din 
anul 2019 și taxa de 80 lei/to  iar din 2020 de 120 lei/to per deșeu inert depozitat, care 
prin însumare cu cantitatea de deșeu medie colectată la nivelul comunei va atrage un 
cost suplimentar de cca. 30.000 lei respectiv de 43.200 lei din anul 2020, cost care va fi 
suportat tot de cetățeni.  
Astfel, operatorul de salubritate care depozitează selectiv va avea un preţ mai mic de 
plătit la rampa de gunoi, iar astfel va scădea şi tariful persoanelor fizice şi juridice din 
comunitate. 

 Deși au la dispoziție containere și saci speciali în care să colecteze fracțiile de deșeuri, 
mulți concetățeni continuă să ignore beneficiile economice pe care o colectare selectivă 
le-ar putea aduce.   

În cursul anului 2017 s-au făcut demersuri pentru obținerea unor containere speciale 
pentru colectarea fracției de deșeu PET și a unor unităţi de compostare, autoritatea 
publică își propune ca pentru cei care vor ajunge să colecteze pe toate cele patru fracţii 
şi vor composta deşeurile biodegradabile, să fie scutiti de plata serviciului de salubritate. 

  

 CULTURA ȘI SPORT  

    

 Cu bucurie amintesc că în comună s-au desfășurat și evenimente sportive 
precum: ,,Crosul toamnei” doua ediții si ,,Maraton ciclistic Movilele Blajelului” care 
au devenit traditie. Evenimentele s-au bucurat de un real interes din partea iubitorilor de 
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sport și au constituit podium pentru cei consacrați si rampă de lansare pentru cei care și-
au descoperit aptitudini sportive. Datorăm mulțumiri voluntarilor, consilierilor locali 
PNL împreună cu familiile lor dar în mod special consilierului local Cosmin Vandor, 
membru în comisia de  sport a Consiliului Local Blajel,  pentru interesul manifestat si 
capacitatea de organizare a unor astfel de evenimente. 

 

 

Pentru buna desfășurare a activităților de la Căminul Cultural s-a avut în vedere 
achiziționarea unui sistem de încălzire  în sumă de 10.854 lei.  

La loc de cinste au fost evenimentele culturale, prin care partenerul autorității, 
Asociația Culturala Cununa Blăjelului si grupul de copii............. din Pucea, a 
încununat luna decembrie cu o serie de manifestări desfășutate atât în satul Păucea cât și 
la Blăjel, care a angrenat  comunitatea sub titulatura "Deschide ușa creștine", 
,,Craciunul in datini si obiceiuri” comunitatea având nevoie de o reașezare a relațiilor 
inter-umane, iar revenirea si promovarea obiceiurilor stravechi poate fi o motivatie si un 
imbold in acest sens. 

 

 
 

 

 ASISTENȚA SOCIALĂ 

 Deși un domeniul eminamente al solidarității sociale, criza economică, 
socială și morală găsește în România și implicit la nivel local, un sistem de asistență 
socială deficitar, fragil, prost conceput. Încercările succesive de schimbare –eșuate în 
timp, au condus la instalarea unei acceptări tacite a neputinței de schimbare la nivel 
individual care poate conduce la paralizarea și nesustenabilitatea măsurilor adoptate.  
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Deși am încercat să reduc atât impactul negativ asupra bugetului cât și asupra abordării 
acestui segment de către însăși beneficiarii măsurilor, procesul se dovedește greoi și 
dificil de implementat. 

 În anul 2017, la nivelul compartimentului de asistență socială sunt 
evidențiate următoarele situații: 

În domeniul prestațiilor sociale 

 Au fost gestionate 53 dosare pentru obținerea Venitului Minim Garantat, emise 
129 dispoziții și referate , întocmite 131 anchete sociale, borderouri, raportări, 
liste persoane apte de muncă ;              

 Alocația pentru susținerea familiei, 58 de familii beneficiare de alocația pentru 
susținerea familiei în plată, 34 de dispoziții, 69 anchete sociale, raportări. 

 Alocația de stat,  31 de dosare; Indemnizație creștere copil și acordarea stimulent 
de inserție – 20 dosare ;                              

 Subvenții de Încălzire gaz/lemne pe durata sezonului rece 2017 - 2018 : 
                          - 66 de familii, încălzire gaz. 
                          - 40 de familii, încălzire lemne VMG 

                                  - 42 de familii, încălzire lemne 

 Indemnizaţia  persoanelor cu handicap grav, 12  persoane beneficiare, 22 anchete 
efectuate pentru dosarele depuse în vederea încadrării în grad de handicap 

 Acordarea tichetelor de grădiniță pentru prescolari – 17 familii beneficiare  

 Acordarea ajutoarelor alimentare, POAD 2017 - 680 de persoane și familii  
beneficiare 

 

În domeniul protecției copilului 
- 58 de anchete sociale, psihosociale, informare, consiliere și monitorizarea 
familiilor și copiilor aflați în situație de risc. 
 

Parteneriate și acțiuni comune cu alte instituții/organizații  
      - Au fost continuate și dezvoltate colaborările cu Fundatia 
RomaniaHjelpenVeslandet, Norvegia; Crucea Roșie Romania, Fundatia 
Osterreichischer Rotes Krevz Austria, Fundatia Motivation Romania în vederea 
dezvoltarii de servicii sociale pentru prevenirea și compaterea sărăciei și a riscului 
de excluziune socială, a persoanelor cu handicap, vîrstnici și copii. Sub acest 
aspect au fost încurajate şi promovate activităţile de voluntariat;           

Acestea, reflectate valoric în bugetul local, se prezintă astfel: 
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 Îndemnizațiile persoanelor cu dizabilități cumulează 155.124 lei pentru 12 persoane; 

Se acordă ajutoare pentru încălzire locuință cu lemne, din subvenții de 9.277 lei iar 
pentru persoanele beneficiare de ajutor social a fost alocată suma de 13.454 lei. 

  

 RELAȚIA INSTITUȚIEI CU CETĂȚENII 

 

Ne dorim o administrație deschisă, promptă și apropiată pentru fiecare locuitor al 
comunei noastre. Astfel, angajații aparatului de specialitate sunt în permanența la 
dispoziția cetățenilor fie pentru a le asigura o minimă informare, a le furniza un serviciu 
sau pentru a depune o sesizare pentru probleme care sunt de inters pentru ei. 

  Consiliul Local Blăjel, autoritatea deliberativă compusă din 11 membri, s-a 
întrunit în 15 ședințe – 11 ordinare și 4 extraordinare, adoptând un număr de 81 hotărâri, 
care pot fi consultate pe site-ul instituției www.primariablajel.ro , secțiunea Hotărâri ale 
Consiliului Local. 

Primarul comunei a emis în anul 2017 un număr de 385 dispoziții, în mare parte 
vizând bugetul, asistența socială, stabilirea, modificarea raporturilor de muncă și de 
servici respectiv salarizarea funcționarilor publici și a personalului contractual, 
constituiri de comisii și respectiv punerea în aplicare a actelor normative care revin 
autorității publice locale. 

Administrația locală are conform execuției bugetare la 31.12.2017, cheltuieli de 
865.989 lei (salarii, cheltuieli cu materiale și întreținere) iar un alt cost major este cel 
privind rambursarea creditului  - 194.451 lei rată iar costul creditului (comision și 
dobândă ) – 165.819 lei, însumând astfel 360.270 lei/an 

Voi puncta doar anumite aspecte cere mi se par de interes pentru comunitate, în ceea ce 
privește activitatea unor compartimente funcționale. 

În anul 2017, prin Compartiment urbanism au fost emise 18 Certificate de 
urbanism, în mare parte ele vizând branșări la rețelele de utilități publice, extinderi de 
construcții, construire anexe gospodărești, modernizare străzi, operațiuni notariale și 8 
Autorizații de construire pentru case și anexe gospodărești precum și pentru continuarea 
lucrărilor la extinderea rețelei de apă. 
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O prioritate o constituie finalizarea Planului Urbanistic General, pentru care s-au angajat 
plăți în sumă de 20.425 lei în cursul anului 2017. 

 Prin Compartimentul de stare civilă continuă să fie relevat faptul că sporul 
natural este unul negativ, întrucât au fost întocmite doar 3 Acte de Naștere – prin 
transcriere dar 17 Acte de deces.  

Căsătoriile rămân încă la loc de cinste, clopotele de nuntă bătând pentru 16 cupluri.  

Toate aceste date, mă determină să sper că vom putea aplica la nivelul comunității 
următorul stindard: 

 

„Nu îţi coborî aşteptările pentru a se potrivi cu performanţa ta.  

Ridică-ţi nivelul de performanţă pentru a se potrivi cu aşteptările tale” 

 ~ Ralph Marston 

 

 

Primarul comunei Blăjel 

Marius Mărginean 


