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 Stimați cetățeni,  
 
raportul pe care îl prezint, conform art. 63, alin. 3, lit. a din Legea 

215/2001, este o sinteză a activității autoritatilor publice, care oglindeste starea  
economică, socială și de mediu a comunei.  
Totodată, vreau să vă mulțumesc pentru buna colaborare derulata anul trecut și 
vă doresc la fel de mult succes în 2019, pe cât doresc și administrației pe care o 
conduc.  
 Anul 2018 a fost, fără îndoială, un an plin de provocări pentru 
administrațiile publice locale din țară. Aceste provocări nu au ocolit nici 
Primăria comunei Blajel. Am reușit să le facem față datorită efortului depus de 
oamenii dedicați din cadrul administrației, 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 colectivității.   
 Proiectele de investiții demarate in 2018 si cheltuielile pentru intretinerea 
patrimoniului existent au avut o evoluție pozitivă în anul 2018, in limita sumelor  
pe care bugetul ni le-a permis. 

Am avut la îndemână un buget local al anului 2018 însumând 3.434.208 
lei. Cheltuielile au fost structurate pe cele două secțiuni, respectiv Secțiunea de 
dezvoltare – 535.310 lei și pe Secțiunea de Funcționare -  2.833.758 lei. 
Sursele de finanțare au constat din: 

-  venituri proprii – 864.700 lei  

- subvenții – 227.620 

- sume defalcate din impozitul pe venit și din TVA – 2.340.889 lei  

- alte surse – 1000 lei  

 Pe scurt, realizarile anului 2018, se prezinta astfel: 

 INFRASTRUCTURA 

 Prin resurse proprii, în cursul anului 2018, s-a procedat la repararea 
drumului comunal DC 17 prin plombari cu sort si emulsie in valoare de 60.816,82 lei, 
si s-au achizitionat cantitati de piatra pentru suma de 29.988 lei, astfel încât aceastea 
să rămână practicabile în cursul iernii, s-au efectuat lucrari de reparatii trotuare si 
rigole betonate in suma de 152.688 lei si reparatii cu mixturi asfaltice in suma de 
27.000 lei, fiind achizitionate materiale necesare reparatiilor de trotuare pentru suma 
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de 70.768,82 lei iar cu ajutorul buldoexavatorului din dotare, caruia i s-au adus 
imbunatatiri prin achizitionarea unei cupe speciale, pentru suma de 3.159 lei, au fost 
decolmatate santurile de dren din comuna. 

La finalul anului 2017, au fost aprobate spre finanțare, prin programul PNDL, 
reabilitarea străzilor Câmpului și Lacului, comuna urmând a beneficiat de o finanțare 
cumulată de 561.775 lei. Lucrările efective de reabilitare au inceput si au fost partial 
finalizate în anul 2018, ca urmare a suspendarii lucrarilor pe perioada sezonului rece. 

Fiind constient ca bunastarea porneste si de infrastructura rutiera, am deramat un 
amplu studiu care vizeaza „Imbanatatirea infrastructurii rutire pentru intrega comuna” 
in speranta ca vor fi identificate surse de finantare pentru reabilitarea acestora. 
Studiul de fezabilitate a fost achizitionat pentru suma de 156.484 lei, care a relevat 
amploarea lucrarilor necesare la suma de 23.000.000 lei si a fost intocmit un studiu 
Geo pentru 9.5 km de drumuri si strazi aferente acestei investitii, pentru suma de 
16.950 lei.  

  Din pacate sistemul de iluminat în comună, a suferit o pierdere majora 
la inceputul anului 2018, cand un incident a condus la deteriorarea a 130 lampi de 
iluminat, consecinta financiara fiind inlocuirea acestora, cu un cost de 67.096 lei.  

Contractul credit – frunizor se deruleaza pentru ultimul an, urmand să efectuăm 
ultimele plăți esalonate ale lucrarii de modernizare si eficientizare a iluminatului 
public în comuna, costul acestuia reprezinta 89.775 lei. Energia consumată in anul 
2018 înseamnă 55.031 lei. 

 S-a continuat seria de cheltuieli suplimentare pentru autorizarea și 
punerea în funcțiune a stațiilor de epurare din Blajel și Păucea, constand în achizitia 
unei licente permanente VPN pentru suma de 9.597 si a intocmirii unui proiect tehnic 
pentru bransamente alimentare cu apa str. Scolii pentru suma de 12.000 lei, fiind 
obtinute Autorizatiile pentru gospodarirea apelor pentru ambele localitati. In paralel 
au fost demarate procedurile pentru obtinerea autorizatiilor de la Directia de Sanatate 
Publica si cea de Mediu .  

Sistemul de alimentare cu apă presupune o cheltuială curentă de  177.734 lei iar cea 
de canalizare 60.000 lei. 

Sistemul de alimentare cu apă presupune și restituirea unei sume de bani Fondului de 
Garantare a Investițiilor Rurale, căruia comuna îi datorează suma de 1.642.716 lei, în 
favoarea acestuia în cursul anului 2017 au fost efectuate plăți în sumă de 60.000 lei, 
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precum si restituirea creditului contractat la CEC Bank pentru o perioada de 15 ani, al 
carui cost se ridica la suma anuala de 360.270 lei. 

  ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI SANĂTATE  

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

învățământ preprimar, primar, gimnazial, scolarizează un număr total de 199 elevi, 
distribuiți după cum urmează:  
La Școala Gimnazială Blăjel 180 copii din care:  – preșcolari – 45 elevi 

- primar – 79 elevi 
- gimanzial -  56 

Iar la Școala din Păucea, 19 elevi din care:   – preșcolari – 7 elevi 
- primar – 8 elevi 
- gimanzial - 4 elevi 

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

cadrele didactice.     
 Per total, învățământul la Blăjel, presupune un cost total de 621.570 lei 
din care cheltuieli materiale de 154.625 lei, burse 10.980 lei și susținerea copiilor cu 
cerințe educaționale speciale si stimulentele pentru gradinita în sumă totala de 64.631 
lei. 

 In incercarea de a atrage spre sistemul de invatamant, copiii prescolari, 
mi-am propus construirea unui gradinite noi, cu trei grupe, sens in care s-a intocmit 
un Studiu de Fezabilitate pentru suma de 24.393 lei, un Studiu Geo si un studiu Topo 
cumuland suma de 9.520 lei documentatii care au fost depuse la Ministerul 
Dezvoltarii in vederea obtinerii unei finantari. 

De asemenea s-au mai realizat lucrari la Baza sportiva multifunctionala in suma de 
17.494 lei, constand in imprejmuire, montarea balustradei la tribuna si realizarea 
bransamentului de apa. 

 Nici la capitolul sănătate, nu putem bifa reusite majore, însă 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, insa, din pacate reglementarea juridica a 
imobilului precum si intocmirea documentatiilor de achizitie publica au intarziat 
demararea lucrarilor specifice.  

De asemenea costul asistentei comunitare la nivelul comunei se ridica la 53.431 lei. 
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 MEDIU  

 Si in anul 2018, 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 in cadrul miscarii „Let`s do it Romania”. 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 2 an, mulți ignoră în continuare informările și acțiunile pe care le facem 
pentru păstrarea unui mediu mai curat și cel mai important, pentru reducerea 
costurilor pentru tot ce înseamnă deșeuri menajere. 

Pentru a avea un reper, costurile colectării, transpotului și depozitării deșeurilor 
comunale, se ridică la suma de 108.872 lei. În anul 2018 au fost colectate 347,78 to 
de deșeuri din acestea fiind valorificate doar 11,48 to. Continuand politica de 
constientizare a populatiei, legislatia a suferit modificari care vor conduce la cresterea 
costurilor aferente serviciului de salubrizare din anul 2019.  
La acest cost se adaugă și taxele pe care autoritatea publică locală este obligată să le 
achite la Fondul pentru Mediu, în anul 2018 suma de 5.741 lei.  
 În cursul anului 2018 s-au obținut 500 de pubele speciale pentru 
colectarea fracției de deșeu PET a caror distribuire, speram, va contribui la cresterea 
gradului de colectare selectiva a deseurilor. 

 Ne-am propus in anul 2018 sa punem accent si pe imbunatatirea 
aspectului spatiilor verzi, sens in care s-a procedat la achizitionarea unor arbusti 
ornamentari pentru suma de 10.779,01 lei. 

 De asemenea s-a procedat la extinderea sistemului de supraveghere 
video pentru suma de 16.326,8 lei. 

 CULTURA ȘI SPORT  

  Cu bucurie amintesc că în comună au continuat seriile de 
evenimente sportive deja consacrate: ,,Crosul toamnei” si ,,Maraton ciclistic 
Movilele Blajelului” care au devenit traditie. Evenimentele s-au bucurat de un real 
interes din partea iubitorilor de 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 cultură si sport a 
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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 
unele lucrari de reabilitare, constand in reamenajarea etajului, pentru suma de 
49.999,43 lei.  

La loc de cinste au fost evenimentele culturale, prin care partenerul autorității, 
Asociația Cununa Blăjelului a încununat luna decembrie cu o serie de manifestări 
desfășutate atât în satul Păucea cât și la Blăjel, care a angrenat  intreaga comunitate 

sub titulatura "Deschide ușa creștine", proiect redenumit in anul celebrarii 
centenarului ca fiin „Datini si Obiceiuri in anul centenarului”, 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, sistemul de 
asistență socială este inca fragil. 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. 

 Compartimentul de asistență socială are rolul de a  informa, îndruma și 
consilia persoanele care solicită prestații și acordarea acestora conform legilor în 
vigoare si de a identifica si soluţiona problemele sociale ale comunităţii, din 
domeniul protecţiei copiilor, adulţilor, vârstnicilor şi familiei, de a preveni, limita sau 
înlătura efecte temporare sau permanente ale unor situaţii care pot genera 
marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane. 

În anul 2018, la nivelul acestuia sunt evidențiate următoarele situații: 

În domeniul prestațiilor sociale 

Venit Minim Garantat, - 49 dosare, 92 dispoziții și referate, 107 anchete sociale,  
borderouri, raportări, liste persoane apte de muncă,  

Alocația pentru susținerea familiei,  67 de  familii beneficiare de alocația pentru 
susținerea familiei în plată,  76 de dispoziții, 95 anchete sociale, raportări.  

Alocația de stat,  15  dosare de acordare alocație de stat,  cereri solicitări restanțe, 
cereri transfer card, schimbare titular. 
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 Indemnizație creștere copil și acordarea stimulent de inserție – 14 
dosare,  cereri solicitări adeverințe. 

Subvenții de Încălzire gaz/lemne pe durata sezonului rece 2017 -2018 : 

                          - 45 de familii,  încălzire gaz. 
                          - 26 de familii, încălzire lemne VMG 

                                  - 37 de familii,  încălzire lemne 
            Indemnizaţia  persoanelor cu handicap grav, 16 persoane beneficiare, 29 
anchete efectuate  pentru dosarele depuse în vederea încadrării în grad de 
handicap 

Angajarea a două persoane în posturi de asistenți personali pentru 
persoanele cu handicap grav , la solicitarea depusă de aceștia   

 Acordarea cardurilor – tichetelor de parcare pentru persoanele cu 
handicap – 3 persoane  

Anchete sociale pentru acordarea de roviniete necesare mașiniilor 
persoanelor cu handicap – 4 anchete   
          Acordarea tichetelor de grădiniță pentru prescolari – 15 familii beneficiare  
          Nu au fost acordate ajutoare alimentare, POAD in cursul anului 2018  
 

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

 
Parteneriate și acțiuni comune cu alte instituții/organizații  

Fundatia Osterreichischer Rotes Krevz Austria a finalizat proiectul 
Containerdorf din zona Continit pentru comunitatea de rromi hingeri, ”Băney” 
alimentare cu apă a comunitații și instalarea unui container sanitar de igienizare și 
spălare a membrilor grupului. Continuarea acțiunilor  în vederea   dezvoltarii de 
servicii sociale  pentru prevenirea și combaterea sărăciei și  a riscului de excluziune 
socială,  a persoanelor cu handicap,  vîrstnici și copii.  

S-a continuat efortul de incurajare şi promovare a activităţilor de voluntariat;  
Toate aceste activități  se reflecta în bugetul local după cum urmează: 

 Indemnizațiile persoanelor cu dizabibilități cumulează 195091 lei 
 Salariul asistenților personali cumulează  - 29.416 lei 
 Ajutoare pentru încălzirea pe lemne 8156 lei 
 Ajutoare pentru încălzirea pe lemne ajutor social 7540 lei  

 
 RELAȚIA INSTITUȚIEI CU CETĂȚENII 
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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. 
S-a avut in vedere si imbunatatirea conditiilor privind furnizarea serviciilor 
administrative, sens in care s-a procedat la reamanjarea unor spatii din incinta 
primariei pentru suma de 31.556,41 lei. 

  Consiliul Local Blăjel, autoritatea deliberativă compusă din 11 membri, 
s-a întrunit în 11 ședințe – 9 ordinare și 2 extraordinare, adoptând un număr de 70 
hotărâri, care pot fi consultate pe site-ul instituției www.primariablajel.ro , secțiunea 
Hotărâri ale Consiliului Local. 

Primarul comunei a emis în anul 2018 un număr de 229 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 31.12.2018, cheltuieli 
de 1.013.287 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 ) – 178.407 lei, însumând astfel 372.858 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 2018, pe linia amenajarii teritoriului s-au derulat urmatoarele activitați: 

Dupa verificarea documentației specifice au fost eliberate 34 Certificate de urbanism, 
4 Autorizatii de construire si 12 Certificat de edificare a constructiei, un aviz de 
oportunitate pentru un PUZ precum si 3 avize si acorduri in favoarea Consiliului 
Judetean Sibiu; 

S-a  participat la receptia la terminarea lucrarilor pentru o A.C., au fost eliberate 4 
avize apa-canal, 6 avize de săpătură si un aviz al primarului catre Arhitectul Sef al 
C.J. Sibiu pentru o lucrare ce se derula pe teritoriul mai multor UAT-uri. 

Prin consultantul contractat s-a acordat consultanta de specialitate unui numar de 41 
cetateni, s-au formulat 46 raspunsuri la cererile cetatenilor, 6 cereri pentru date de 
interes public pentru O.N.G-uri si 4 adrese instituțiilor si agentilor economici. 
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Au fost intocmite situatiile lunare si trimestriale pentru Institutul Judetean de 
Statistica precum si situatiile lunare si anuală pentru Inspectoratul Judetean în 
Construcții. 

 O prioritate o constituie finalizarea Planului Urbanistic General, pentru care s-au 
angajat plăți în sumă de 9.520 lei în cursul anului 2018. Din pacate, de peste un an, 
documentatia este blocata la Ministerul Mediul, practic penultimul aviz necsar 
supunerii spre aprobarea Consiliului Local Blajel. 

 Prin Compartimentul de stare civilă continuă să fie relevat faptul că 
sporul natural este unul negativ, întrucât au fost întocmite doar 8 Acte de Naștere – 
prin transcriere dar 18 Acte de deces.  

Căsătoriile rămân încă la loc de cinste, clopotele de nuntă bătând pentru 12 cupluri.  

Un alt aspect important il reprezinta faptul ca unitatea administrativ teritoriala 
beneficiaza de finantare in cadrul programului Inregistrare Sistematica de Cadastru si 
Carte Funciara derulat prin ANCPI, in suma totala de 155.000 lei, suma in care sunt 
cuprinse 19 sectoare cadastrale. Reusita acestui program, in paralel cu derularea unor 
contracte de servicii topografice si cadastrale (parcelare, intabulare, aerofotograme) 
care cumuleaza 32.863,46 lei, ar putea conduce la reglementarea situatiei juridice a 
terenurilor care au facut obiectul legilor fondului funciar.  

In ceea ce priveste patrimoniul public s-a reusit intabularea Scolii Gimnaziale si a 
Gradinitei din localitate, pentru suma totala de 6000 lei, procedura continuand si 
pentru alte imobile de importanta pentru comunitate. 

Totodată, vreau să vă mulțumesc pentru buna colaborare pe care am avut-
o anul trecut și vă doresc la fel de mult succes în 2019, pe cât doresc și 
administrației pe care o conduc.  
 

In atingerea tuturor obiectivelor pe care mi le-am propus voi incerca sa ma ghidez 
dupa inteleptele vorbe ale lui Albert Einstein: „Incearca sa fii un om de valoare si 
nu neaparat un om de succes”! 

 

 

Primarul comunei Blăjel 
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Marius Mărginean 


