
RAPORTUL PRIMARULUI
2019

Stimați cetățeni,

Asa  cum  prevederile  legale  o  impun,  anual  se  prezinta  o  sinteză  a
activității autoritatilor publice,  care oglindeste starea  economică, socială și de
mediu a comunei, conform art. 155, alin. (3), lit. „a” coroborat cu art. 289 alin
(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Am avut la îndemână un buget local al anului 2019 însumând 7.521.110
lei. Cheltuielile au fost structurate pe cele două secțiuni, respectiv Secțiunea de
dezvoltare – 3.685.340 lei și pe Secțiunea de Funcționare -  3.835.780 lei.
Sursele de finanțare ale sectiunii de functionare au constat din:

-  venituri proprii – 879.810 lei

- subvenții – 70.590 lei

- sume defalcate din impozitul pe venit și din TVA – 2.991.370 lei

Pe scurt, realizarile anului 2019, se prezinta astfel:

                         INFRASTRUCTURA

Din  resurse  proprii,  în  cursul  anului  2019,  s-a  procedat  la
modernizarea drumului comunal DC 17 Valea – Lunga - Paucea prin turnarea unui
covor asfaltic, lucrari in valoare de 544.551.64 lei. S-au achizitionat cantitati de piatra
pentru suma de 24.680 lei, astfel încât strazile si drumurile din comuna să rămână
practicabile  în  cursul  iernii,  s-au  efectuat  lucrari  de  reparatii  trotuare  si  rigole
betonate in suma de 104.543 lei si reparatii cu mixturi asfaltice in localitatile Paucea
si Romanesti in valoare de 18.989 lei;

    

1



RAPORTUL PRIMARULUI
2019
      

          

Cu  ajutorul  buldoexavatorului  din  dotare,  caruia  i  s-au  adus  imbunatatiri  prin
achizitionarea unei cupe speciale, au fost decolmatate santurile de dren din comuna,

-nenumarate interventii  la defectiunile aparute la  sistemul de alimentare cu apa si
canalizare a comunei,

       

-decolmatarea paraului Balta si a afluentilor acestuia, consolidarea malurilor cu piatra
sparta si beton din recuperari in zona bisericii Greco Catolice,
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- cantitatea de piatra achizitionata a fost pusa in operera cu ajutorul acestuia

       

-interventii prompte in situaliile de urgenta.

Pe strazile comunei au fost executate lucrari de amenajare spatii verzi si plantari a
peste 400 de arbori si arbusti.

      

        

Scoala si gradinita au fost racordate la sistemul de apa si canal, la caminele culturale
au fost executate canalizarile de apa pluviale.
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In zona centrala atat in Blajel cat si in Paucea, santurile au fost canalizate partial,
fiind amenajate spatii verzi cat si parcare auto in zona dispensarului comunal.

Cu resurse minime, materiale recuperate si  cu multa munca voluntara, am refacut
structara izvorului din Paucea si a sipotului din Blajel.

                 

                   

La  finalul  anului  2017,  au  fost  aprobate  spre  finanțare,  prin  programul  PNDL,
reabilitarea străzilor Câmpului și Lacului. Lucrările efective de  modernizare  au fost
finalizate în anul 2019, acest obeictiv de investitii ridicandu-se la suma de 524.483,59
lei.
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S-au continuat demersul preluarii sistemului de alimentare cu apa si
canalizare  catre  operatorul  regional  in  derularea  caruia,  s-a  realizat  cuplarea
alimentarii cu apa a localitatii Blajel de la sursa Medias, pentru un cost de 8.025 lei.
Dupa  aceasta  etapa,  s-au  reluat  procedurile  de  obtinere  a  autorizatiilor  specifice
(gospodarirea apelor,  mediu,  sanatate  publica) pentru realizarea efectiva a predarii
sistemului in operare la SC Apa Tarnavei Mari.

- am avut  actiuni de informare si verificare a racordarilor populatiei la aceste utilitati
( apa si canal )

- am avut nenumarate interventii in repararea conductei de alimentare cu apa atat in
Blajel cat si in Paucea,

           

A fost finalizata executarea a 30 de bransamente alimentare cu apa str.
Scolii pentru suma de 62.232,83 lei.

Sistemul de alimentare si distributie cu apă presupune o cheltuială curentă de  91.250
lei iar cea de canalizare 9.240 lei.

Sfarsitul anului 2019 a culminat cu obtinerea unei solutii definitive la Inalta Curte de
Casatie si Justitie a cauzei privind corectia financiara (2.000.000 euro) aplicata de
AFIR proiectului integrat, aceasta fiind favorabila unitatii administrativ teritoriale si
avand ca prima consecinta, posibilitatea rambursarii integrale a creditului de la CEC
Bank  si a sumelor  datorate Fondului de Garantare a Investitiilor Rurale, comuna
devenind astfel eligibila in a accesa fonduri nerambursabile si cu datoriile achitate.

Un alt demers, pe care il apreciez ca fiind de interes pentru comunitate
e  faptul  ca  in  cursul  anului  2019,  s-a  reusit  intocmirea  si  receptionarea
documentatiilor  de  intabulare  a  tuturor  strazilor  si  drumurilor  din  comuna,  efort
financiar care se ridica la suma de 29.238 lei
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                                 ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI SANĂTATE          

Unitatea de învățământ din localitate și structura acesteia, cu nivel de
învățământ preprimar, primar, gimnazial, scolarizează un număr total de 179 elevi,
distribuiți după cum urmează:
La Școala Gimnazială Blăjel 173 copii din care: – preșcolari – 41 copii;

primar – 78 elevi;
gimanzial -  54 elevi

iar la Școala din Păucea, 6 elevi, ciclu primar; (dat fiind numarul redus de
elevi, in perspectiva, structura va purta denumirea de scoala primara)

 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  196.440  lei  din  care  cheltuieli  materiale  de  119.530  lei,  burse  8.600  lei  și
susținerea copiilor cu cerințe educaționale speciale si stimulentele pentru gradinita în
sumă totala de 68.310 lei.

La  capitolul  sănătate,  pentru  implementarea  proiectului  privind
reabilitarea Dispensarului  uman din satul  Păucea,  prin programul PNDL, valoarea
finanțării  ridicându-se  la  suma de 492.565 lei,  s-a  reusit  reglementarea juridica a
imobilului  prin  inscrierea  lui  in  evidentele  de  carte  funciara si  s-a  procedat  la
actualizarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitii, urmand ca in
cursul  anului  2020 sa  se  inceapa  efectiv  lucrarile  .De asemenea  costul  asistentei
comunitare la nivelul comunei se ridica la 60.590 lei.

                         MEDIU

Si in anul 2019, 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
importanta cantitate de deșeuri și gunoaie aruncate pe intreg teritoriu comunei,  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 3
ani, inca sunt cetateni care ignora elementarul bun simt.
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Pentru  a  avea  un  reper,  costurile  colectării,  transportului  și  depozitării
deșeurilor comunale, se ridică la suma de 144.359 lei. În anul 2019, imbucarator este
faptul ca din cele 290,2 to de deșeuri colectate, in scadere fata de anul 2018 (347,78
to) a crescut volumul celor reciclabile la 20,284 to (fata de11,48 to in 2018) - urmare
a distribuirii celor  500 de pubele speciale pentru colectarea fracției de deșeu PET,
fiind obtinute si venituri din valorificarea acestora, in suma de 9.000 lei

            

                         CULTURA ȘI SPORT

Cu  bucurie  amintesc  că  în  comună  au  continuat  seriile  de
evenimente sportive deja consacrate:  ,,Crosul toamnei” a IV a editie si ,,Maraton

ciclistic Movilele Blajelului” a III a editie.  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  ,tuturor
celor implicati in toate celelalte evenimente sportive care au avut loc, consilierului
local  Cosmin  Vandor,  membru  în  comisia  de  cultură si  sport  a  Consiliului  Local
Blajel,   pentru  interesul  manifestat  si  capacitatea  de  organizare  a  unor  astfel  de
evenimente.
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La loc de cinste au fost evenimentele culturale,  prin care partenerul autorității,
Asociația Cununa Blăjelului, impreuna cu grupul Traditia din Paucea, a încununat
luna decembrie cu o serie de manifestări desfășurate atât în satul Păucea cât și la
Blăjel,  sub titulatura "Deschide ușa creștine",, Craciunul in datini si obiceiuri” editia
a III a, 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.
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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.

La nivelul anului 2019 au fost evidențiate următoarele situații:

În domeniul prestațiilor sociale

Venit  Minim Garantat,  -  45 dosare,  89 dispoziții  și  referate,  101 anchete sociale,
borderouri, raportări, liste persoane apte de muncă,

Alocația  pentru susținerea familiei,   64  de   familii  beneficiare  de alocația  pentru
susținerea familiei în plată,  48 de dispoziții, 128 anchete sociale, raportări.

Alocația de stat,   31  dosare de acordare alocație de stat,  cereri solicitări restanțe,
cereri transfer card, schimbare titular.

Indemnizație  creștere  copil  și  acordarea  stimulent  de  inserție  –  18
dosare,  cereri solicitări adeverințe.

Subvenții de Încălzire gaz/lemne pe durata sezonului rece 2018 -2019 :

                          - 42 de familii,  încălzire gaz.
                          - 24 de familii, încălzire lemne -venit minim garantat

                                  - 40 de familii,  încălzire lemne
            Angajarea a două persoane în posturi de asistenți personali pentru
persoanele cu handicap grav, la solicitarea depusă de aceștia, raporturi care au
incetat in martie si iunie 2019. 

 Acordarea  cardurilor  –  tichetelor  de  parcare  pentru  persoanele  cu
handicap – 5 persoane

Anchete  sociale  pentru  acordarea  de  roviniete  necesare  mașiniilor
persoanelor cu handicap – 6 anchete  
          Acordarea tichetelor de grădiniță pentru prescolari – 9 familii beneficiare
          

În domeniul protecției copilului
- 79 de anchete sociale, psihosociale, informare, consiliere și monitorizarea familiilor
și copiilor aflați în situație de risc.
Toate aceste activități  se reflecta în bugetul local după cum urmează:

 Indemnizațiile persoanelor cu dizabibilități cumulează 220.580 lei
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 Cheltuielile de personal cu asistenții personali cumulează  - 38.033
lei

 Ajutoare pentru încălzirea pe lemne 8611 lei
 Ajutoare pentru încălzirea pe lemne ajutor social 6960 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 16 ședințe – 10 ordinare și 6 extraordinare, adoptând un număr de 71
hotărâri, care pot fi consultate pe site-ul instituției www.primariablajel.ro , secțiunea
Monitor Oficial Local - Hotărâri ale Consiliului Local.

Primarul comunei a emis în anul 2019 un număr de 219 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 punerea în aplicare a actelor normative care revin autorității
publice locale.

Administrația locală are conform execuției bugetare la 31.12.2019, cheltuieli
de 1.013.287 lei (salarii, cheltuieli cu materiale și întreținere).

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

În anul 2019, pe linia amenajarii teritoriului s-au derulat urmatoarele activitați:

Dupa verificarea documentației specifice au fost eliberate 13 Certificate de urbanism,
3 Autorizatii de construire si 13 Certificat de edificare a constructiei;

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. Din pacate, de peste
un 2 ani,  documentatia  este blocata  la Ministerul  Mediul,  practic  penultimul  aviz
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necesar supunerii  spre aprobarea Consiliului  Local Blajel. Au fost  insa parcursele
etapele de intocmire a raportului de mediu, solicitat de autoritatea centrala, acesta
urmand sa fie supuse dezbaterii publice, conform prevederilor legale.

Prin  Compartimentul  de  stare  civilă  continuă  să  fie  relevat  faptul  că
sporul natural este unul negativ, întrucât au fost întocmite doar 2 Acte de Naștere –
prin transcriere (la un numar de 20 de nasteri la nivelul comunei) dar 26 Acte de
decessi au fost oficiate un numar de 10 casatorii.

Totodată, vreau să vă mulțumesc pentru buna colaborare pe care am avut-o
anul trecut și vă doresc la fel de mult succes în 2020, pe cât doresc și administrației
pe care o conduc.

                                                 Primarul comunei Blăjel

Marius Mărginean
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