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 Stimați cetățeni,  
 

In aplicarea art. 155, alin. (3), lit. „a” coroborat cu art. 289 alin (1) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, va prezint o sinteză a activității autoritatii publice, 
care oglindeste starea  economică, socială și de mediu a comunei. 
 

___________ASPECTE ECONOMICE ` 
 

Am avut la îndemână un buget local al anului 2021 însumând 5.241.251 lei. 
Cheltuielile au fost structurate pe cele două secțiuni, respectiv Secțiunea de dezvoltare – 
962.801 lei și pe Secțiunea de Funcționare -  3.879.770 lei. 

Principalele surse de finantare au constat din: 

-  venituri proprii – 1.409.184 lei,  

- alte surse - 3.832.067 lei 

Totodata, in anul 2021 au fost incheiate doua contracte de finantare, unul privind 
inregistrarea sistematica de cadastru si carte funciara cu OCPI, pentru suma de 150.000, 
contract aflat in plina derulare prin care este posibila reglementarea juridica a terenurilor din 
extravilanul localitatii, imobile cumuland 19 sectoare cadastrale si contractul de finanatare 
pentru achizia de echipamente pentru interventie in situatii de urgenta, Masura M3/6B, cu 
AFIR pentru suma de 232.700 lei, prin care s-a pus la dispozitia SVSU un utilaj 
multifunctional – Tractor LOVOL TB 504, avand accesorii ca: tocator lateral cu brat, 
remorca monoax, perie de maturat, lama de zapada, masina de imprastiat material 
antiderapant, tractoras de gazon, precum si a altor echipamente specifice (generator de 
curent, motopompa apa uzata, apara de respirat pompieri). 

 



 

 

 Pe scurt, realizarile anului 20

 INFRASTRUCTURA

STRUCTURA RUTIERA: 

 Din resurse proprii, în cursul anului 20
unor cantitati de piatra pentru suma de 
comuna să rămână practicabile
612 de tone de piatra.  
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e scurt, realizarile anului 2021, se prezinta astfel:

INFRASTRUCTURA 

 

in resurse proprii, în cursul anului 2021, s-a procedat la 
pentru suma de 68.500 lei, astfel încât strazile si drumurile din 

să rămână practicabile. Pe drumurile si strazile din comuna au fost asternute peste 
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, se prezinta astfel: 

procedat la achizitionarea 
strazile si drumurile din 

comuna au fost asternute peste 

 



 

 

 De asemenea s-a pus mare accent pe
podete care au totalizat 430.000
apartinator Paucea.  

 

S-au achizitionat pavaje, rigole
fie puse in opera in cursul anului 2022

Pentru imbunatatirea conditiilor de asteptare, in statiile de autobuz de pe raza comunei 
Blajel, s-a procedat la achizitionare a 4 bucati, statii de autobuz, pentru suma de 26.000 lei.
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a pus mare accent pe lucrari de reparatii trotuare
430.000 lei, fiind efectuate lucrari pe strada Horia si satul 

rigole si borduri in suma de 196.000 lei
fie puse in opera in cursul anului 2022;  

imbunatatirea conditiilor de asteptare, in statiile de autobuz de pe raza comunei 
a procedat la achizitionare a 4 bucati, statii de autobuz, pentru suma de 26.000 lei.
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lucrari de reparatii trotuare, rigole stradale si 
, fiind efectuate lucrari pe strada Horia si satul 

 

 

lei, urmand ca acestea sa 

imbunatatirea conditiilor de asteptare, in statiile de autobuz de pe raza comunei 
a procedat la achizitionare a 4 bucati, statii de autobuz, pentru suma de 26.000 lei. 
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Totodata, au fost predate Companiei Nationale de investitii precum si Ministerului 
Dezvoltarii Lucrarii Publice si Administratiei, in cadrul programului national Andrei 
Saligny, studiile de fezabilitate si documentele suport ale proiectului, documentatia la faza 
DALI, „Imbunatatirea structurii rutiere in comuna Blajel”, in speranta obtinerii finantarii 
necesare. S-a procedat la lotizarea obiectivului de investitii, pe categorii de drumuri, data 
fiind valoarea foarte mare a devizelor generale, aceasta abordare, poate creste sansele de 
obtinere a finantarii, macar pentru unul dintre obiectivele propuse dupa cum urmeaza: 

- Modernizare drum comunal DC17 in comuna Blajel, judetul Sibiu”,. Devizul 
elaborat pentru acest obiectiv de investitii stabileste valorea totala la suma de 
4.190.752,28 lei  (fara TVA) si 4.986.995,21 lei cu TVA din care C+M 3.475.474,60 
lei (fara TVA) si 4.135.814,77 lei cu TVA, din care suma de 4.694.850,21 (cu TVA) ar 
putea fi obtinuta de la bugetul de stat. 
- Modernizare drum comunal DC 17A in comuna Blajel, judetul Sibiu”; Devizul 
elaborat pentru acest obiectiv de investitii stabileste valorea totala la suma de 
4.190.752,28 lei  (fara TVA) si 4.986.995,21 lei cu TVA din care C+M 3.475.474,60 
lei (fara TVA) si 4.135.814,77 lei cu TVA, din care suma de 4.694.850,21 (cu TVA) ar 
putea fi obtinuta de la bugetul de stat. 
- „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Blăjel, județul Sibiu”, strazi in 
satul Blajel si Paucea. Devizul elaborat pentru acest obiectiv de investitii stabileste 
valorea totala la suma de 11.398.175.10 lei  (fara TVA) si 13.563.828,38 lei cu TVA 
din care C+M 10.325.565 lei (fara TVA) si 12.287.423.07 cu TVA, din care suma de 
13.169.938,38 (cu TVA) ar putea fi obtinuta de la bugetul de stat. 

 
 
INFRASTRUCTURA DE UTILITATI PUBLICE: 

 Sistemul de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Blajel, in 
ceea ce priveste resedinta de comuna si satul apartinator Paucea, este functional si autorizat, 
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in cursul anului 2021 fiind obtinute toate autorizatiile solicitate de operatorul regional, in 
vederea finalizarii procedurii de preluare in operare a acestor sisteme. A fost efectuat 
raportul de inspectie a celor doua sisteme,  

Sistemele de alimentare si distributie cu apă presupun o cheltuială curentă de 180.671 lei iar 
cea de  canalizare 75.082 lei. 

     

 

A fost finalizat si Studiul de fezabilitate privind obiectivul de investitii „Înființare rețea de 
alimentare cu apă și canalizare în localitatea Romanești, comuna Blăjel, județul Sibiu”, 
acesta fiind depus la Ministerului Dezvoltarii Lucrarii Publice si Administratiei, in cadrul 
programului national Andrei Saligny, insa valoarea totala rezultata din devizul general 
intocmit, de 4.434.686.24 lei, din care reteaua de apa presupune un cost de 1.925.971,88 lei 
iar cea de canalizare de 2.421.994,18 lei, ar putea afecta costul standard impus prin 
programul de finantare, considerent pentru care acesta a fost transmis si CNI, spre analiza. 

 In cursul anului 2021, au fost finalizate si procedurile de achizitie publica 
privind „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in 
regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni, jud Sibiu. In cadrul acestui proiect, Comunei 
Blăjel, pentru satul Păucea, ii revine 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. 

   Pentru intretinerea Sistemului de iluminat public s-a achitat suma de 
totala de 86.381 lei, din care mentenanta 33.590 lei, energia electrica aferenta 41.511 lei, 
fiind achizitionate si elemente ale acestui sistem in valoare de 11.280 lei  
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Totodata s-a avut in vedere si imbunatatirea sistemului de 
supraveghere video al localitatii, fiind achizitionate echipamente noi si moderne pentru 
suma de 19998 lei, pentru intretinerea acestuia fiind achitata suma de 7.735 lei.  

  

  ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI SANĂTATE  

   
 Invățământul la Blăjel, a presupus un cost total de 257.040 lei din care 
cheltuieli materiale de 156.751 lei, burse 13.300 lei și susținerea copiilor cu cerințe 
educaționale speciale si stimulentele pentru gradinita în sumă totala de 86.989 lei. 

Cladirea in care functioneaza acum unitatea de invatamant a fost data in folosinta din 
anul 1860 si nu a fost supusa unui amplu proces de reabilitare ci doar de intretinere, 
compartimentare si partial imbunatatire. Este evident ca aceasta nu mai corespunde din 
punct de vedere functional exigentelor actuale, fiind necesare ample lucrari de consolidare 
si a reabilitare. 

In acest sens, prin contractul nr. 18/2021 au fost constractate servicii de elaborare a 
documentatiei tehnice pentru extinderea si reabilitarea cladirii, fiind elaborat Studiul de 
Fezabilitate, expertiza tehnica, auditul energetic fiind intocmit si un deviz general al 
obiectivului. A fost emis si CU nr. 14/10.11.2021 

Prin documentatie se propun doua scenarii: Varianta I (minimala) prin realizarea unei 
extinderi cu un hol de acces in toate incaperile existente si cu spatii tehnice si 
administrative, reabilitarea structurii existente prin realizarea de pereti noi de 
compartimentare si lucrari de amenajare exterioara; 

Varianta II (maximala), recomandata in cadrul SF, presupune inlocuirea planseului de 
lemn cu un planseu de beton armat si introducerea unor stalpi de beton armat, reabilitarea 
termica a cladirii, demolarea compartimentarilor interioare din zona grupurilor sociale, 
refacerea zonei de intrare principala, crearea de noi goluri pentru usi si ferestre, inlocuirea 
tamplariei interioare si exterioare existente, inlocuirea totala a instalatiilor, crearea unui 
structuri de extindere, care va fi alcatuita din fundatii continue de beton simplu cu elevatie 
din beton armat astfel incat sa fie asigurate 7 Sali de clasa, 3 laboratoare si o sala 
multifunctionala, documentatia cuprinzand si elemente de dotare, durata de implementare a 
acestuia fiind stabilita la 24 de luni. 

Prin implementarea proiectului unitatea de invatamant va oferi conditii optime pentru 
desfasurarea activitatii educationale. 



RAPORTUL PRIMARULUI 2021 
 

7 
 

Costul estimativ al investitiei se prezinta astfel  
 Scenariul I (fara TVA) Scenariul II (fara TVA) 
Total investitie 6.712.270 lei  7.458.633 lei 
Din care C+M 3.948.826 lei  4.387.584 

Prin HCL nr. 72/25.11.2021, autoritatea deliberativa a aprobat Studiul de 
fezabilitate, in varianta II, documentatia fiind depusa la CNI, pentru obtinerea finantarii. 

 
   Totdata a fost intocmit Studiul de Fezabilitate privind „Construire 
Gradinita cu trei grupe, in loc. Blajel”, documentatia fiind predata la Compania Nationala 
de Investitii, in vederea obtinerii finantarii. Acest obiectiv se afla in etapa de achizitie 
publica.   
 

Din nefericire, in anul 2021, defectiunea centralei termice din incinta Gradinitei 
din Blajel, a necesitat alocarea sumei de 9000 lei, din excedentul anului precedent in 
vederea achizitionarii unei Centrale termice noi. 

Obiectivul de investitii „Reabilitare si Modernizare Dispensar Uman Paucea”, 
s-a finalizat in anul 2021, fiind  incheiat si procesul verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor nr. 1/16.08.2021, conform caruia, valoarea efectiva a lucrarilor executate s-a 
ridicat la suma de 353.573,27 lei. 
Luand in considerare cele mai sus expuse, valoarea finala a obiectivului de investitii a fost 
stabilita la suma de: 

 463.051,47 lei din care C+M – 343.708,27 lei (valoare fara TVA), 
respectiv  

 546.190,87 din care C+M -  409.012,83 lei, (valoare cu TVA).  
Din aceasta suma, contractul de finantare acopera valoarea de 437.195,01 lei. 

Costul asistentei comunitare la nivelul comunei se ridica la 62.025 lei. 
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 MEDIU  

  

 In domeniul protectiei mediului, continuam sa punem accent pe 
constientizarea populatiei in vederea cresterii gradului de colectare selectiva a deseurilor. 
Pentru a avea un reper, costurile colectării, transportului și depozitării deșeurilor comunale, 
se ridică la suma de 168.049 lei. În anul 2021, au fost colectate 336.49 to de deseuri (fata de  
310,12 to in anul 2020, 290,2 to in anul 2019 si de 347,78 to in anul 2018) a crescut timid si 
volumul celor reciclabile la 31.33 to (fata de 23,17 to in anul 2020, 20,284 to in anul 2019 
si de 11,48 to in 2018) fiind obtinute si venituri din valorificarea acestora, in suma de 
12.936,45 lei. 

Consideram ca un impact semnificativ il va avea punerea la dispozitia cetatenilor din satele 
apartinatoare Paucea si Romanesti a unor echipamente de precolectare a deseurilor 
reciclabile din plastic si metal, avand capacitatea de 240 l, obiectiv propus pentru anul 2022 

 Si in anul 2021 s-a incercat mentinerea aspectului spatiilor verzi, sens in 
care s-a procedat la achizitionarea unor materiale floricole si arbusti pentru suma de 12.780 
lei. 
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 CULTURA ȘI SPORT  

 

  Cu sprijinul consilierului local Vandor Cosmin, Comuna Blajel a 
gazdui in a doua parte a anului 2021, derularea in 19-20 iunie a Maratonului „MTB 
Movilele Blajelului” aflat de ediția a- V prin care s-a  derulat campionatul national la junior 
XCO – cross country olimpic si etapa de cupa nationala XCM – cross country marathon 
adulti, in colaborare cu Federatia Romana de Ciclism iar in 17 octombrie 2021 s-a 
desfasurat editia a VI a „Crosul Toamnei” competitie sportiva de atletism desfasurata in 
colaborare cu Federatia Romana de Atletism; 

 Construirea Salii de Sport Scolare, de catre Compania Nationala de 
Investitii, a intrat in linie dreapta, fiind definitivate documentatiile necesare emiterii 
Autorizatiei de Construire, respectiv intocmirea proiectului tehnic, urmand ca in anul 2022, 
sa fie demarate lucrarile de executie efective.  

 

 In vederea punerii in valoare a parcului din imediata apropiere a 
dispensarului uman Paucea, s-a procedat la reabilitarea monumentului, lucrare care s-a 
ridicat la suma de 9500 lei. 

S-a procedat la reglementarea situatiei juridice a terenului in vederea construirii 
capelei mortuare in satul Paucea si intocmirea proiectului tehnic.  



 

 

 

 

 

 

 

 ASISTENȚA SOCIALĂ

 
Compartimentul de asistenţă socială are rolul :
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ȚA SOCIALĂ 

Compartimentul de asistenţă socială are rolul : 
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               - de a informa, îndruma și consilia persoanele care solicită prestații și acordarea 
acestora conform legilor în vigoare.  
               - 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.  
       - de a sprijini, ajuta și informa persoanele cu privire la măsurile luate pentru 
prevenirea infectării cu SARS- coV -2 
      - participarea la acordarea ajutoarelor de igienă,  alimentare,  a măștilor și a 
cardurilor pentru mesele calde.  

In anul 2021, principalii indicatori ai activitatii acestuia au constat in: 
 1. Prestații sociale 
- Venit minim garantat, - 55 dosare, 87 dispoziții și referate, 172 anchete sociale,  
borderouri, raportări, machete cu liste persoane apte de muncă 
- Alocația pentru susținerea familiei, 40 de familii beneficiare de alocația pentru 

susținerea familiei în plată, 63 de dispoziții, 138 anchete sociale, raportări. 
- Alocația de stat, 28 dosare de acordare alocație de stat, cereri solicitări restanțe, cereri 
transfer card, schimbare titular, schimbare domiciliu 
- Indemnizație creștere copil și acordarea stimulent de inserție – 31 dosare, cereri 
solicitări adeverințe,                              
     -  Subvenții de incălzire, gaz/lemne pe durata sezonului rece 2021 -2022 si supliment 
energie electrica, pentru 117 familii: 

                          - 98 de familii,  încălzire gaz si supliment gaz 95 familii; 
                          - 19 de familii, încălzire lemne VMG 

                                  - 56 de familii, încălzire lemne si supliment lemene pentru 63 
familii 

            -  Indemnizaţia  persoanelor cu handicap grav,  17  persoane beneficiare, 45 anchete 
efectuate pentru dosarele depuse în vederea încadrării în grad de handicap 
 S-a mentinut un singur angajat în post de  asistent personal pentru o persoană cu 
handicap grav.    
 - Acordarea cardurilor – tichetelor de parcare pentru persoanele cu handicap – 6 
persoane  
 - Anchete sociale pentru acordarea de roviniete necesare mașiniilor persoanelor cu 
handicap – 48 anchete   
          - Acordarea tichetelor de grădiniță pentru prescolari – 23 familii beneficiare  
Au fost acordate ajutoare POAD 2021 pentru 44 beneficiari de venit minim garantat, 73 
persoane cu handicap si 184 beneficiari de alocatie de sustinere, astfel fiind acordate 
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alimente, transa II distribuite in luna martie a anului 2021 pentru 301 persoane, transa II 
distribuite in lunile octombrie si noiembrie pentru 383 persoane, materiale de igiena, transa 
II, distribuite in luna februarie 2021, pentru 301 persoane si transa IV distribuite in lunile 
august si septembrie 2021 pentru 301 persoane.  
 2. Protectia  copilului 
- 68 de anchete sociale, psihosociale, informare, consiliere și monitorizarea familiilor și 
copiilor aflați în situație de risc. 

 
  3. Parteneriate și acțiuni comune cu alte instituții/organizații  
          Continuarea acțiunilor  în vederea dezvoltarii de servicii sociale  pentru prevenirea și 
combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială,  a persoanelor cu handicap,  varstnici 
și copii.  
Încurajarea şi promovarea activităţilor de voluntariat;           
Toate aceste activități se reflecta în bugetul local după cum urmează : 

 Indemnizațiile persoanelor cu dizabibilități cumulează  263.349 lei 
 Salariul asistenților personali cumulează  -  28.405 lei 
 Ajutoare pentru încălzirea pe lemne cumuland 69.540 lei 

 
 RELAȚIA INSTITUȚIEI CU CETĂȚENII 

Autoritatea deliberativa s-a întrunit, in cursul anului 2021, în 18 ședințe – 10 ordinare 
și 8 extraordinare, adoptând un număr de 81 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 2021 un număr de 264 dispoziții, în mare parte 
vizând bugetul, asistența socială, constituiri de comisii și respectiv punerea în aplicare a 
actelor normative care revin autorității publice locale. 

Administrația locală a hotarat in cursul anului 2021, asocierea in cadrul a doua 
Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara, respectiv ADI Nord Trans – care vizeaza obiective 
circumscrise transportului public local si ADI - Zona Metropolitana Medias – care si-a 
propus ca obiective Alinierea Zonei Metropolitane Mediaş la standardele economice şi 
sociale euro-atlantice, în consens cu cele naţionale, instaurarea în Zona a unui climat de 
piață aliniat procedurilor competiționale internaţionale si creşterea coeziunii vieţii 
economico-sociale din Zona Metropolitană Mediaş. 

                                                    Primarul comunei Blăjel 

Marius Mărginean 


