RAPORTUL PRIMARULUI 2020
Stimați cetățeni,
Asa cum prevederile legale o impun, anual se prezinta o sinteză a activității autoritatii
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.
Luand in considerare faptul ca anul 2020 s-a dovedit a fi un an dificil, lovit de o criza
sanitara fara precedent, care a influentat atat mediul social cat si economic, eforturile
autoritatii publice s-au concentrat pe mentinerea sigurantei si sanatatii cetatenilor. In
contextul restrictiilor impuse, accentul s-a pus pe intocmirea documentatiilor suport pentru
demararea unor obiective de investitii, necesare dezvoltarii comunitatii.
In bugetul anului 2020 principalele obiective de investitii propuse a se realiza au avut
in vedere atat lucrari cat si dotari, dupa cum urmeaza:
1."Reabilitare si modernizare dispensar medical uman loc. Paucea jud. Sibiu” – tratat la
sectiunea invatamant sanatate
2."Modernizare si reabilitare cladire primarie" – obiectiv amanat
3. "Extindere sistem de supraveghere video" - realizat
4. „Reabilitare sistem de incalzire centrala camin cultural Paucea” – amanat pana la
reglementarea juridica a imobilului fiind necesar intocmirea unei documentatii DALI pentru
reabilitarea integrala si modernizarea acestuia
5. „Proiectare si executie teren sintetic multisport” – realizat. Pentru Paucea, din
considerente privind reglementarea juridica a terenului , lucrarea a fost amanata.
6. „Achizitie teren intravilan „ - amanat
7. „Achizitie tractor si utilaje” – in implementare
Precum si intocmirea de studii si proiecte tehnice, dupa cum urmeaza:
1. „Modernizare si reabilitare Scoala Gimnaziala Blajel" – in lucru
2. "Construire gradinita cu 3 grupe in satul Blajel" – tratat la sectiunea invatamant sanatate
3. "Construire dispensar uman localitatea Blajel” - amanat
4. "Modernizare si reabilitare camin cultural Blajel” – amanat pana la reglementarea
juridica a imobilului
5. "Construire sala sport cu tribuna" – in implementare
6. „Expertiza tehnica pentru Baza sportiva multifunctionala" - amanat
7. Studiu de Fezabilitate "Sistem de alimentare cu apa potabila sat Romanesti” - realizat
8. Realizare "PUG comuna Blajel judetul Sibiu" – in implementare
9. Actualizare DALI "Imbunatatirea infrastructurii rutiere " – realizat, in implementare la
CNI
10.Realizare "Strategia de dezvoltare a comunei Blajel" - realizat
Apreciez ca una realizarea acestui document programatic - care prezintă într-o formă
sistematizată obiectivele specifice şi proiectele de dezvoltare ale Comunei Blăjel, în concordanţă
cu documentele strategice actuale la nivel european și național în perioada 2021 – 2027,
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reprezintă documentul fundamental al planului de dezvoltare a comunei cu rol în orientarea
dezvoltării economico-sociale şi în accesarea fondurilor structurale şi de coeziune ale Uniunii
Europene. Sursele de finanţare contează, iar investiţiile sunt necesare, dar nu și suficiente. Pentru
a atinge obiectivele propuse trebuie să fie definită o strategie şi dezvoltat un mecanism care să
răspundă cu succes unor întrebări cum ar fi: ce tipuri de investiţii sunt necesare şi cum se asigură
coerenţa cu priorităţile politice generale precum şi cu priorităţile publice şi private.

Cele mai importante proiecte propuse se incadreaza in urmatoarele obiective
strategice:
Obiectivul strategic nr. 1 Dezvoltarea serviciilor de bază și îmbunătățirea accesibilității
concomitent cu creșterea siguranței de deplasare din comuna Blăjel
Obiectivul strategic nr. 2 - Dezvoltarea echilibrată a economiei locale
Obiectivul strategic nr. 3 – Reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea accesului la sistemul
educațional și sprijin pentru formare și învățare pe tot parcursul vieții
Obiectivul strategic nr. 4 - Dezvoltarea unei comunități locale prietenoase cu mediul
Obiectivul strategic nr. 5 - Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat
care să asigure securitatea alimentară
Obiectivul strategic nr. 6 - Dezvoltarea serviciilor sanitare și sociale
Obiectivul strategic nr. 7 – Teritoriu local atractiv pentru turism, cultură și sport
Obiectivul strategic nr. 8 – Dezvoltare tehnologică și digitalizare
Obiectivul strategic nr. 9 – Creșterea capacității instituționale
Obiectivul strategic nr. 10 - Dezvoltarea cooperării și asocierii

___________ASPECTE ECONOMICE `
Efectele pandemiei au avut ca si prima consecinta, reducerea capacitatii de realizare a
bugetului de venituri si cheltuieli, inregistrandu-se ramasite de 882.523 lei.
Am avut la îndemână un buget local al anului 2020 însumând 6.907.574 lei.
Cheltuielile au fost structurate pe cele două secțiuni, respectiv Secțiunea de dezvoltare –
1.104.177 lei și pe Secțiunea de Funcționare - 3.501.512 lei.
Principalele surse de finantare au constat din:
- venituri proprii – 1.164.208 lei, din care venituri incasate de la persoane fizice, constituite
astfel:









Impozite cladiri – 113.510 lei
Impozit pe teren – 50.296 lei
Impozit teren extravilan – 107.358 lei
Taxa auto – 101.309
Taxe speciale – 167.048 lei
Chiriile – 138.599 lei
Amenzi – 56.956 lei
Alte taxe – 110.461 lei
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si de la persoane juridice
 Impozite cladiri – 69.379 lei
 Impozit pe teren – 8.104 lei
 Taxa auto – 16.723 lei
alte surse 224.465 lei
- subvenții – 702.175.94 lei
- sume defalcate din impozitul pe venit și din TVA – 4.862.153,41 lei
Pe scurt, realizarile anului 2020, se prezinta astfel:
INFRASTRUCTURA
STRUCTURA RUTIERA:
Din resurse proprii, în cursul anului 2020, s-a procedat la achizitionarea
unor cantitati de piatra pentru suma de 177.542,28 lei, astfel încât strazile si drumurile din
comuna să rămână practicabile. Pe drumurile si strazile din comuna au fost asternute peste
1750 de tone de piatra.
De asemenea s-a pus mare accent pe lucrari de reparatii trotuare, rigole
stradale si podete care au totalizat 474.281,82 lei, cu accent pe tronsonul Drumului National
14 A, s-au efectuat plombari pe Drumul Comunal 17 A in suma de 3.975,33 lei, s-a
achizitionat pavaj in suma de 150.619,82 lei si rigole in suma de 42.153,62 lei;
A fost elaborat si Studiul de fezabilitate, expertiza tehnica, studiile geo
si ridicarile topografice privind „Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Blajel”,
un obiectiv de maxima importanta strategica pentru dezvoltarea sustenabila a comunitatii,
insa, din pacate valoarea totala a acestuia, de 26.207.232,006 lei (din care C+M 24.816.524
lei), fac improbabila posibilitatea implementarii lui din surse proprii, considerent pentru
care s-a optat pentru depunerea unei cereri de finantare la Compania Nationala de Investitii,
in speranta obtinerii finantarii nerambursabile.
Cu ajutorul buldoexavatorului din dotare, au fost decolmatate santurile de dren din comuna,
au fost executate diferite lucrari de intretinere, ori de cate ori s-a impus acest lucru.
INFRASTRUCTURA:
Sistemul de alimentare cu apa al comunei Blajel, nu a mai necesitat in
anul 2020, nici o interventie majora, dupa realizarea bransarii la sursa de suprafata a
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municipiului Medias, eforturile fiind concentrate pe obtinerea autorizarilor specifice
(gospodarirea apelor, mediu, sanatate publica) pentru realizarea efectiva a predarii
sistemului in operare la SC Apa Tarnavei Mari.
Din pacate, insa, sistemul de canalizare prezinta usoare deficiente fiind
necesara achizitionarea unor sisteme de automatizare ale statiei de epurare a apelor uzate,
pentru suma de 12.336,31 lei.
In ceea ce priveste sistemul de alimentare cu apa si canalizare a localitatii Paucea,
probele de apa prelevate nu s-au incadrat in parametrii chimici, conform buletinelor de
analiza anexate, fiind stabilite o serie de masuri in vederea potabilizarii apei. In acest sens,
autoritatea publica a efectuat lucrari de denisipare put si a achizitionat o pompa dozare clor
si evident a cantitatilor de clor necesare tratarii apei. Ulterior, in luna iulie 2020, una dintre
pompele submersibile din bazinul de contact a suferit avarii fiind necesara inlocuirea
acesteia procesul fiind reluat. Totodata, in luna decembrie a anului 2020, pompa
submersibila din sursa de apa a fost inlocuita ca urmare a unui defect, fiind pusi din nou in
situatia de a relua procesul de potabilizare in vederea aducerii apei la parametrii. In vederea
sustinerii acestei activitati a fost incheiat cu operatorul regional un protocol de colaborare,
avand ca obiect reglarea instalatiilor de preclorinare/clorinare finala a statiei de tratate apa
Paucea si executarea de analize la flux tehnologic necesare reglarii functionarii statiei de
tratare. La data de 09.02.2021 a fost obtinuta si Autorizatia de la Directia de Sanatate
Publica.
Mai mult, aceasta localitate va beneficia de imbunatirea actualei gospodarii de apa in
cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în
regiunile Mediaș, Agnita si Dumbrăveni, Județul Sibiu” în cadrul POIM, perioada 2014 –
2020.
Satul Romanesti a fost avut in vedere si conform prognozei de la inceputul anului
2020, a fost intocmit Studiul de Fezabilitate pentru „Retea de alimentare cu apa potabila
in localitatea Romanesti, comuna Blajel” , pentru suma de 77.350 lei.
Pentru intretinerea Sistemului de iluminat public a fost incheiat un contract de
mentenanta pentru suma totala de 14.994 lei, din care in anul 2020 s-a achitat suma de
9.000 lei in perspectiva, se va avea in vedere si reglementarea modalitatii de delegare a
gestiunii serviciului. Energia electrica aferenta sistemului s-a situat la suma de 51.000 lei si
au mai fost achizionate obiecte de inventar (ghirlande si lampi) in suma de 14.482 lei.
Totodata s-a avut in vedere si imbunatatirea sistemului de supraveghere video al
localitatii, fiind achizitionate echipamente noi si moderne pentru suma de 19.075,70 lei.
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Sistemele de alimentare si distributie cu apă presupun o cheltuială curentă de 189.947,52 lei
– in crestere exponentiala fata de anul 2019 (91.250 lei) cauzata de necesitatea asigurarii
potabilizarii apei in satul Paucea iar cea de canalizare 45.838,67 lei.

ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI SANĂTATE
Din pacate, anul 2020, a afectat procesul de invatamant al Scolii Gimnaziale
Blăjel, activitatea mutandu-se in cea mai mare parte in mediul on-line.
In acest context, preocuparea noastra a fost sa asiguram materiale dezinfectante si de
protectie, in suma de 1485 lei precum si dotarea participantilor la procesul de invatamant cu
echipamentele necesare desfasurarii activitatii in conditii decente. Primul sprijin a venit de
la Ministerul Invatamantului, prin Inspectoratul Scolar care a pus la dispozitia elevilor 108
tablete scolare, autoritatea publica achizitionad doar in completare 25 tablete cu conexiune
la internet pentru suma de 27.597,88 lei precum si dotarea unitatii de invatamant cu un
sistem de echipamente IT in suma de 5.533 lei.
Grupul social al gradinitei a fost supus unei reabilitari integrale, copii beneficiind de
conditii decente pentru igiena. Au fost executate lucrari de reabilitare si compartimentare a
salilor de clasa, asigurandu-se accesul decomandat in acestea fiind eliminat obisnuitul deranj.
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.
Invățământul la Blăjel, a presupus un cost total de 2.615.588 lei din care
cheltuieli materiale de 188.247 lei, burse 7240 lei și susținerea copiilor cu cerințe
educaționale speciale si stimulentele pentru gradinita în sumă totala de 66.101 lei.
In ceea ce priveste sistemul de sanatate, s-a incercat asigurarea unor
conditii decente de furnizare a asistentei medicale, ca atare s-a procedat la executarea unor
lucrari de reparatii la Dispensarul medical din Blajel, in suma de 22.688 lei, precum si
inlocuirea Centralei Termice a acestuia, ca urmare a unui defect, pentru suma de 7.843 lei.
In paralel, implementarea obiectivului de investitii „Reabilitare si Modernizare
Dispensar Uman Paucea” a intrat in linie dreapta in cursul anului 2020, in conditiile in
care in anul 2018, prin programul PNDL, s-a obtinut finantare pentru suma de 492.565 lei.
Dupa atribuirea contractului de proiectare si executie, amplasamentul a fost predat si
lucrarile de executie au demarat, estimandu-se ca in anul 2021, acesta sa fie dat in folosinta.
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Un sprijin in gestionarea pandemiei la nivel local a fost oferit de
asistentul comunitar care a asigurat in prima perioada a declansarii crizei sanitare, relatia
dintre autoritatea publica locala si Directia de Sanatate Publica in ceea ce priveste
persoanele izolate/carantinate, pentru distribuirea materialelor de igiena si alimentare
precum si a mastilor de protectie. Aceasta a efectuat tratamente la domiciliu, triajul
epidemiologic la unitatea de invatamant, insumand 2776 servicii individuale. Costul
asistentei comunitare la nivelul comunei se ridica la 60.590 lei.

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 201.827 lei. În anul 2020, au fost colectate 310,12 to de deseuri (fata de
290,2 to in anul 2019 si de 347,78 to in anul 2018) a crescut timid si volumul celor
reciclabile la 23,17 to (fata de 20,284 to in anul 2019 si de 11,48 to in 2018) fiind obtinute
si venituri din valorificarea acestora, in suma de 8.722,7 lei.
Si in anul 2020 s-a incercat mentinerea aspectului spatiilor verzi, sens in
care s-a procedat la achizitionarea unor materiale floricole si arbusti pentru suma de
16.135,75 lei.

CULTURA ȘI SPORT
Din pacate, anul 2020, grevat de restrictii, a facut ca evenimentele
culturale sa nu se poata desfasura.
Cu sprijinul consilierului local Vandor Cosmin, s-a reusit in a doua parte a anului
2020, derularea in perioada 5, 6 septembrie a Maratonului „MTB Movilele Blajelului” aflat
de ediția a- IV care a gazdui o editie de cupa nationala pentru copii, in colaborare cu
Federatia Romana de Ciclism iar in 3 octombrie 2020 s-a desfasurat editia a V a „Crosul
Toamnei”;
Tot in domeniul sportului, anul 2020 a adus un plus valoare prin
executarea unui teren sintetic multisport, in curtea scolii generale, pus la dispozitia elevilor
si a populatiei, obiectiv care s-a ridicat la suma de 210.000 lei, precum si pregatirea

6

RAPORTUL PRIMARULUI 2020
documentatiilor specifice construirii unei Sali de Sport Scolare, de catre Compania
Nationala de Investitii, aflata in procedura de achizitie.

ASISTENȚA SOCIALĂ

Compartimentul de asistenţă socială are rolul :
- 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 2020, principalii indicatori ai activitatii acestuia au constat in:
1. Prestații sociale
Venit Minim Garantat, - 56 dosare, 72 dispoziții și referate, 105 anchete sociale,
borderouri, raportări, machete cu liste persoane apte de muncă
- Alocația pentru susținerea familiei, 52 de familii beneficiare de alocația pentru
susținerea familiei în plată, 58 de dispoziții, 95 anchete sociale, raportări.
Alocația de stat, 17 dosare de acordare alocație de stat, cereri solicitări restanțe, cereri
transfer card, schimbare titular, schimbare domiciliu
Indemnizație creștere copil și acordarea stimulent de inserție – 6 dosare, cereri
solicitări adeverințe,
- Subvenții de Încălzire gaz/lemne pe durata sezonului rece 2020 -2021 :
- 38 de familii, încălzire gaz.
- 43 de familii, încălzire lemne VMG
- 24 de familii, încălzire lemne
- Indemnizaţia persoanelor cu handicap grav, 15 persoane beneficiare, 39 anchete
efectuate pentru dosarele depuse în vederea încadrării în grad de handicap
- Păstrarea unui singur angajat în post de asistent personal pentru o persoană cu
handicap grav, al doilea încetând pe parcursul anului 2019, datorită scimbării încadrării
certificatului de handicap.
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- Acordarea cardurilor – tichetelor de parcare pentru persoanele cu handicap – 7
persoane
- Anchete sociale pentru acordarea de roviniete necesare mașiniilor persoanelor cu
handicap – 6 anchete
- Acordarea tichetelor de grădiniță pentru prescolari – 17 familii beneficiare
Au fost acordate ajutoare POAD 2020 în trei tranșe :
- 2 tranșe cu pachete de igienă pentru 520 de persoane
- o tranșă cu pachete alimentare pentru 301 persoane.
Beneficiarii acestor pachete au fost – persoanele cu ajutor social, cu alocație de susținere, cu
indemnizații de handicap grav și accentuat și pensionari cu pensia minimă socială.
De produse de igienă au beneficiat și persoanele care datorită pandemiei s-au aflat în
izolare și în carantină.
Participarea la campania de prevenire a infectării cu SARS- coV -2 prin menținerea
legăturii cu persoanele carantinate și izolate, raportarea acestora catre DSP Sibiu,
Participarea la programele de distribuire măști, în vederea prevenirii infectării cu
SARS- coV , s-au întocmit liste și raportări. Beneficiarii au fost: persoanele cu ajutor social,
alocații de susținere, handicap grav și accentuat și pensionarii cu pensia minimă socială.
Număr persoane beneficiare – 357 persoane.
Programul de sprijire a persoanelor în vârstă care au întâmpinat probleme în timpul
pandemiei s-a concretizat printr-un proiect cofinanțat din fondul de ajutor european prin
care s-a asigurat masa caldă la 38 de persoane în vârtă de 75 de ani, prin acordarea de
carduri în valoare de 180 de lei, lunar, bani folosiți în acest sens.
2. Protectia copilului
- 82 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 reflect în bugetul local după cum urmează :
 Indemnizațiile persoanelor cu dizabibilități cumulează 245.409 lei
 Salariul asistenților personali cumulează - 24.750 lei
 Ajutoare pentru încălzirea pe lemne cumuland 17.596 lei
RELAȚIA INSTITUȚIEI CU CETĂȚENII
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Urmare a desfasurarii alegerilor locale din 27 septembrie, configuratia Consiliul Local
Blăjel, autoritatea deliberativă compusă din 11 membri, a fost modificata, componenta
acestuia la sedinta solemna de constituire insumand 6 membri din partea Partidului National
Liberal, 4 membri din partea Partidului Miscarea Populara si 1 membru din partea Partidului
Social Democrat.
Mandatul consilierilor locali a inceput sa se exercita dupa desfasurarea sedintei
solemne de constituire din data de 28 octombrie 2020, in prezenta Prefectului Judetului
Sibiu.
In cursul anului 2020, acesta s-a întrunit în 13 ședințe – 10 ordinare și 3 extraordinare,
din care 2 sedinte ordinare si o sedinta extraordinara de catre noul Consilului Local,
adoptând un număr de 86 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 2020 un număr de 170 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 are conform execuției bugetare la 31.12.2020, cheltuieli de
1069.564,6 lei (salarii, cheltuieli cu materiale și întreținere). La acestea se adauga
contributiile pentru Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara, la care unitatea administrativ
teritoriala este membru si in colaborare cu care se deruleaza programe comune pentru
dezvoltarea serviciilor comunitare de interes public, in suma de 38.746 lei
Voi puncta doar anumite aspecte cere mi se par de interes pentru comunitate, în ceea ce
privește activitatea unor compartimente funcționale.
În anul 2020, pe linia amenajarii teritoriului s-au derulat urmatoarele activitați:
Au fost emise 13 Certificate de urbanism, 8 Autorizatii de Construire, 6 Certificate de
notare in CF si 7 Avize săpătură;
Au fost intocmite situatiile lunare si trimestriale pentru Institutul Judetean de Statistica
precum si situatiile lunare si anuală pentru Inspectoratul Judetean în Construcții.
Prin Compartimentul de stare civilă continuă să fie relevat faptul că sporul natural
este unul negativ, întrucât au fost întocmite doar 5 Acte de Naștere – prin transcriere dar 26
Acte de deces, fiind incheiate 9 Acte de Casatorie.
În ciuda acestui context dificil, proiectele autoritatii publice și-au continuat parcursul.
Activitatea primăriei s-a desfășurat în ritmul normal pentru că unitatea administrativ
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teritoriala trebuia administrata în continuare. Nu ne-am oprit, dar activitatea de zi cu zi a
fost adaptată restricțiilor și contextului, ceea ce a însemnat un efort logistic și mai mare si
intelegere din partea locuitorilor.
Speram ca anul 2021 sa aduca mai multe beneficii, la efortul autoritatii publice fiind
binevenita si contributia intregii comunitati.

Primarul comunei Blăjel
Marius Mărginean
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