
RAPORT DE  ACTIVITATE 

al PRIMARULUI comunei ZAGĂR pentru anul 2015 

 În conformitate cu prevederile articolului 63, aliniatul 3, litera ,,a” din Legea 215/2001, 

primarul comunei are obligaţia de a prezenta în primul trimestru al anului în curs un raport cu privire 

la starea economică, socială și de mediu a unităţii administrativ-teritoriale în care își desfășoară 

activitatea. 

 Raportul reprezintă o prezentare sintetică a activităţii primarului și a aparatului administrativ 

aflat în coordonarea acestuia și în același timp constituie un punct de plecare în cea ce privește 

îmbunătăţirea activităţii întregului colectiv al primăriei pentru anul în curs. 

În continuare voi prezenta pe scurt activitatea desfășurată de către mine în calitate de Primar al 

comunei Zagăr pe principalele direcții stabilite prin Proiectul de buget la începutul anului 2014.  

În domeniul economic 

În cursul anului 2015 situaţia realizării și urmăririi Bugetului de venituri și cheltuieli este prezentată 

sintetic în felul următor 

Venituri:         -      total                                                                                 2.053.093,46 lei  

 Cheltuieli       -     total                                                                     1.905.185,54 lei   

 din care:               Administraţie publică                                                        683.582,26 lei 

din care:                cheltuieli de personal                                                       359.696,00 lei 

                   cheltuieli bunuri și servicii                                              323.886,26 lei  

                  dezvoltare  publică                                                              77.620,40 lei 

                   învăţământ                                                                         721.017,02 lei 

din care:               cheltuieli de personal                                                       613.193,00 lei 

                 cheltuieli bunuri și servicii                                                107.824,02 lei 

                              Cultură și religie                                                                    47.847,89 lei 

                 Asistenţă socială                                                                 105.638,00 lei 

                 Servicii de dezvoltare publică                                            77.620,40 lei 

                Salubritate                                                                             40.858,83 lei 

                            Drumuri                185.487,34 lei   

                            P.S.I.                                                                                        16.188,48 lei 

                           Rezultat financiar                -    excedent                       + 147.907,92 lei     



Analizând rezultatele prezentate în tabelul de mai sus se poate observa că la sfârșitul anului 

2015 s-a reușit încadrarea cheltuielilor la toate  capitolele bugetare în prevederile anuale incluse în 

proiecţia Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, existând la fiecare capitol de cheltuieli 

economii care au permis încheierea exerciţiului bugetar 2015 cu un excedent de 147.907,92 lei. 

 O prezentare mai detaliată a veniturilor și cheltuielilor le regăsiţi în anexa 1  care face parte 

integrantă din prezentul raport. 

În cea ce privește veniturile proprii acestea au fost realizate în procent de 92,25%. 

 Este clar din această perspectivă că la acest capitol s-au înregistrat progrese importante dar 

atât eu în calitate de primar cât și compartimentul financiar-contabil  avem o  problemă de rezolvat 

pentru a aduce procentul încasărilor la o valoare  mai apropiată de prevederile cuprinse în bugetul 

anual.    

În domeniul dezvoltării infrastructurii 

 Încep acest capitol prin a arăta că în acest an am reușit rezolvarea situației juridice a 

imobilelor în care funcționează Primăria comunei Zagăr, Școala Gimnazială cu clasele V-VIII Zagăr, 

Remiza de pompieri Zagăr și a Căminului cultural din satul Zagăr, în  prezent documentația care 

atestă statutul acestor clădiri fiind finalizată și se află în arhiva de documente a Primăriei comunei 

Zagăr. 

 În cursul anului 2015 am reușit realizarea unor lucrări de infrastructură importante pentru 

îmbunătățirea standardului de viață a locuitorilor din satele Zagăr și Seleuș și anume: 

1. Am asfaltat strada Horea din localitatea Zagăr pe o lungime de 780 ml.  Valoarea acestui 

proiect a fost de 514.852,32 lei.  

2. Am reabilitat trotuarul de pe strada Horea din localitatea Zagăr în lungime de 720 ml. 

3. Am construit un teren de sport cu gazon sintetic în localitatea Zagăr, pentru a asigura 

tinerilor din comună condiții optime de practicare a sportului. Valoarea proiectului a fost 

de 274.976,01 lei. 

4. Am reabilitat DC-63 care face legătura între satele Seleuș și Șoimuș pe o lungime de 2700 

ml prin pietruire cu 300 to. piatra spartă, nivelare cu autogrederul și compactare.  

Valoarea lucrării 54.000 lei. 

5. Am reabilitat DC-63 între satele Zagăr și Seleuș  pe o lungime de 2900 ml prin nivelare cu 

autogrederul, lărgirea părții carosabile și compactare utilizând 150 to piatră  spartă. 

6. Am reabilitat străzile din localitățile Zagăr și Seleuș prin plombare cu piatră spartă. 

7. Am reabilitat parțial trotuarele de pe strada Morii și strada Mică cu  dale provenite din 

recuperări. Aici din păcate trebuie să menționez că nu am reușit reabilitarea completă a 

trotuarelor datorită faptului  că unii locuitori au sustras o parte din dale.  

8. Am reabilitat trotuarele pe ambele părți ale străzii din zona Sectorului mecanic pe o 

lungime de 160 ml. 

9. Am fost preocupat în permanență de menținerea aspectului estetic al localităților Zagăr 

și Seleuș prin cosirea repetată a vegetației de pe domeniul public al comunei. 

 



În domeniul social 

Din punct de vedere al asigurării protecţiei sociale comuna noastră are un grad ridicat de expunere 

datorită faptului că în zonă nu există nici un obiectiv economic capabil să asigure locuri de muncă. 

 Din această cauză o bună parte din populaţia stabilă a comunei este dependentă de 

ajutoarele sociale prevăzute în Legea 416/2001  suma utilizată în acest scop reprezentând 5,54%  din 

Bugetul anual. 

 Conform prevederilor Legii 416/2001  beneficiarii de ajutoare sociale au obligaţia de a presta 

lunar un număr de ore de muncă în folosul comunităţii. Din acest punct de vedere doresc să arăt că 

împreună cu domnul viceprimar Libeg Gheorghe am reușit să impunem ordinea și disciplina necesară 

în așa fel încât persoanele care sunt în această situaţie au fost informate la timp cu privire la numărul 

lunar de ore de muncă și au prestat  efectiv  orele de muncă la lucrări prevăzute în planul anual de 

activitate care a fost aprobat prin HCL        /  2015. 

 Prin activitatea acestora s-a reușit să se asigure un grad mai ridicat de curăţenie și ordine în 

comună și în afara comunei. 

 Tot în domeniul protecţiei sociale se încadrează și activitatea desfășurată de către  personalul 

specializat în acordarea de servicii de asistenţă socială aparţinând programului Caritas unde 

contribuţia Bugetului local sa ridicat la 36.000 lei. 

 Tot în cursul anului 2014 un număr de  locuitori ai comunei au beneficiat de ajutoare pentru 

încălzirea locuinței în sumă totală de  lei. 

 Aș dori să fac o scurtă referire și la situaţia învăţământului din comuna noastră unde 

cheltuielile prevăzute în bugetul anual au fost de 721.017,02 lei reprezentând 37,84% din total buget. 

În plus față de suma menționată mai sus a făcut și o investiție majoră la clădirea Scolii Gimnaziale 

Zagăr, clasele I-IV unde am modernizat sistemul de încălzire prin construirea unei centrale termice 

care funcționează cu combustibil solid (lemne) și instalație de încălzire a spațiilor cu radiatoare 

termice, mărind gradul de siguranță în incinta școlii, în valoare de 109.988,00 lei. Prin aceasta suma 

totală utilizată pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a procesului instructiv-educativ se 

ridică la valoarea de 831.005,02, adică 43,62% din total buget     Este demn de subliniat faptul că din 

punct de vedere al dotărilor materiale Școala Gimnazială Zagăr asigură condiţii bune de desfășurare a 

procesului instructiv-educativ atât în ciclul preșcolar prin cele două grădiniţe cât și în ciclurile 

învăţământului primar și gimnazial prin cele trei unităţi din satele Zagăr și Seleuș. 

 O problemă gravă o constituie însă absenteismul ridicat al elevilor și preșcolarilor și  

abandonul școlar în special în ciclul de învăţământ gimnazial din care cauză este pusă în pericol atât 

funcţionarea normală a  grădiniţei cu program prelungit Zagăr cât și existenţa claselor independente 

în învăţământul primar și gimnazial. De altfel la Grădinița cu program prelungit Zagăr, în anul școlar 

2015-2016 s-a organizat doar o grupă de copii cu program prelungit, care funcționează cu dificultate 

din cauza lipsei de interes al familiilor cu copii de vârstă preșcolară față de menținerea funcționării 

grădiniței cu program prelungit și implicit față de educația copiilor care provin din aceste familii. 

 



În domeniul protecţiei mediului 

O preocupare constantă a tuturor persoanelor din aparatul administrativ al primăriei Zagăr a 

fost legată de protecţia mediului. În acest sens s-au făcut eforturi permanente și susţinute pentru 

asigurarea curăţeniei în comună, pentru igienizarea malurilor pârâului Domald și a pârâului Seleuș, 

igienizarea permanentă a străzilor și a taluzelor și șanțurilor de pe drumul județean 142C.  Avem încă 

multe probleme în această activitate datorită lipsei de educație ecologică și a dezinteresului 

manifestat de către o parte din locuitorii comunei față de acest important aspect al vieții într-o 

comunitate. 

 Pentru igienizarea și păstrarea curățeniei în satele Zagăr și Seleuș am folosit cu precădere 

forța de muncă provenită din rândul persoanelor beneficiare de ajutor social. 

  Printr-un protocol de colaborare încheiat cu Școala Gimnazială Zagăr parcul din centrul 

localităţii au fost preluate pentru întreţinere și igienizare de către elevii școlii. 

 Am urmărit cu consecvenţă ca sumele datorate de către cetăţenii comunei pentru serviciul 

de salubritate să fie încasate la timp, în prezent neexistând restanţe la plata serviciilor efectuate de 

către firma cu care colaborăm. Doresc să menționez că în luna Decembrie a  anului 2015 am fost puși 

în situația de a schimba operatorul de colectare a resturilor menajere datorită refuzului firmei 

SCHUSTER ECOSAL Sighișoara de a ne mai asigura prestarea acestui serviciu. În prezent suntem 

deserviți de firma PRESCOM Iernut. 

 În domeniul cultură și culte 

1. Am sprijinit financiar reabilitarea Bisericilor ortodoxe in satele Zagăr și Seleuș prin 

alocarea sumei de  lei de la Bugetul local. 

2. Am construit un spațiu placat cu dale din beton în jurul Bisericii Ortodoxe din satul Zagăr 

pentru a asigura condiții optime de desfășurare a manifestărilor religioase. Pentru 

această lucrare s-au folosit  lei proveniți din Bugetul local al comunei. 

3. Am sprijinit logistic Parohia ortodoxă Zagăr la Consiliul Județean Mureș pentru alocarea 

unor sume de bani din fondul acestei instituții. Astfel în anul 2015 Parohia a beneficiat de 

suma de 6.000 lei.  

4. Am reabilitat acoperișul și interiorul Căminului cultural din satul Seleuș. Pentru realizarea 

acestor lucrări s-a folosit suma de  lei, banii fiind alocați din Bugetul local. 

5.  

 

Alte activităţi organizate și coordonate de către primărie 

 În satul Seleuș, în data de 30 Ianuarie 2014 am sprijinit și am participat la ceremoniile 

organizate cu prilejul sărbătoririi Hramului Bisericii din sat. 

În zilele de 15-16 August 201 s-au desfășurat manifestările legate de sărbătorirea Zilelor Zagărului, 

ediția a IV-a, la care au participat un număr mare de locuitori ai comunei. Organizarea și desfășurarea 

acestui moment sărbătoresc a fost făcută cu ajutorul sumei de 5000 lei acordată de către Consiliul 



Local și a  unor sponsori locali. Banii acordați au fost  folosiți pentru închirierea unei scene mobile și 

pentru plata instrumentiștilor care i-au acompaniat pe soliștii Narcis și Teodor Țogorean.  

 La această sărbătoare a comunei noastre au fost invitate și ansamblurile de dansuri populare  

,,Junii Târnavei” din municipiul Târnăveni și ,,Românașul” din comuna Saschiz care ne-au încântat cu 

frumoasele noastre dansuri populare din diferite zone folclorice ale țării noastre.  

Cu ocazia Zilei  Naționale a României, 1 Decembrie a fost organizat un spectacol aniversar împreună 

cu părintele Silviu Popescu la care au participat elevii Școlii gimnaziale Zagăr, tinerii din comună,  

Corul Bisericii Ortodoxe Zagăr și cu participarea excepțională a soliștilor Liana Șuteu și Costel Popa 

În data de 6  Decembrie am sprijinit Biserica Ortodoxă din Zagăr în organizarea ceremoniilor 

aniversare a Hramului Bisericii și a unei întâlniri de socializare între locuitorii comunei care au dorit să 

participe la acest eveniment. 

Cu ocazia sfintelor sărbători ale Crăciunului, la Căminul cultural din Zagăr, a fost prezentat un concert 

de colinde tradiţionale românești, sub genericul ,,Leru-i Doamne ler”, ediția a IV-a, susţinut de către 

Corul de copii ,, Iconițe” al Școlii Gimnaziale Zagăr, Corul tinerilor intelectuali din comună, Corul 

Bisericii Ortodoxe Zagăr . Meritul deosebit în organizarea și reușita acestui moment sărbătoresc 

spiritual revine părintelui paroh al Bisericii Ortodoxe, părintele Silviu Popescu și doamnei preotese 

Corina Popescu, cu sprijinul  meu, al domnului viceprimar Libeg Gheorghe,  și al unui grup de tineri 

din comună. 

 Nu pot încheia fără a scoate în evidenţă  nereușitele major din anul  2015 și anume blocarea, 

în continuare, a începerii lucrărilor de alimentare cu apă a localităţii Zagăr și a lucrării de Asfaltare 

stradă Principală în satul Seleuș. Acest lucru se datorează faptului că instituțiile care ar trebui să ajute 

primăriile în acest efort de ridicare a calității vieții în satul românesc nu numai că nu ne ajută, dar prin 

solicitarea a numeroase documente, unele de-a dreptul aberante, sabotează pur și simplu aceste 

lucrări. În același timp trebuie să menționez că și  în anul 2015 nu am beneficiat de sume repartizate 

de la bugetul de stat pentru începerea lucrărilor la aceste importante proiecte de infrastructură 

pentru localitatea noastră, sume care trebuie acordate de la Bugetul de Stat conform OG-28/2013. 

PRIMAR 

Prof. ing. Cornel Adrian Țânțăreanu 


