
   

RAPORT DE  ACTIVITATE 

al PRIMARULUI comunei ZAGĂR pentru anul 2017 

 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. 

 Activitatea personalului primariei in anul 2017 s-a desfasurat in conditiile unui Buget de 

venituri si cheltuieli extrem de restrictiv cea ce a franat foarte mult activitatea de dezvoltare a 

infrastructurii si implicit inbunatatirea conditiilor de viata a cetatenilor. 

 Cu toate acestea prin folosirea juducioasa a resurselor existente s-a reusit efectuarea 

unor lucrari care au imbunatatit usor viata locuitorilor. 

 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 domeniul economic 

În cursul anului 2017situaţia realizării și urmăririi Bugetului de venituri și cheltuieli este 

prezentată sintetic în tabelul următor: 

Venituri: - total                                                                                  1.905.430 lei 

din care:  

-  venituri proprii              354.536 lei 

- cote defalcate din impozitul pe venit                                               399.740 lei  

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată                           1.042.240 lei 

- subventii de la bugetul de stat   (ajutor incalzire)                               3.635 lei 

- subvenţii de la bugetul de stat   ANCPI                                                 8.040 lei 

- sume din excedentul anuui precedent                    97.239 lei 

Cheltuieli - total            1.826.093 lei 



din care: 

- administraţie publică               706.943  lei 

 - cheltuieli de personal             368.276  lei 

 - cheltuieli cu bunuri si servicii                        338.667  lei 

- alte servicii publice generale (alegeri)     4.840 lei 

- ordine publică  (paza)                48.510 lei 

- învăţământ                 763.096 lei 

 - cheltuieli de personal             692.340  lei 

 - cheltuieli cu bunuri si servicii              67.856  lei 

 - tichete gradinita                  2.900  lei 

- cultură si religie                 25.775  lei 

- asistanţă socială               124.414  lei  

- servicii de dezvoltare publică               81.452  lei 

- salubritate                 58.219  lei 

- drumuri                 10.444  lei 

- PSI                     2.400  lei 

Rezultat financiar – excedent cheltuieli de functionare      +  79.337  lei  

 Pe sectiunea de dezvoltare , in anul 2016, comuna Zagar a inregistrat venituri in suma de 

371.689 lei iar cheltuielile efectuate au fost in suma de 304.191 lei rezultand un excedent 

financiar de 67.498 lei. 

 Cheltuielile sectiunii de dezvoltare se compun din: 

- Reparatii Scoala Seleus      21.706  lei 

- Diferenta plata teren de sport    14.262  lei 

- Actualizare P.U.G.      46.200  lei 



- Executie trotuare 1450 mp               197.822  lei 

- Diferente plata asfaltare strada Zagar   24.200  lei 

Excedentul anului 2016      79.337 + 67.498 =                       146.835  lei 

 

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

anului 2017 s-a reușit încadrarea cheltuielilor la toate  capitolele bugetare în prevederile anuale 

incluse în proiecţia Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, existând la fiecare 

capitol de cheltuieli economii care au permis încheierea exerciţiului bugetar 2017 cu un 

excedent de 146.835  lei. 

  În cea ce privește veniturile proprii acestea au fost realizate în procent de 

85,50%. 

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

 In cursul anului 2017 am organizat un concurs pentru ocuparea unor locuri vacante in 

aparatul propriu al Primarului comunei Zagar,pentru compartimentele Impozite si taxe, registru 

agricol si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta. Posturile au fost ocupate de catre 

persoane cu domiciliul in comuna Zagar iar prin angajarea lor s-a imbunatatit substantial 

activitatea celor trei compartimente fapt reflectat si in rezultatul financiar al anului 2017. 

 

În  domeniul  dezvoltării  infrastructurii 

In cursul anului 2017 am continuat reabilitarea trotuarelor din satul Zagar pe o suprafata 

de 678 mp asigurand in acelasi timp si scurgerea apelor meteorice prin conducte din material 

plastic. 

In luna Iunie 2017 am reusit construirea si amplasarea unei pasarele pietonale peste 

Paraul Domald asigurand astfel o legatura sigura, mai scurta si directa intre strazile unde sunt 

grupate comunitatile de romi. 

De asemenea s-a construit o balustrada de protectie pe portiunea de trotuar care duce 

la Biserica Ortodoxa Zagar. 

Au fost efectuate reparatii la cladirea Scolii cu clasele V-VIII din satul Zagar si s-au facut 

modificari in spatiul destinat Centrului de Documentare si Informare pentru aducerea acestui 

spatiu la cerintele legale necesare obtinerii avizului P.S.I.  



S-au facut reparatii prin pietruire, nivelare la DC-63 si pe strazile laterale din satele Zagar 

si Seleus. 

A fost reabilitat in totalitate sistemul de iluminat stradal in satele Zagar si Seleus prin 

inlocuirea corpurilor clasice de iluminat cu lampi tip LED cu cosum redus de energie electrica si 

au fost amplasate lampi pe fiecare stalp al retelei de alimentare cu energie. 

In semestrul al doilea al anului 2017 am reusit sa asiguram deschiderea unui punct 

farmaceutic in satul Zagar, intr-un spatiu apartinand domeniului public al comunei, asigurand 

astfel un serviciu imperios necesar pentru cetatenii care sunt afectati si necesita tratament 

medicamentos recomandat de medicul de familie sau de catre medicul specialist.   

 

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 totală utilizată fiind de 124.414 lei .  

 Datorită prevederilor cuprinse în HG 50 /2011 numărul beneficiarilor de ajutoare sociale 

a scăzut din cauza modificării criteriilor de acordare a acestora în sensul stabilirii unor condiţii 

mai restrictive de încadrare în prevederile Legii 416/2001. 

 De asemenea un numar redus de cetateni potentiali beneficiari ai ajutorului social au 

fost suspendati temporar de la plata din cauza refuzului acestora de a efectua orele de munca 

in folosul comunitatii prevazute de lege. 

 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 majotitatea lor au prestat  efectiv orele de 

muncă la lucrări prevăzute în planul anual de activitate care a fost aprobat prin HCL 5/05.02. 

2017. 

 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 42.000 lei. 



Pentru ameliorarea situaţiei familiilor cu probleme sociale deosebite, în cursul anului 

2017, un număr de 496 persoane au fost incluse în programul  POAD (Programul operațional de 

ajutorare a persoanelor defavorizate)   prin care au fost distribuite acestora  alimente. 

Tot în cursul anului 2017 un număr de  locuitori ai comunei au beneficiat de ajutoare 

pentru încălzirea locuinței în sumă totală de 3.635  lei.  

De asemenea am reusit sa asiguram pentru populatie o cantitate de 1.273 ms lemn de 

foc din padurea comunala contra cost, precum si 120 ms pentru incalzirea scolilor si a caminelor 

culturale.  

In domeniul educatiei  

  

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

cheltuielile prevăzute în bugetul anual au fost de 763.096 lei reprezentând 40,05 % 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. 

 De asemenea comuna Zagar detine un microbuz scolar care asigura transportul zilnic al 

elevilor din cursul gimnazial din satul Seleus la Scoala gimnaziala cu clasele V-VIII Zagar. 

 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 2017-2018 s-a organizat doar o grupă de copii cu program prelungit și o 

grupă de copii cu program normal,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. 

 In cursul anului 2017 am sprijinit desfasurarea in bune conditii a activitatii instructiv-

educative si a activitatilor extracuriculare precum si organizarea unor excursii cu elevii utilizand 

pentru transportul acestora microbuzul scolar. 

 De asemenea am asigurat desfasurarea in bune conditii a orelor de educatie fizica si 

sport prin punerea la dispozitia scolii, fara taxe, a terenului de sport cu gazon sintetic aflat in 

proprietatea comunei. 

   



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.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 și curtea Căminului cultural din localitatea Zagăr 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. 

Alte activităţi organizate și coordonate de către primărie 

În satul Seleuș, în data de 30 Ianuarie 2017 am sprijinit și am participat la ceremoniile 

organizate cu prilejul sărbătoririi Hramului Bisericii din sat. 

In data de 16 Iulie 2017 am sprijinit si participat activ la ceremonia de Resfintire a 

Bisericii ortodoxe din Zagar, eveniment deosebit de important pentru toti locuitorii comunei, 

desfasurat cu participarea Inalt preasfintitului IRINEU, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei de Alba-

Iulia, a unui sobor de preoti, a domnului  Campean vicepresedinte al Consiliului judetean Mures 

si  ai unor invitati speciali din partea Consiliului Judetean si a Prefecturii Mures, eveniment care 

a mobilizat aproape toti locuitorii comunei ( peste 600 de participanti). Ceremonia religioasa a 

fost urmata de o agapa frateasca la Caminul cultural cu participarea a peste 400 de persoane 

care au dorit sa fie prezenti. 

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

împreună cu părintele Silviu Popescu la care au participat elevii Școlii gimnaziale Zagăr. 

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 VI-a, susţinut de către Corul de copii ,, Iconițe” al Școlii Gimnaziale Zagăr, Corul tinerilor 

intelectuali din comună, Corul Bisericii Ortodoxe Zagăr si Corul barbatesc al comunei. 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. 

 

PRIMAR 

Prof. ing. Cornel Adrian Țânțăreanu 

 


