
RAPORT DE  ACTIVITATE 
al PRIMARULUI comunei ZAGĂR   

pentru perioada 25 Iunie 2012 – 31 Decembrie 2012 
 

 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 domeniul economic 
 

 În cursul anului 2012 situaţia realizării și urmăririi Bugetului de venituri și cheltuieli este 

prezentată sintetic în felul următor: 

 Venituri:         -      total                                                                                       1.411.712 lei 

 din care:         -      venituri proprii                                                                        265.733 lei 

- cote defalcate din impozitul pe venit                                        419.430 lei  

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată                        691.521 lei 

- subvenţii de la bugetul de stat                                                     35.028 lei 

 

Cheltuieli       -     total                                                                                         1.215.790 lei 

din care:         -     administraţie publică                                                               449.535 lei 

- alte servicii publice generale (alegeri)                                            17.145 lei 

- ordine publică                                                                                 17.658 lei 

- învăţământ                                                                                  530.036 lei 

- cultură                                                                                          18.806 lei 

- asistanţă socială                                                                           65.149 lei 

- servicii de dezvoltare publică                                                       83.481 lei 

- sănătate                                                                                        11.830 lei 

- salubritate                                                                                     22.150 lei 

- PSI                                                                                                          0 lei 

 

Rezultat financiar                -    excedent                                                        + 195.922 lei     

 

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

anului 2012 s-a reușit încadrarea cheltuielilor la toate  capitolele bugetare în prevederile anuale 

incluse în proiecţia Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, existând la fiecare 



capitol de cheltuieli economii care au permis încheierea exerciţiului bugeter 2012 cu un 

excedent de 195,922 lei.  

 O prezentare mai detaliată a veniturilor și cheltuielilor le regăsiţi în anexele 1 – 3 care 

fac parte integrantă din prezentul raport.   

 În cea ce privește veniturile există o  problemă la capitolul venituri proprii unde din 

suma totală prevăzuta de 791.000 lei, creanţele la sfârștul anului sunt in sumă de 414.711 lei, 

iar din diferenta de încasat în valoare de 376.289 lei   s-au realizat încasări totale de 265.733 lei 

reprezentând un procent de  70,62% din totalul anual prevăzut. 

 Este clar din această perspectivă că la acest capitol atât eu în calitate de primar cât și 

compartimentul financiar-contabil  avem o  problemă de rezolvat pentru a aduce procentul 

încasărilor la o valoare cât mai apropiată de prevederile cuprinse în bugetul anual. 

  

  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 

5,31%  din Bugetul anual. 

 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 

 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 prestart  efectiv orele de muncă la lucrări 

prevăzute în planul anual de activitate care a fost aprobat prin HCL  /  2012. 

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

ordine în comună. 

 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 se ridică la 28.800 lei. 

 De asemenea comuna beneficiază și de serviciile unui mediator comunitar în domeniul 

sanitar, a carui activitate se desfășoară cu preponderenţă în rândul comunităţii rrome, suma 

utilizată din bugetul local fiind de 11.830 lei. 

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

2012, un număr de 353 persoane au fost incluse în prima faza a programului PEAD (Programul 

economic de ajutorare a persoanelor defavorizate)   prin care au fost distribuite acestora  17,5 



tone alimente. Din cantitatea de alimente rămasă vor mai fi distribuite în faza a doua, unui 

număr de 53 persoane care se încadrează în prevederile legale, alimente, dar în cantităţi mai 

mici. 

 Cu ocazia sărbătorilor de iarnă toţi copiii cu vârste de la 0 la 15 ani, adică 282 copii, au 

primit pachete cadou realizate din sume provenind din donaţii care se cifrează la 1.700 lei în 

Zagăr și         lei în Seleuș. 

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

cheltuielile prevazute în bugetul anual au fost de 548.000 lei reprezentând 38,8% din total 

buget. Doresc să menţionez că și în anul 2012 absolvenţii clasei a VIII-a s-au încadrat cu succes 

în învăţământul liceal. De asemenea 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 abesnteismul ridicat al elevilor și preșcolarilor și  

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

atât funcţionarea normal a  gradiniţei cu program prelungit Zagăr cât și existenţa claselor 

independente în învăţământul primar și gimnazial. 

  

  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 igenizarea malurilor pârâului Domald 

și a pârâului Seleuș. 

 De asemenea a fost reabilitată împrejmuirea parcului din centrul localităţii Zagăr și a 

fost reparat trotuarul care duce la Biserica ortodoxă. Printr-un protocol de colaborare încheiat 

cu Scoala Gimnazială Zagăr parcul din centrul localităţii și curtea Căminului cultural din 

localitatea Zagăr au fost preluate petru intreţinere și igenizare de către elevii școlii. 

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

serviciul de salubritate să fie incasate la timp, în prezent neexistând restanţe la plata servicilor 

efectuate de către firma cu care colaborăm.  

 

  Alte activităţi organizate și coordonate de către primărie 

 

 În cursul anului 2012 pe lângă activităţile curente desfășurate am organizat și alte 

activităţi care au avut ca scop marcarea sărbătorească a unor evenimente deosebite din istoria 

comunei. 

 Astfel în zilele de 18 și 19 August 2012 au fost organizate manifestari legate de 

împlinirea a 600 de ani de la prima atestare documentară a satului Zagăr. La aceste manifestări 

am avut bucuria de a-i avea ca oaspeţi pe domnii Alexandru Petru Frătean, prefectul judeţului 



Mureș,  Ciprian Minodor Dobre, președintele Consiliului Judetean Mureș,  Vasile Gliga, deputat 

în Parlamentul României și președinte al PSD Mureș, Ovidiu Natea cetăţean de onoare al 

Comunei Zagăr, consilieri judeţeni, și alti oaspeţi de seamă.  Organizarea acestor manifestări 

sărbătorești s-a făcut cu participarea și efortul întregului personal al primariei. Trebuie 

menţionat faptul că toate cheltuielile efectuate cu ocazia acestor manifestări s-au făcut cu 

sume provenite din sponsorizări, bugetul local nefiind afectat în nici un fel. Cel mai important 

sponsor a fost Organizaţia sașilor zăgăreni care au înţeles să sprijine acest eveniment deosebit 

pentru localitatea în care s-au născut și au crescut. 

 În paralel cu aceste manifestări în Zagăr și-a desfășurat activitatea și o tabără de pictură 

organizată de către Primăria Zagăr și Asociaţia pictorilor mureșeni având ca temă ,,Satul săsesc 

tradiţional din sudul Transilvaniei”. La reușita acestei manifestări culturale principala 

contribuţie a fost a doamnei consilier Maria Fărcășan. 

 Cu ocazia sfintelor sărbători ale Craciunului la Căminul cultural din Zagăr a fost prezentat 

un concert de colinzi tradiţionale românești susţinut de către Corul de copii al Școlii Generale 

Zagăr, Corul tinerilor intelectuali din comună, Corul Bisericii Orodoxe Zagăr și un grup coral 

format din tineri teologi de la Seminarul Teologic Ortodox Alba Iulia. Meritul deosebit în 

organizarea și reușita acestui moment sărbătoresc spiritual revine părintelui paroh al Bisericii 

Ortodoxe, părintele Silviu Popescu și doamnei preutese Corina Popescu, cu sprijinul domnului 

viceprimar Libeg Gheorghe, al meu și al unui grup de tineri din comună. 

 Nu pot încheia fără a scoate în evidenţă cea mai mare nereușită din anul 2012, pe care 

mi-o asum ca un usturător eșec profesional și personal și anume blocarea începerii lucrărilor de 

alimentare cu apă a localităţii Zagăr. Așa cum cunoașteţi în luna August 2012 Consiliul judeţean 

Mureș ne-a repartizat suma de 1.000.000 lei conform HG 577 pentru demararea si execuţia 

acestei lucrări dar din cauza contestaţiilor repetate depuse la CNSC de către firmele care nu au 

fost declarate câștigătoare nu am putut încheia contactul de execuţie și nu am putut începe 

aceste lucrări. În data de 10 Decembrie 2012 suma repartizată prin HG 577 ne-a fost retrasă. În 

prezent suntem în faza de reanalizare a ofertei financiare a firmei declarată câștigătoare, 

respectiv SC MARANATA PREST SRL TÂRNĂVENI conform deciziei 432/  Ianuarie 2013 a CNSC. 

 

Primar 

Prof.ing. Cornel Adrian Ţânţăreanu 


