
RAPORT  DE  ACTIVITATE 

Al PRIMARULUI comunei ZAGĂR pentru anul 2018 

 Conform prevederilor Legii 2015/2001, Legea administrației publice locale, articolul 63, 

aliniatul 3, litera ,,a”, primarul comunei Zagăr are obligația de a prezenta în primul trimestru al 

anului în curs un raport de activitate referitor la starea economică, socială, de mediu, 

educațională și a stării de sănătate a populației din raza sa de competență. 

 Activitatea personalului primăriei în anul 2018 s-a desfașurat în condițiile unui Buget de 

venituri și cheltuieli extrem de restrictiv cea ce a frânat foarte mult activitatea de dezvoltare a 

infrastructurii și implicit îmbunătățirea condițiilor de viată a cetățenilor. 

Cu toate acestea prin folosirea judicioasă a resurselor existente s-a reușit efectuarea unor 

lucrări care au îmbunătățit ușor viața 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 

 

 Venituri total        1.806.069 lei 

din care: 

 Venituri din transferul proprietăților – cod 03.02 -             923  lei 

- Cote și sume defalcate din IVG – cod 04.02 -       487.990 lei 
- Impozitul pe clădiri – cod 07.02.01          46.453 lei 
- Impozitul pe teren – cod 07.02.02 -                                                       114.743 lei 
- Sume defalcate din TVA –cod 11.02-                                                    761.028 lei  
- Taxa asupra mijloacelor de transport – cod 1602                                    38.792 lei 
- Taxe pentru eliberare autorizații-cod 1603                                                     34 lei 
- Alte impozite și taxe - cod 180250-                                                           7.223 lei 
- Veniturile din concesiuni - cod 30.02.05 -                                               64.675 lei 
- Venituri din prestări servicii - paza - cod 33.02.08 -                                43.822 lei 
- Taxa extrajudiciară de timbru - cod 34.02-                                                2.017 lei 
- Veniturile din amenzi – cod 3502 -                                                          24.302 lei 
- Taxe speciale (paza)-36.06                       41.002 lei  
- Alte venituri - cod 36.02.50 -                                                                 146.087 lei 



- Veniturile din subvenţii de la bugetul de stat - cod bugetar 42.02 –        26.978 lei.           
-          (Ajutor încălzire,mediator sanitar) 

 

 Cheltuieli total        1.790.247 lei 
  din care: 
-  Cheltuieli de personal                                                                                      862.009 lei 
-  Cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                         442.673 lei  
-  Ordine publică                                                                                                   62.150 lei 
-  Învăăământ  total:                                                                                               81.546 lei  
  din care: 
-  Cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                           77.596 lei 
-  Tichete gradiniță                                                                                                  3.950 lei  
-  Sănătate ( mediator sanitar )                                                                              22.573 lei 
-  Cultură și religie (cheltuieli cu bunuri și servicii)                                               8.520 lei 
-  Asistența socială                                                                                              183.053 lei  
-  Dezvoltare publică (cheltuieli cu bunuri și servicii)                                         55.334 lei 
-  Salubritate                                                                                                         59.908 lei 
-  Drumuri                                                                                                             11.851 lei 
-  S.V.S.U.                                                                                                                 630 lei 
 

 

 În cadrul execuției veniturilor secțiunii de funcționare totalul a fost de 1.806.069 lei.

 Execuția cheltuielilor de funcționare este în sumă de 1.790.247 lei, rezultând un excedent 

pe secțiunea de funcționare de  15.822 lei. 
 Pe secțiunea de dezvoltare, în anul 2018, Comuna Zagăr a înregistrat venituri, în sumă de 

1.533.677  lei ,iar cheltuieli în sumă de 1.045.822 lei. 

 Deoarece împrumutul din excedentul anului precedent în sumă de 165.187 lei pentru 

secțiunea de dezvoltare nu se consideră venit al bugetului local pe secțiunea de dezvoltare  

rezultă un excedent  de 487.855 lei. 

Excedentul total al  anului 2018 este de 668.864 lei din care fonduri europene 565.447 lei. 
 Precizez că sumele excedentare provenite din fonduri europene sunt constituite din 

sumele acordate în avans prin A.F.I.R. pentru finanțarea a doua proiecte aflate în derulare. 

 Consider că în cadrul serviciului impozite și taxe ne confruntăm cu o problemă deosebit 

de acută în cea ce privește încasarea sumelor provenite din amenzi. Datorită unei prevederi 

legale greșită, din punctul meu de vedere, care permite contravenienților să nu achite amenzile 

avem o problemă în încasarea sumelor care ar completa veniturile la Bugetul local. Concret în 

anul 2018 din suma totală de 124.925 lei care trebuia încasată am reușit să încasăm doar suma de 

78.481 lei. Adică un  procent de 62,82%. 

 Diferența de 46.444 lei nu am putut să o recuperăm datorită motivului explicat mai sus.  

 

În domeniul dezvoltării infrastructurii 



Cea mai importantă realizare în acest domeniu în anul 2018 a fost obținerea finanțării 

prin PNDL-2 a proiectului ,, Asfaltare străzi în localitatea Seleuș, comuna Zagăr, județul 

Mureș”cu valoarea totală de 942.363 lei. După obținerea finanțării s-a trecut la realizarea 

efectivă a lucrării împreună cu firma SC ASTOR COM SRL Târgu Mureș, care a depus cea mai 

favorabilă ofert, lucrarea fiind executată conform proiectului tehnic de execuție cu respectarea 

tuturor parametrilor tehnici și de calitate prevăzuți și a fost finalizată, fiind și achitat în întregime 

costul total al lucrării iar documentele de justificare a cheltuielilor au fost depuse în luna 

Decembrie 2018 la Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice. 

 Întucât în proiectul inițial s-a omis introducerea unui segment de stradă în lungime de 151 

ml am inițiat și realizat împreună cu firma de consultanță un proiect intitulat ,,Asfaltare tronson 

stradă secundară în localitatea Seleuș, Comuna Zagăr, județul Mureș”, proiect finanțat prin 

Bugetul local cu suma de 91.559 lei iar lucrarea a fost realizata prin încredințare directă tot cu 

firma SC ASTOR COM SRL Târgu Mureș, astfel ca la sfârșitul anului 2018 cele două străzi din 

localitatea Seleuș au fost asfaltate iar podețele de subtraversare și profilarea șanturilor au fost 

realizate în proportie de 100%, contribuind  la ridicarea standardului de viață al locuitorilor din 

satul aparținator. 

 Costul total al investiției prin cele două proiecte este de 1.033.922 lei . 

 În satul Zagăr, alături de clădirea sediului Serviciului Voluntar Pentru Situații de Urgență 

am amenajat un spațiu pentru protecția și expunerea unor utilaje de stingere a incendiilor cu 

valoare istorică mare, a căror vechime este de peste 100 de ani, deschizând astfel calea 

amenajării unui muzeu al pompierilor voluntari din comună. Lucrarea a fost realizată prin munca 

efectivă a șefului S.V.S.U. domnul Laba Iștvan și a unor membrii voluntari ai serviciului.  

 Am realizat de asemenea lucrări de reparații la garajul situat în spațiul aparținător 

Gradiniței cu program prelungit Zagăr pentru a asigura spațiul de parcare pentru un 

buldoexcavator achiziționat prin GAL. 

 În spațiile destinate procesului instructiv-educativ am efectuat reparații curente la 

acoperișuri și am achiziționat un aragaz profesional pentru bucătăria Gradiniței cu program 

prelungit Zagăr si a trei șemineuri pentru a îmbunătăți confortul termic în clădirea Școlii cu 

clasele V-VIII unde sistemele de încălzire sunt ieșite din perioada maximă de funcționare și nu 

mai puteau asigura căldura necesară în clase. Valoarea totală a lucrărilor de reparații și de 

achiziție de bunuri a fost de 8.039 lei. 

 Datorită constrângerilor bugetare nu am putut realiza decât lucrări de plombare a gropilor 

și nivelare cu un autogreder pe DC-63 și pe străzile laterale din satele Zagăr si Seleuș. Aceste 

lucrări au fost realizate în colaborare cu S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaș, societate cu care am 

colaborat foarte bine în toți anii de mandat în funcția de Primar. 

 În anul 2018 nu am putut prevedea sume pentru întreținerea clădirii în care funcționează 

Primaria comunei Zagăr si nici pentru dotare. Menționez că această clădire are o vechime de mai 

mult de 100 ani și are nevoie urgentă de reabilitare, modernizare și dotare pentru a putea asigura 



condiții normale de colaborare și deservire civilizate în relația cu cetățenii comunei și cu 

partenerii și autoritățile statului român. 

 Întrucât comuna noastră este mica și nu există pe teritoriul ei societăți sau intreprinderi 

mici și mijlocii care să contribuie cu sume substanțiale la veniturile bugetului local resursele 

anuale sunt foarte limitate iar funcționarea normală a activitatii este dependentă de alocările 

bugetare de la Bugetul de stat.   În perioada 2012 – 2018 în care am îndeplinit funcția de primar 

veniturile totale anuale ale Bugetului local au avut variații mai mici sau mai mari de la un an la 

altul. Pentru a exemplifica afirmația de mai sus doresc să prezint un tabel și un grafic care 

ilustrează cele afirmate.      Bugetul local 

Venituri totale anuale 

 Anul                Suma   lei                                               Anul                       Suma  lei 

 2012  1.411.712        2016                       1.905.430 

 2013  1.953.208        2017                       2.518.832 

 2014                1.870.050        2018                       1.806.069 

 2015                2.053.093 

 

 

 

 Având în vedere tabelul și graficul ilustrativ de mai sus este clar evidențiat faptul că 

resursele Bugetului local nu pot asigura finanțarea unor proiecte mari de infrastructură. De aceea 



consider ca singura soluție viabilă de dezvoltare în viitor a comunei este accesarea de fonduri 

guvernamentale și europene prin proiecte serioase și în același timp sustenabile pe principalele 

domenii de dezvoltare: infrastructura de apă și canalizare, infrastructura rutieră, infrastructura 

pentru educație, infrastructura pentru cultură și infrastructura socială. 

 În acest sens am demarat și sunt în diferite stadii de execuție următoarele proiecte: 

1.   Alimentare cu apă a localității Zagăr, Comuna Zagăr, județul Mureș. 

2.   Rețea de canalizare și stație de eprare în localitatea Zagăr, comuna Zagăr, județul Mureș. 

3.  Asfaltare drum comunal DC – 63 pe teritoriul administrativ al comunei Zagăr, județul Mureș. 

4.  Asfaltare străzi secundare în satele Zagăr și Seleuș, comuna Zagăr, județul Mures.  

5. Reabilitare, extindere si dotare infrastructura educațională pentru învățământul general 

obligatoriu, Școala Gimnazială Zagăr, clădirea destinată învățământului gimnazial (cl. V-VIII), 

comuna Zagăr, nr.42, județul Mureș. 

6. Reabilitare, extindere și dotare infrastructura educațională pentru învățământul general 

obligatoriu, Școala Gimnazială Zagăr, clădirea destinată învățământului primar (cl. 0 - IV), 

comuna Zagăr, nr.194, județul Mureș. 

 Există și două proiecte finanțate prin A.F.I.R. din fonduri europene nerambursabile și 

anume: 

1.  Reabilitare, modernizare și extindere cămin cultural în localitatea Zagăr, comuna Zagăr, 

județul Mureș. 

2.  Achiziție utilaj și accesorii pentru întreținerea domeniului public al comunei Zagăr, județul 

Mureș. 

 La aceste două proiecte s-au încheiat contractele de finanțare și suntem în faza de licitație 

în vederea selectării firmelor care vor executa lucrările.  

  

Relația cu cetatenii comunitatii 
 

 In anul 2018 am avut urmatoarele solicitari: 

-  sesizari si cereri scrise ale cetatenilor   21 

-  cereri de audiente   54 

 La solicitarile scrise s-au trimis celor care au facut solicitarea raspunsuri scrise in 

termenul legal de 30 de zile 

 In cazul audientelor problemele ridicate au foste solutionate prin raspuns verbal care s-a 

incadrat in prevederile legale indiferent de tipul de raspuns, favorabil sau nefavorabil in raport cu 

problematica ridicata in timpul audientei. 



 De asemenea am avut in cursul anului discutii libere cu cetatenii cu ocazia deplasarilor in 

toate zonele celor doua sate apartinatoare de comuna Zagar in cadrul campaniilor de curatenie si 

igienizare a loclitatilor sau cu ocazia verificarii modului in care sunt respectate prevederile 

proiectelor de executie a unor lucrari de infrastructura si edilitar – gospodaresti. 

 

  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.  

 Aici se impune o precizare si anume: in orasele din din proximitatea comunei noastre 
exista oferte de locuri de munca dar multi concetateni refuza angajarea preferand sa 
beneficieze de prevederile legii venitului mnim garantat 

 Din această cauză o bună parte din populaţia stabilă a comunei este dependentă de 
ajutoarele sociale prevăzute în Legea 416/2001 suma totală utilizată în anul 2018 fiind de 
247.724 lei, suma fiind asigurată din Bugetul asigurărilor sociale de stat. În medie au beneficiat 
de ajutoare sociale un număr de 63 de familii lunar cu variații in funcție de anotimp așa cum 
rezultă din graficul următor: 

 

 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.  

 Trebuie însă să  menționez că Legea 416/2001, Legea venitului minim garantat, cu toate  

 modificările făcute în timp are încă numeroase lacune care sunt speculate cu ușurință de 

potențialii beneficiari ai ajutorului social care încasează astfel sume de bani care nu li s-ar  

cuveni de fapt.   



De asemenea un numar redus de cetățeni potențiali beneficiari ai ajutorului social au fost 

suspendați temporar de la plată din cauza refuzului acestora de a efectua orele de muncă, în 

folosul comunității, 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 și compartimentul de prestații 

sociale 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 

majoritatea lor au prestat  efectiv orele de muncă la lucrări prevăzute în planul anual de 

activitate care a fost aprobat prin HCL nr. 1/25.01.2018 

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

ordine în comună și în afara comunei. Există din păcate și în prezent cetățeni care nu vor să 

înțeleagă importanța deosebită a păstrării curățeniei în comună și continuă să arunce gunoaiele 

la întâmplare. Amendarea lor nu reprezintă o soluție atâta timp cât aceștia nu sunt obligați să își 

plătească amenzile. 

 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. 

 O problemă socială deosebit de gravă este generată de Ordinul Ministerului Finantelor 

Publice nr. 575416/06.08.2018 care interzice atribuirea terenului aferent imobilelor, foste 

proprietăți de stat, care au fost vândute chiriașilor conform prevederilor Legii 112/ 1995, 

articolul 9 și care conform prevederilor Legii 18/1991, articolul 36 pot primi cu titlu gratuit 

suprafețele de teren aferente imobilelor pe care le dețin indiferent de modul de dobândire a 

acelor imobile. Din punctul meu de vedere un ordin al  Guvernului României nu poate anula 

aplicarea prevederilor unor legi adoptate de Parlamentul României. 

 

 În domeniul educației  

 

 În anul 2018 sumele destinate învățământului au avut două componente și anume: 

- sumele destinate asigurării salariilor personalului didactic și personalului auxiliar au fost 

repartizate în mod direct către Școala Gimnazială Zagăr, prin intermediul Inspectoratului 

Școlar Județean Mureș, școala având personalitate juridică. 

     -    sumele destinate cheltuielilor pentru bunuri și servicii au fost repartizate prin Bugetul              
local al comunei. 

Trebuie să menționez că sumele acordate pentru cheltuielile pentru  bunuri și servicii 

repartizate conform metodologiei de repartizare a unei sume fixe, raportate la numarul de 



elevi, în valoare de 68.000 lei au fost total insuficiente cauzând numeroase disfuncționalități 

în desfășurarea în bune condiții a procesului instructiv-educativ. 

Prin prevederile Bugetului local a fost alocată o sumă suplimentară în valoare de 10.000 

lei care însă nu a acoperit decât în foarte mică măsură necesarul de finanțare a cheltuielior 

materiale ale Școlii Gimnaziale Zagăr. 

 Datorită constrângerilor bugetare cauzate de lipsa resurselor necesare (lipsa banilor) 

sumele suplimentare alocate din bugetul local prin Hotărâri ale Consiliului Local Zagăr au fost 

reduse, suma repartizată fiind de 18.040 lei, sumă total insuficientă pentru asigurarea finanțării 

lucrărilor de reparații, igienizare și dotare a spațiilor de învățământ cea ce a provocat anumite 

perturbări în desfașurarea normală a activității. Amintesc aici că Școala Gimnazială Zagăr își 

desfășoară activitatea în patru corpuri de clădire care toate necesită lucrări anuale de 

întreținere și reparații. 

 Din punct de vedere al dotării spațiilor de invățământ nu avem  probleme majore, 

dotările existente prmițând desfășurarea normală a procesului instructiv-educativ. 

 Tot din bugetul local au fost asigurate sumele necesare pentru menținerea în stare de 

funcționare, conform cerințelor legale, a microbuzului școlar care asigură transportul zilnic al 

elevilor din cursul gimnazial, din satul Seleuș, la Școala Gimnazială Zagăr cu clasele V-VIII. 

Trebuie însă menționat faptul că actualul microbuz a intrat în dotarea școlii în anul 2007 având 

astfel o vechime de 12 ani iar datorită uzurii morale și fizice cheltuielile de întreținere și 

reparații cresc de la un an la altul, microbuzul respectiv fiind in prezent amortizat total. 

 In cursul anului 2018 am facut demersurile necesare pentru a ni se atribui un alt 

microbuz scolar dar pana in prezent nu am primit nici un fel de raspuns la solicitarea inaintata 

Consiliului Judetean Mures si Inspectoratului Scolar Judetean Mures. 

 In anul scolar 2017 – 2018, la nivelul comunei Zagar, au functionat urmatoarele structuri 

scolare: 

 1.  Scoala Primara cu clasele 0-IV Zagar 

 2.  Scoala Gimnaziala Zagar cu clasele V- VIII 

 3.  Scoala Primara Seleus cu clasele 0 – IV 

 4.  Gradinita cu program prelungit Zagar 

 5.  Gradinita cu program normal Seleus 

 La sfarsitul anului scolar 2017 – 2018 situatia scolara privind promovarea elevilor a fost 

urmatoarea: 

 

 

STRUCTURA NUMAR 
ELEVI  

INSCRISI 

NUMAR 
ELEVI  

PROMOVATI 

NUMAR 
ELEVI  

REPETENTI 

 
DATORITA 

SITUATIEI LA 
INVATATURA 

DIN CARE: 
ABANDON SCOLAR 

NESCOLARIZATI 

Scoala Primara 
clasele 0-IV Zagar 

62 57 5 - 5 
2 elevi plecati in 



Germania cu 
parintii 
3 elevi abandon  
depasire varsta 

Scoala Gimnaziala  
clasele V – VIII Zagar 

63 55 8 2 6 
1 elev plecat in 
Germania cu parintii 
5 elevi abandon 

Scoala Primara  
clasele 0 – IV Seleus 

13 11 2  2 
2 elevi abandon 

Gradinita cu program  
prelungit Zagar 

26     

Gradinita cu program  
normal Seleus 

9     

 

 In anul scolar 2018 – 2019 efectivul de elevi inscrisi este urmatorul: 

 

STRUCTURA NR. ELEVI 
INSCRISI 

STRUCTURA NR. ELEVI 
INSCRISI 

Scoala Primara cl. 0 – IV Zagar 61 Gradinita cu program prelungit 

Zagar 

26 

Scoala gimnaziala cl. V - VIII Zagar 55 Gradinita cu program normal Seleus 6 

Scoala Primara cl. O – IV Seleus 11   

 

  În cursul anului 2018 am sprijinit desfașurarea în bune condiții a activității instructiv-

educative și a activităților extracuriculare precum și organizarea unor excursii tematice cu elevii 

utilizând pentru transportul acestora microbuzul scolar. 

 De asemenea am asigurat desfășurarea în bune condiții a orelor de educație fizică și 

sport prin punerea la dispoziția școlii, fără taxe, a terenului de sport cu gazon sintetic aflat în 

proprietatea comunei. 

 Este demn de menționat faptul că Școala Gimnazială Zagăr are un parteneriat de 

colaborare cu două comunități din Germania, Vilseck și Freihung care contribuie substanțial la 

menținerea în funcțiune a Grădiniței cu program prelungit Zagăr. Acest parteneriat a fost 

susținut logistic  de către Primăria comunei Zagăr începând din anul 2012, an în care actuala 

conducere a Primăriei si-a preluat mandatul obținut în urma rezultatelor votului pentru 

alegerile locale. 

 

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 dar am 
mobilizat și alți cetățeni pentru a asigura curățenia în spațiul din apropierea caselor în care 
aceștia locuiesc. 

 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. Trebuie însă să menționez că există încă un număr 
destul de mare de cetățeni care refuză să platească taxa de salubritate ceea ce cauzează 
apariția unui deficit în buget care a fost necesar să fie acoperit prin subvenționare de la bugetul 
comunei. 
 In anul 2018 suma totala platita catre firma de salubritate a fost de 59.908 lei iar 
incasarile anuale in valoare de 41.002 lei rezultand un deficit de 18.906 adica un procent de 
incasare de 68,44%. 
 Datorită prevederilor legale în vigoare Primăria nu poate obliga acești cetățeni să 
plătească sumele restante și cele curente. Prin aplicarea unor amenzi contravenționale nu 
putem rezolva această problemă deoarece legea nu îi obligă să plătească amenzile și în același 
timp interzice autorităților locale să condiționeze acordarea unor facilități de achitarea la zi a 
datoriilor către bugetul local. 
 De asemenea avem probleme cu anumiți cetățeni care continuă să arunce la întâmplare, 
în special pe malul pârâului Domald, dar și în alte locuri, a gunoaielor iar sancționarea lor cu 
amenzi nu rezolvă problema deoarece cei vinovați nu achită amenzile respective. 
 

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 ortodoxe , prilej cu care am avut și o 
întâlnire cu cetățenii din sat. 

Cu ocazia Zilei  Naționale a României, 1 Decembrie am organizat  împreună cu părintele 
Silviu Popescu si cu elevii Scolii Gimnaziale Zagar conduși de doamna director Corina Popescu și 
domnul profesor Mihai Șuteu, instructor de dansuri populare, un spectacol aniversar dedicat 
sărbătoririi centenarului unirii Ardealului cu România la care au participat un număr mare de 
locuitori ai comunei. 

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

ceremoniilor aniversare a Hramului Bisericii 0rtodoxe 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 VII-a, susţinut de către Corul de copii ,, Iconițe” al Școlii Gimnaziale Zagăr, Corul tinerilor 

intelectuali din comună, Corul Bisericii Ortodoxe Zagăr și Corul bărbătesc 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 


