
RAPORT AL PRIMARULUI PE ANUL 2020 
 

 

Stimați cetățeni ai comunei Vărgata! 

 

Cred că în ciuda greutăților economice și a pandemiei de coronavirus anul trecut am 

reușit realizarea unor idei, realizarea și  finalizarea unor planuri și proiecte, ca pietruirea 

tuturor străzilor (16 km), construirea de stații de autobuze, construirea sau extinderea caselor 

mortuare din Mitrești, Vadu, Vărgata și Grâușorul, clarificarea situației terenurilor, etc.   

Am întocmit planuri și proiecte pentru asfaltarea tuturor străzilor și construire de trotuare, 

modernizarea sistemului de iluminat public, modernizarea dispensarului uman, finalizarea bazei 

sportive, cămin social ce va fi construit pe amplasamentul fostei primării, construire de cămin 

cultural la Vărgata, etc.  

Am sprijinit funcționarea (cât au putut funcționa în pandemie) școlilor, a grădiniței cu 

program prelungit, a programului after-school, a microbuzului școlar, a instruirilor de dans 

popular, serviciul voluntar de pompieri, acordarea de pachete de crăciun, serviciul de îngrijire la 

domiciliu a bolnavilor vârstnici, serviciul SMURD, etc. 

Am muncit ca localitățile noastre să se dezvolte, să evolueze, și să ne protejăm și să ne păstrăm 

valorile.   

 

                                                                                                     Balogh István 

                                                                                                   Primarul comunei Vărgata  

 

 

Infrastructura comunei 

- În aprilie am început întreținerea grădinii dispensarului uman: am curățat terenul de resturile 

vegetale, am tăiat crengile pomilor, am transportat și am împrăștiat 19 remorci de sol, am cumpărat 

semințe de pajiști pentru a semăna terenul. 

- Încă din primăvară am început lucrările de întreținere a clădirilor și spațiilor publice și a 

cimitirelor. 

- În aprilie firma executantă a început remedierea problemelor la lucrările de canalizare. 

- În cursul lunii mai am cumpărat flori și le-am plantat în fața primăriei, a cămielor culturale, 

a școlilor și la monumente. 

- La solicitarea cetățenilor am contractat o firmă pentru colectarea și ridicarea câinilor fără 

stăpân. 

- În cursul lunii iunie am amplasat săli de așteptare în stațiile de autobuze din Valea, Vărgata, 

Mitrești. 

- În cursul luniilor iunie și iulie am cosit vegetația în cimitirele, pealocuri pentru a doua oară 

în an. 

- În cursul lunii iulie cu participarea muncitorilor Primăriei am început amplasarea capacelor 

la căminele de racord de canalizare. 

- În iulie am cosit vegetația pentru a doua, pealocuri pentru a treia oară de pe domeniul public. 

- Am săpat fântână pe islazul din Vadu. 

- În cursul lunii iunie am întocmit cinci proiecte de finanțare: modernizarea sistemului de 

iluminat public, construire de cămin cultural la Vărgata, finalizarea bazei sportive, asfaltarea 



tuturor străzilor și construire de trotuare, modernizarea dispensarului uman, construire de cămin 

social pe amplasamentul fostei primării. 

- La Vadu și Grâușorul am amplasat noi indicatoare de localități. 

- Am amplasat noi inscripții de bun-venit la capătul satelor Valea și Mitrești, precum am 

recondiționat structura de lemn ale acestora. 

- Am făcut un nou pas spre elaborarea PUG al comunei, lucrările sunt în desfășurare, sperăm 

că anul viitor se va finaliza planul. Între timp la sfârșitul anului trecut cetățenii au avut posibilitatea 

de a-și exprima părerea asupra planului ce se află în proces de elaborare, propunerile au fost 

transmise executantului. 

- Am luat măsuri pentru colectarea taxelor, impozitelor, și am reușit colectarea într-o proporție 

peste așteptări. 

- În cadrul programului guvernamental de cadastru imobiliar am reușit întocmirea de hărți 

oficiale pentru o parte din terenurile de la Vadu, Mitrești, Vărgata. Sperăm că aici primii fermieri 

își vor primi și extrasele de carte funciară. 

- Procesul de vizite în străzi a fost oprită primăvara din cauza pandemiei, dar la toamnă am 

vizitat din nou toate străzile, și am colectat sugestiile, propunerile cetățenilor. 

- Am reînnoit registrul patrimoniului public al comunei. 

- Am efectuat evaluarea patrimoniului public al comunei.  

- Am pus la punct arhiva comunei. 

- Am elaborat planul de amenajament silvic pentru pădurile comunale. 

- Am continuat elaborarea planului de amenajament pastoral al comunei. 

- Am reînoit acoperișul de la anexele gospodărești de la dispensarul uman. 

- Am început elaborarea proiectului pentru rețeaua de distribuție gaze naturale în localitatea 

Grâușorul. 

 

Cultură, sport 

- Am realizat studiile și am înaintat spre finanțare câte un proiect pentru finalizarea bazei 

sportive, construirea unui cămin cultural și  unui obiectiv social, reabilitarea dispensarului medical 

la Vărgata. 

- La primăvară am anunțat un concurs de proiecte pentru finanțarea unor programe ale ONG-

urilor și bisericilor locale.  

 

 Cămine culturale 

- Am înaintat o nouă cerere de fianțare pentru construirea unui nou Cămin cultural la Vărgata. 

 

Școli 

- În cursul lunii mai am depus documentația pentru avizul de securitate la incendiu pentru 

grădinița cu program prelungit Vărgata la ISU Mureș, și am și obținut acest aviz. 

- În aprilie am început reconstrucția școlii din Grâușorul. 

- În iunie am început demolarea școlii primare din Valea și construirea unei noi clădiri. 

- În cursul toamnei au început și lucrările la Școala Gimnazială Vărgata, o parte din acoperiș a 

fost demontată și s-a început reconstrucția acestuia. 

- S-au făcut progrese frumoase la lucrările de la școala din Grâușorul, și au lucrat la toamnă și 

la unitatea de învățământ din Vadu. 



- Am comandat și au fost întocmite dosarele pentru aviz de securitate la incendiu ale școlilor 

și grădinițelor, care vor fi depuse spre avizare la instituțiile abilitate în momentul finalizării 

obiectivelor. 

- Asemănător anilor precedenți, am reușit completarea bugetului pentru școli din bugetul local 

cu o sumă aproape egală cu cea asigurată de stat.  

- În toamnă am elaborat și am depus un proiect de finanțare cu valoare ridicată pentru a asigura 

elevilor și cadrelor didactice instrumente didactice digitale pentru a face posibil procesul de 

educație de la distană în perioada pandemiei. 

 

Rețeaua de canalizare menajeră 

- Am început din nou spălarea și inspecția video a rețelei de canalizare și a conductelor 

secundare, după ce o parte din lucrările de reparații au fost executate. 

- Am elaborat proiecte pentru construirea rețelelor de apă și canalizare pentru satele Vadu și 

Grâușorul. 

 

Casele mortuare 

- În luna februarie la grupurile sanitare de la casa mortuară din Valea am montat pereți de 

despărțire și am efectuat ultimele lucrări de finisaj. 

- În cursul primăverii am lucrat mult la casele mortuare: la Vărgata am montat bănci pe terasă, 

la Vărgata și Mitrești am montat suporturi pentru coroane, am început extinderea terasei casei 

mortuare din Vadu, am continuat lucrările la Grâușorul. 

- În cursul lunii aprilie am lucrat la casa mortuară din Mitrești, am efectuat lucrări de finisaj, 

am vopsit turla, am montat lambriu, am schimbat peretele din PVC de pe terasă, distrusă de vânt. 

În cursul verii am montat jgheaburi și burlane.  

- La toamnă am continuat lucrările pentru a finaliza extinderea construcției la Vadu, la Mitrești 

am extins clădirea cu o încăpere pentru depozitare. 

- În cursul toamnei am curățat, am cosit din nou cimitirele, am montat pubele noi pentru 

colectarea selectivă a deșeurilor, și am marcat locurile pentru colectarea deșeurilor vegetale. 

 

Străzi, drumuri 

- În cursul lunilor ianuarie și februarie am efectuat măsurători topografice și studii geologice 

pentru întocmirea de documentații, în vederea depunerii de cerere de finanțare la asfaltare străzi.  

- În cursul  primăverii am demarat pietruirea străzilor (16 km) din cantitatea de 2266 tone de 

piatră spartă achiziționată la finalul anului 2019 cu bani din buget, iar lucrările de pietruire au fost 

efectuate pe tot parcursul anului având în vedere posibilitățile și necesitățile.   

- În cursul primăverii la cererea cetățenilor și intreprinzătorilor am lățit podul de acces spre 

strada Báró-köz lângă magazin la Valea. 

- În cursul primăverii și verii am cosit de două ori acostamentele drumurilor comunale spre 

Vadu și Grâușorul. 

- În iunie am schimbat tuburile mici de beton sparte cu un tub existent, mai mare la un podeț 

de la ieșirea din Valea. 

- În iunie am cosit acostamentele drumurilor de exploatație agricolă (20 km) 

- În august am depus cerere de finanțare pentru asfaltarea tuturor străzilor. 

- Până la sfârșitul anului am reușit întabularea tuturor străzilor și a celor trei drumuri comunale 

pentru a le pregăti spre asfaltare. 

- Toate străzile au căpătat denumiri noi, după toponomia locală, și acestea vor fi oficializate.  



 

Pompierii 

- Și în acest an am sprijinit  pompierii voluntari cu asigurările pentru autospeciala și personal, 

am asigurat cheltuielile de combustibil și întreținere, și am asigurat branșarea curentului electric 

la remiza PSI. 

 

Alte activități comunitare  

- În cursul lunilor februarie și martie am organizat de trei ori cursuri de instruire și consiliere 

pentru fermierii locali în teme ca zootehnie, fitotehnie, proiecte de finanțare, subvenții și alte teme 

solicitate de către fermieri. 

- Am sprijinit fermierii în procurarea documentelor, hărților, planșelor necesare la dosare de 

solicitare de subvenții la APIA, și am acordat sprijin de întocmire și predare dosare. 

- În cursul anului angajații primăriei, precum și beneficiarii de ajutor social au organizat acțiuni 

de colectare de deșeuri pe raza comunei. 

- Cantitatea de lemne exploatată din pădurile proprii a fost vândută către populație, pentru ca 

cei care au nevoie de lemne de foc, să-și poată cumpăra pe loc.  

- Din martie am fost nevoiți să gestionăm noi situații datorite pandemiei: am înregistrat și am 

sprijinit persoanele aflate în carantină, am dus pachete de alimente la persoane vârstnice, în 

colaborare cu poliția și medicul de familie am asigurat declarații și am informat populația, etc. 

 

 

Însă anul trecut a fost marcat și de nereușite, pe de o parte din cauza pandemiei, pe de altă parte 

din cauza situației economice a firmelor, avem lucrări pornite care nu au evoluat sau au evoluat 

foarte puțin. În astfel de situații se află căminele culturale din Mitrești, Vadu, Grâușorul, 

reabilitarea școlii din Vadu, construirea școlii din Valea, măsurarea terenurilor agricole. La aceste 

lucrări vom fi nevoiți să reziliem contractele și să demarăm noi procese de achiziții publice și să 

încheiem noi contracte cu noi constructori. 

 

 


