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Raport de activitate pe anul 2021 

 

Nici anul trecut nu a fost unul inactiv, am muncit, profitând de posibilități, și după cum veți 

vedea, am obținut și rezultate. Am avut ocazia de a demara multe lucrări și proiecte, în ciuda 

faptului că unele nu sunt palpabile, concrete, dar dacă se materializează și vom obținre finanțări 

pentru acestea, atunci în 2-3 ani vor fi concretizate. Ne străduim să profităm de orice posibilitate, 

având în vizor atât programele de finanțare naționale, cât și posibilitățile UE și specificul local. 
 

Înregistrarea străzilor în cărțile funciare: Având în vedere faptul că la apelurile de finanțare 

de la CNI, la asfaltare una dintre condiții era posesia prin cărți funciare, acum doi ani am început, 

iar anul trecut am și finalizat acest proces, am obținut cărți funciare pentru toate cele 59 de străzi 

secundare și pentru cele 3 drumuri comunale. 
Modernizarea iluminatului public: În vara anului 2020 am depus o cerere de finanțare la 

Administrația Fondului pentru Mediu, cu sprijinul obținut s-a realizat investiția în toamna anului 

trecut. Au fost montate lămpi cu tehnologie LED pe toți stâlpi din comună, iar fiind vorba de becuri 

economice, sistemul funcționează cu o economisire de 70% față de cel precedent. Valoarea 

investiției depășește 563 de mii de lei, din care 491.461 de lei reprezintă finanțare nerambursabilă, 

iar cofinanțarea comunei este de 72 de mii de lei. 
Plata impozitelor cu card: Deoarece legea ne impune obligativitatea creării posibilității platei 

taxelor și impozitelor cu card bancar, și noi am dorit să oferim cetățenilor această posibilitate, am 

efectuat demersurile necesare și am achiziționat dotările necesare. După demersuri ce au durat un 

an, și utilizând posibilitățile platformei ghiseul.ro, am pus în funcțiune sistemul. Avantajul 

platformei ghiseul.ro este că oricine se poate înregistra în acest sistem și poate vizionaliza toate 

genurile de taxe și impozite datorate, precum și valoarea acestora, și poate plăti de acasă aceste 

sume on-line, fără a se mai deplasa la primărie, fără a sta la rând sau  fără a avea grija banilor cash. 
Atragem din nou atenția cetățenilor comunei că până la 30 martie își pot plăti integral 

impozitele și taxele locale pe tot anul, pentru care vor beneficia de o bonificație de 10% din 

valoarea impozitelor pe clădiri, terenuri, mașini. 

Noi licitații: Deoarece nici după doi ani de negocieri și promisiuni firmele câștigătoare la 

licitații nu erau dispuși să execute lucrările asumate, am fost nevoiți să le reziliem contractele și să 

deschidem noi licitații pentru construirea școlii primare din Valea și reabilitarea celor trei cămine 

culturale (Mitrești, Vadu, Grâușorul). La Valea noul executan a început lucrările în toamna anului 

trecut, dar a evoluat foarte frumos, și sperăm să le finalizeze chiar în această primăvară. Noul 

executant are la dispoziție șase luni pentru finalizarea lucrărilor la căminele culturale. Am avut 

situație similară și la școala din Vadu, dar în final acolo nu s-a ajuns la rezilierea contractului, anul 

trecut executantul a reluat lucrările. Reabilitarea școlilor din Vărgata și Grâușorul evoluează mai 

lent, dar sperăm să se finalizeze lucrările în această vară. 
Extinderea caselor mortuare:  



Echipa de muncitori a primăriei a finalizat anul trecut lucrările la casele mortuare din Mitrești 

și Vadu. La Mitrești am terminat lucrările de extindere a clădirii și reabilitarea părții vechi a clădirii 

(montare de gresie și faianță, lucrări de instalații electrice, aplicare glet, zugrăvire), iar la Vadu am 

finalizat reabilitarea clădirii și extinderea terasei clădirii (construire și reparații de acoperiș, lucrări 

de instalații electrice, aplicare tencuială în interior și exterior, zugrăvire, construire trotuar și 

podea). 

Extinderea rețelei de canalizare: Anul trecut am reușit extinderea rețelei de canalizare în trei 

străzi mici care nu beneficiau de investiții din proiectul de canalizare din 2012 (străzile Zsákutca 

și Nagy-köz din Valea și str. Malomárok din Vărgata), pe lângă care am amplasat și 15 cămine de 

racord și am racordat 5 instituții publice la rețeaua existentă. Anul trecut am pus în funcțiune 

sistemul construit în cele trei sate, astfel fiecare cetățean are obligativitatea impusă de lege pentru 

a se racorda la rețea și a plăti taxa de canalizare. După ce parametri de funcționare ai sistemului 

sunt stabilite la normal, în concordanță cu legislație, sistemul va fi preluat de către operatorul 

regional Aquaserv, care va încheia contracte individuale de servicii pentru fiecare gospodărie. 
Oficializarea formației civile de pompieri:  

Legea prevede că SVSU-rile pot funcționa doar dacă sunt constituite legal, iar primăria 

angajează cel puțin un șef de serviciu. În această privință anul trecut am procedat la constituirea 

SVSU și angajare de personal. Pe lângă acestea am sprijinit formația civilă de pompieri și anul 

trecut cu carburanți (3.106,30 lei), cu dotări de mică valoare (714,48 lej), i-am asigurat sursa de 

energie electrică, încălzire pe timp de iarnă, am încheiat asigurări RCA pentru autospecialele PSI 

și asigurări de accidente pentru pompieri (9.360,80 lei), iar muncitorii noștri au efectuat lucrări la 

clădirea remizei PSI. 
Funcționarea grupului de muncitori:  
S-a dovedit a fi o idee de succes faptul că anul trecut am lărgit grupul de muncitori atât numeric, 

cât și la dotare cu utilaje, astfel prin munca lor am putut întreține clădiri și spații din domeniul 

public, am putut dezvolta casele mortuare, am construit podețe de acces, am reparat drumuri, am 

curățat stațiile de pompare, am gletuit la clădirea remizei PSI, în timpul iernii am deszăpezit 

drumuri și străzi, am aplicat material antiderapant, am confecționat WC-uri la casele mortuare din 

Vadu și Grâușorul, momentan construim săli de așteptare pentru stațiile de autobuz din sate. 

Lucrări cadastrale:  

Deși cele două firme contractate lucrează lent, totuși avansăm cu lucrările - avem contracte de 

lucrări de înregistrare sistematică și obținere CF pentru cca. 30% din suprafața comunei. În acest 

an vrem să încheiem noi contracte pentru planuri parcelare, înregistrări sistematice și obținere CF 

pentru suprafețe din intravilanul și extravilanul localităților. 

Clarificarea posesiilor:  
Anul trecut am reușit să terminăm procesul de clarificare a posesiei pe suprafațele agricole din 

Vărgata și Mitrești, anul acesta vrem să terminăm și cu Grâușorul. La Valea și Vadu acest proces 

a fost finalizat acum doi ani, acolo deja am ajuns în faza înregistrărilor sistematice. 

Planuri de amenajament: Anul trecut am întocmit Planul de amenajament silvic (ce se reface 

din zece în zece ani) pentru pădurile comunale și bisericești, și am întocmit planul de amenajament 

pastoral. De acesta din urmă avem nevoie la depunerea cererilor pentru subvenții APIA, fiindcă în 

lipsa acestui plan fermierii locali n-ar beneficia de subvenții pentru parcelele de pajiști. 
Recensământul agricol: Una din sarcinile importante din anul trecut a fost recensământul 

agricol ce se desfășoară din zece în zece ani. Am finalizat cu succes și această sarcină, din comună 

au fost înregistrate șapte sute de gospodării în baza de date națională. 
Recuperarea datoriilor: Persoanele fizice și juridice din comună au acumulat o restanță de 

cca. un million de lei la impozite, taxe și amenzi, din care anul trecut am recuperat cca. 250 de mii 



de lei. Datornicii sunt rugați din nou să-și plătească restanțele pentru a evita eventuale situații 

neplăcute. Anul trecut tuturor datornicilor le-au fost înmânate înștiințările de datorii și somațiile 

de plată, iar la restanțierii urmează verificarea veniturilor și a depozitelor bancare, după care 

urmează propriri la salarii, pensii, venituri și conturi bancare, la alții urmează propriri pe bunuri 

materiale prin ordin judecătoresc. Cei care nu au venituri, sunt urmăriți timp de cinci ani pentru 

recuperarea taxelor și impozitelor datorate, iar amenzile pot fi transformate de tribunal în prestare 

de muncă în folosul comunității. 

Inspecție fiscală: Codul fiscal ne obligă să efectuăm periodic inspecția fiscală a comunei, cea 

ce am și efectuat la începutul anului trecut, și în fiecare gospodărie din comună am măsurat 

suprafețele de terenuri și clădiri. În urma acestei actiuni avem o imagine clară asupra mărimilor 

loturilor, asupra construcțiilor legale sau ilegale, astfel din acest an putem putem stabili mai precis 

cotele impozabile și constucțiile ilegale. Pe această cale rugăm toți cetățenii comunei să-și 

plătească în timp util impozitele și amenzile, totodată să-și reglementeze starea construcțiilor 

ilegale, deoarece cine nu a rezolvat solicitările noastre după ultima somație, va suporta o nouă 

amendă prevăzută de lege. 

Programul pentru școli al României: Din anul trecut comuna a preluat de Consiliul Județean 

responsabilitatea asigurării produselor în cadrul programului guvernamental de oferire mic-dejun 

elevilor (lapte, corn, măr). Astfel Primăria a organizat licitația pentru selecția furnizorilor și 

totodată controlează desfășurarea programului. Produsele lactate sunt furnizate de către SC 

Agrotranscom-Ex SRL Miercurea Nirajului, produsele de panificație sunt asigurate de SC Toth 

Pek SRL, iar mărul este transportat de către SC Agromat Batos SRL Batoș. Avantajele 

programului: elevii primesc zilnic produse proaspete, sănătoase, gustoase față de produsele deseori 

neconsumabile furnizate în anii precedenți, iar acum sunt furnizate de către producători locali sau 

din apropiere. 

Informare publică: Susținem în continuare importanța informării populației prin mai multe 

căi asupra întâmplărilor din comună, asupra activității conducerii comunei, respectiv dorim 

colectarea de informații de la populație. Din cauza pandemiei nu am organizat întâlnirile din străzi, 

dar am redactat în continuu stiri în buletinul local de știri, contul comunal pe Facebook și pagina 

web a comunei. 
Cultură, sport, comunitate: Din cauza pandemiei acivitățile culturale și comunitare nu au 

funcționat, dar anul trecut am organizat sărbătoarea de ziua comunității maghiare. Am demarat 

proiectul de educație la instrumentele muzicale populare, iar corul bărbătesc (deși în timpul 

pandemiei nu a avut activitate) a avut două prezentări la sfârșitul anului trecut și sperăm că 

pandemia va permite reluarea activițăților. Așteptăm noi membri în cor și la cursurile de utilizare 

instrumente muzicale populare, și îndemnăm tinerii și adulți, să ia parte la aceste activități, astfel 

apropiindu-se de lumea muzicii, iar pe această cale se vor implica în viața culturală locală și în 

păstrarea tradițiilor și identității culturale. În domeniul sportului anul trecut fotbalul a fost neglijat, 

dar am avut activități de sectorball, s-a lansat instruirea în domeniul baschetului în rândul 

școlarilor, iar pentru adulți am reușit să facem rost de o masă de teqball, ca doritorii să fie introduși 

în acest nou sport cu mingea. 
 

Proiectare, pregătire de proiecte 

 

Proiecte înaintate 

 

Dorim să depunem cerere de finanțare pentru construirea unei creșe la Vărgata, în colaborare 

cu Comuna Hodoșa. Terenul necesar construirii unei clădiri pentru patruzeci de copii va fi asigurat 



la Vărgata, lângă baza sportivă. Astfel dorim să facem comuna mai atractivă pentru familii cu copii 

mici, printr-o astfel de instituție am rezolva și o problemă majoră a părinților, acela de a asigura 

ocrotirea și îngrijirea copiilor în timp ce ei se află la serviciu. La Miercurea Nirajului există o mare 

cerere pentru locurile din creșa nou-construită, acestea sunt epuizate, astfel familiile din comunele 

învecinate nu mai au loc acolo. 
 

Documentația pentru construirea unui nou cămin cultural la Vărgata a fost reînnoită, 

solicitările și proiectele noastre au fost înaintate la București, așteptăm rezultatele.  
Pentru renovarea dispensarului medical am solicitat acum doi ani sprijin guvernamental, 

anul trecut am depus și proiectele, așteptăm rezultatele.  
Pentru dezvoltarea digitală a unităților școlare am depus un proiect acum doi ani, așteptăm 

rezultatul.  

Prin programul LEADER am depus două cereri la Microregiunea Valea Nirajului, una pentru 

cumpărare de instrumente muzicale populare și port popular, și una alta pentru dezvoltarea 

parcului de utilaje a serviciului de gospodărire comunală cu câte un motocositor (motocultor cu 

masă de tăiere), motocoasă cu benzină, greder tractat, utilaj de împrăștiere material antiderapant și 

generator de sudură. 
 Prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny există posibilitatea de a depune cerere 

de finanțări în trei domenii: 1) construire conducte de apă și apă uzată, 2) sisteme de conducte gaz-

metan, 3) asfaltare străzi, construire poduri. Din păcate la acest apel suntem defavorizați, având un 

număr de locuitori mai mic de 2000, nu am putut depune proiectul nostru pentru alimentarea cu 

apă potabilă și construire rețea de canalizare menajeră pentru Vadu și Grâușorul, dar avem o veste 

bună, anul acesta putem depune proiectul la Ministerul Mediului. Așteptăm apelulul pentru 

finanțarea rețelelor de gaz-metan, iar dacă acolo nu va exista condiția de 2000 de locuitori, vom 

depune proiectul nostru elaborat pentru Grâușorul. Și la asfaltarea străzilor suntem în dezavantaj, 

deoarece acolo există o condiție ca în străzile care vor fi asfaltate, să fie construite conductele de 

apă și canalizare. Astfel aici nu am putut depune cerere de finanțare, dar am ales câteva străzi (la 

Valea străzile Téglagyár și Temető, la Vărgata str. Állomás, la Vadu str. Temető, și DC 27A 

Lovasfogadó útja), unde în viitor nu va fi nevoie de apă și canalizare, și am solicitat finanțare 

pentru asfaltarea acestora, pe lângă care am solicitat finanțare și pentru recontrucția podului de pe 

Nagypatak la Valea. 
Proiect în derulare: este în curs elaborarea noului  PUG și RLU (acestea trebuie reînnoite din 

zece în zece ani), după care urmează faza de avizare, și sperăm ca până la finalul anului să se obțină 

toate avizele. 
Proiecte de depus, în fază de elaborare: finalizarea lucrărilor la baza sportivă, extinderea 

clădirii Sediului administrativ al comunei prin mansardare, finalizarea clădirii remizei PSI, 

construire de pistă de biciclete între Mitrești și Miercurea Nirajului.  
Proiecte pornite: finalizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public, elaborare 

PUZ pentru creșă, continuarea vizitelor în străzi, rezolvarea problemelor semnalate cu ocazia 

vizitelor în străzi (ca săpare de șanțuri în str. Mihály din Vărgata sau lângă calea ferată la 

Grâușorul, lărgirea drumului la str. Téglagyár din Valea, acoperirea bazinului de apă la Vadu), 

finalizarea lucrărilor la casa mortuară din Grâușorul. 
 

 

Primar, 

ing. ec. Balogh Istvan 


