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RAPORTUL PRIMARULUI 

Privind starea economico-social� �i de mediu a comunei Blájeni în anul 2021 

In conformitate cu prevederile art.225 alin.3 din O.U.G. nr.57/2020 privind Codul 

Administrativ, v� prezint Raportul cu privire la starea economico-socialá �i de mediu a 

comunei Bl�jeni, raport ce constituie momentul bilan�ului, ce se referá la capacitatea 

efectiva a administra�iei publice locale de a gestiona �i rezolva in nume propriu �i c 

responsabilitate treburile publice _i patrimoniul comunei în interesul comunität�ii locale pe 

principiile autonomiei locale. 

INFRASTRUCTURA 

SAT BLAJENI 

1.Repara�ii _i între�inere la c�i de acces _i drumurile vicinale. 
2.Extinderea ,între�inerea _i modernizarea re�elei de iluminat public 
3.Sistem de supraveghere video pentru siguran�a cet��enilor, la Sediul Primàriei Blajeni _i la Scoala 

Primar� Bläjeni -în curte 

SAT CRI_ 

1. Repara�ii �i între�inere la c�i de acces _i drumurile vicinale. 

2.Regularizare Albie Cri_ul Alb 
3.Extinderea , întretinerea �i modernizarea iluminatului publie 

4.Toaletare vegeta�ie 
5.Introducere rejea de fibr� optic� 
6. Realizarea unui transformator pentru cre_tere putere Enel. 

SAT GROSURI 

I. Reparajii _i întretinere la câi de acces �i drumurile vicinale. 
2.Extinderea _i modernizarea iluminatului publie 

3.Toaletare vegetajie 

SAT PLA 

1.Reparatii _i întretinere la drumul comunal _i drunmurile vicinale 
2.Extinderea ,intre�inerea _i modernizarea iluminatului public 
3 Toaletare vegeta�ie 



SAT BL�JENI-VULCAN 

1.Extinderea _i modernizarea iluminatului public 
2.Repara�ii la drumul comunal _i la drumul de acces la casele izolate _i propriet��ile cetá�enilor 
3.Modernizare Drum comunal DC12C Bläjeni-Vulcan 

SAT RET 

1.Repara�ii la drumul comunal, precum _i repara�ii la drumurile de acces la casele izolate �i 

propriet��ile cet�jenilor. 
2.Extinderea _i între�inerea iluminatului public. 
3. Toaletare vegeta�ie 

SALUBRIZARE: 

In comuna Bläjeni,în anul 2021 _i-a desf�_urat activitatea SC Brai-Cata SRL 

operatorul zonal de colectare a de_eurilor.Deasemnea,Comuna Blájeni a fost inclusá in 

continuare în programul pilot de colectare selectiv� a de_eurilor.Periodic.primária Blajeni a 

organizat actiuni de cur��enie a satelor comunei, actiuni la care s-a incercat cooptarea 

cet�tenilor _i con_tientizarea acestora în ceea ce prive_te colectarea selectivá a de_eurilor.S-a 

intensificat �i campania online de con_tientizare a cetätenilor cu privire la importanta 

colect�rii selective. 

EDUCATIE: 

Educa�ia este un obiectiv primordial pentru comunitate în orice societate. avànd la 

baz� urm�toarele principii: 

Acces egal _i sporit laeduca�ie 
Acordarea de burse sociale pentru elevii Scoli Primare Blajeni 

Calitate ridicat� a educa�iei �i preg�tirea societ��ii bazatà pe cunoa_tere. 

Transformarea educa�iei în resurs� de baz� a societ��i, 

Considerarea investi�iei în capitalul uman ca investi�ia cea mai profitabila pe 

termen lung, 

Compatibilizarea curopean�. 

Un mare sprijin pentru educa�ia din comund a fost modernizarea Scolii Primare Blajeni, a 

fost instalat _i un sistem de siguran�a _i de supraveghere video în eladire �i în curtea acesteia. 

O mare ingrijorare este seäderea numarului de elevi _i pre_colari la nivelul Scoli 

primare,în fiecare an. 

Transportul elevilor se lace eu microbuzul seolar, elevii beneticind de aceasta 

facilitate pentru a putea ajunge sånato_i _i la timp de la �coala acas� �i invers . 

Putem spune ca astazi scoala Primar� 1Blajeni beneficiaza de un corp didactic 

calificat, de o infrastructura foarte bun�, ceea ce ne face sa credem câelevii no_tri au toate 

condi�iile unei _coli moderne cu rezultate pe mäsur�. 



SANÄTATE 

La nivel de localitate dispunem ast�zi de un cabinet de medicin� general� individual� 

_i de o farmacie.Clädirea care g�zduie_te dispensarul uman _i farmacia,a fost renovat. 

ACTIVITATEA SANITAR -VETERINARA: 

La nivelul comunei Bläjeni, activitatea sanitar veterinar� este asigurat� prin 

intermediul cabinetului veterinar care împreun� cu comandamentul antiepiozootic locala 

luat toate m�surile pentru ca s�n�tatea oamenilor s� nu fie pus� în pericol de epidemiile 

animalelor. 

ASISTENTA SOCIALÁ: 

Protec�ia social� în comuna Blajeni este axat� pe servicii primare �i presta�ii sociale. 

In cadrul prim�riei Blajeni func�ioneaz� compartimentul de asisten�� social� care a asigurat 

în ultimul an servicii primare, cât _i servicii de acordare a unor drepturi �i presta�ii sociale. 

Acest compartiment ac�ioneaz� la nivel primar _i în cadrul m�surilor de protec�ie de tip 

familial, are ca scop prevenirea abandonului _i institu�ionaliz�rii copilului. Costurile 

legate de oferirea unui asemenea serviciu social sunt relativ reduse, implicând sprijinirea 

familiei în vederea påstr�rii unit��ii familiare prin ac�iuni de tipul: 

Oferirea de suport financiar în func�ie de nevoile familiei, 

Consiliere, 
Terapie individual� de grup _i familiar�, 

Programe educative de dezvoltare competentelor adultului în domenii cum ar 

fi 

Educarea copiilor, 

Managementul veniturilor �i cheltuielilor, 

Prin acest serviciu se asigur� dezvoltarea copilului în propria familie chiar daca 

condi�iile materiale sunt precare. 

Nebucura faptul c� lanivel local NU avem copii abandona�i. întrucât fanmilia 

a reu_it s� constituie cea mai bun� solu�ie de viat�. 
De asemenea mention�m c� sunt beneficiari ai venitului minim garantat 4 

dosare (persoane singure respectiv familii aflate în dificultate). 

CULTURA-SPORT-TINERET 

in anul 2021.la fel ca in fiecare an,s-nu organizat mai putine evenimente culurale.din 

cauza pandemiei de COVID 19. 

ADMINISTRATIE PUBLICÁ: 



Cu privire la acest domeniu ne-am propus cre_terea capacit��ii autorit��ii publice 

locale Bl�jeni astfel printr-o bun� gestionare _i eficient� a serviciilor publice prin 

introducerea de noi proceduri _i mecanisme în vederea îmbun�t�tirii procesului 

decizional �i a stabilirii politicilor de dezvoltare local� prin achizi�i de echipamente 

performante. Personalul din cadrul prim�riei s-a implicat cu responsabilitate în 

întocmirea �i redactarea proiectelor de hot�râri în cadrul _edin�elor deconsiliu lunare. 

Dezbaterile din cadrul _edin�elor de consiliu local precum _i modul în care a fost 

exercitat votul de c�tre fiecare consilier, a fost consemnat în procesele- verbale, care au 

fost semnate de c�tre pre_edintele de _edin�� _i de secretarul comunei. 

Aceste lucruri pe care le-am enumerat succint în acest raport, le-am realizat cu 

sprijinul _i responsabilitatea Consiliului Local, al angaja�ilor Prim�riei Bläjeni dar �i cu 

ajutorul cet�tenilor comunei,c�rora le multumesc pentru încrederea _i în�elegerea 

acordate. 

PRIMAR, 

JURCA HORIA-FLAVIUS 


