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Stimați cetățeni, raportul activității socio-economice și edilitar-gospodărești 

al comunei Ațintiș în anul 2021 reprezintă atât o datorie morală, cât și legală a 

mea, în calitate de primar al acestei comune, ales în data de 27.09.2020, având 

menirea de a prezenta ansamblul acțiunilor și activităților întreprinse de către 

instituția pe care o reprezint și o conduc, pe parcursul unui an calendaristic. Rolul 

acestui raport este ca împreună cu colegii mei să oferim într-un mod cât mai clar, 

sintetic și corect o radiografie a întregii activități a primului an de mandat.  

Pentru început voi prezenta pe scurt comuna noastră, încercând să scot în 

evidență frumusețile locului. 

Comuna Aţintiş, atestată documentar din anul 1357, se situează pe drumul 

judeţean 107 G, pe valea Pârâului Aţintiş - afluent al râului Mureş, la 10 km de 

oraşul Luduş, respectiv 55 km de municipiul Târgu Mureş. 

Vecinătăţile comunei Ațintiş sunt următoarele: oraşul Luduş din judeţul 

Mureş, comunele Cuci şi Bichiş din judeţul Mureş, comunele Fărău şi Noșlac din 

judeţul Alba, precum şi Râul Mureş. 

Satele aparţinătoare ale comunei Aţintiş sunt: Aţintiş – reşedinţa comunei, 

Cecălaca, Botez, Iştihaza şi Sâniacob. Suprafaţa totală a comunei = 4.908 ha, din 

care 110 ha intravilan şi 4.798 ha extravilan. Forme de relief: dealuri şi văi. 

 



                                                                                                                     

 

Reţeaua de drumuri: drumul judetean 107 G care se întinde pe o lungime de 

15 km, precum şi drumurile comunale: DC 90 Sâniacob care se întinde pe o 

lungime de 5 km, respectiv DC 92 Iştihaz a pe o lungime de 2,5 km .

 

 

Prin urmare, Comuna Ațintiș este un loc unde poți să îți desfășori orice 

activitate specific zonei, oferindu-ți totodată liniștea care se regăsește în satele 

tradiționale românești. 

După cum bine știți, anul 2020 a fost un an deosebit, prin prisma faptului că 

întreaga lume s-a aflat într-o continuă luptă atât a secundelor cât și a științei pentru 



                                                                                                                     

a putea încetinii răspândirea virusului care încă, și la finele anului 2021 face 

ravagii în țara noastră impunându-ne anumite limite sociale. 

De aceea, anul acesta ne-am implicat și activ în încercarea de a stopa 

pandemia și am organizat în comuna noastră „Caravana Vaccinării” unde fiecare 

cetățean a avut posibilitatea de a se vaccina contra noului virus. 

 

Consider că pentru a putea depăși cu bine această cumpănă trebuie să nu 

uităm ceea ce ne face oameni, valorile umane esențiale precum empatia, 

solidaritatea și respectul pentru celălalt. 

Însă chiar dacă pandemia a creeat anumite dificultăți, activitatea insituției 

noastre nu a luat pauză și s-a implicat și mai mult pentru a ajuta oamenii din 

comună, prin diverse metode de a trece mai ușor peste aceste efecte negative aduse 

de pandemie. 



                                                                                                                     

Principala preocupare cu care am pornit la drum a fost gospodărirea eficientă 

a comunei, a bugetului local și, nu în ultimul rând, bunăstarea cetățenilor din 

comuna Ațintiș, vizând dezvoltarea comunei prin găsirea soluțiilor de atargere a 

fondurilor europene și guvernamentale  în vederea realizării obiectivelor propuse la 

început de mandat dar și obiective născute pe parcursul exercitării mandatului. Un 

alt aspect important cu care am plecat la drum este și asigurarea transparenței în 

ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse de 

administrația publică. Nu trebuie să uităm nici de eficientizarea serviciilor 

aparatului primăriei prin asigurarea condițiilor optime de muncă în cadrul 

Primăriei Ațintiș, cât și relațiile cu cetățenii, beneficiarii direcți ai acestor servicii.   

În primul an de mandat, activitatea mea cuprinde următoarele aspecte: 

Deoarece mandatul meu a început în data de 20.10.2020 printre primele 

acțiuni implementate în ultimile luni ale anului precedent au fost achiziționarea a 

3500 tone de piatra spartă pentru drumurile comunale. Tot în ultimile luni ale 

anului 2020 am preluat inițiativa proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere 

Școala Gimnazială Ațintiș” contractând servicii de proiectare tehnică.  

Un alt pas pentru începerea unei activități stabile în ceea ce privește evoluția 

comunei necesita achiziționarea serviciilor pentru elaborarea planului topografic 

pentru intravilanul comunei în vederea Planului Urbanistic General actualizat. 

Încă de la preluarea mandatului am întâmpinat probleme în ceea ce privește 

alimentarea cu apă pentru satele Cecălaca, Botez și Iștihaza. Chiar dacă am 

încercat numeroase soluții pentru remedierea problemei, singura soluție care este 

foarte benefică și în prezent a fost automatizarea pompelor de apă  care 

alimentează aceste sate. Așadar, achiziționarea acestor servicii au fost o nevoie 

pentru comunitate.  



                                                                                                                     

 

Deoarece comuna Ațintiș se află la doar 10 km de orașul Luduș mulți dintre 

cetățenii noștri muncesc în orașul vecin și folosesc mijloace publice de transport în 

comun. Așadar, consider că era necesar amenajarea unor stații de autobuz în 

fiecare sat al comunei.  

După cum aminteam și mai sus, mandatul a început în luna octombrie prin 

urmare sărbătoriile de iarnă au adus cu sine puțină bucurie pentru fiecare copil din 

comuna noastră deoarece aceștia au primit din partea Primăriei și a Consiliului 

Local un pachet cu dulciuri, care au adus încântare pe fețele celor mici 

De asemenea, nu am uitat nici de cei mari și ne-am gândit ca iluminatul 

festiv de iarnă ar aduce bucurie în sufletele fiecărui cetățean al comunei. 



                                                                                                                     

 

         Așadar, finalul anului 2020 ne-a găsit cu forțe proaspete de muncă, 

continuând în anul 2021 cu mai multe proiecte benefice cetățenilor comunei. 

Deoarece nu se poate pleca la drum fără un plan, comuna Ațintiș are nevoie 

de o strategie de dezvoltare locală bine pusă la punct, aceasta fiind printre primele 

achiziții ale noului an. Această strategie de dezvoltare locala pentru perioada 2021-

2027 aduce cu sine părerile dumneavoastră deoarece a fost creat un chestionar 

pentru cetățeni prin intermediul căruia vom putea observa care sunt prioritățile 

dumneavoastră de viitor și le putem adăuga strategiei de dezvoltare a comunei. 

Pentru că vorbeam mai sus de transparență am găsit de cuviință ca și comuna 

noastră să aibă un site nou, actualizat, unde fiecare om să aibă acces și prin care să 

reușim să ne promovăm comuna. Așadar, o nouă achiziție a anului 2021 este 

„Proiectarea și realizarea site-ului nou”. În cadrul acestui site vor fi mereu afișate 

Hotărârile Consiliului Local, Declarațiile de avere și Interes ale funcționarilor 

publici și consilierilor locali, dar și alte informații utile cetățenilor comunei.  



                                                                                                                     

Și pentru că ne aflăm în era digitalizării, fiecare om având acces la un 

smartphone, împreună cu colegii mei și cu consilierii locali am fost de acord și am 

văzut benefică o aplicație a comunei noastre, o aplicație prin care să fim mai 

aproape de cetățeni, să comunicăm mai ușor având și ei posibilitatea de a ne 

transmite păreri dar și probleme apărute în comună. Prin urmare, achiziționarea 

aplicației CityHealth o consider benefică și sper ca și cetățenii să o utilizeze 

constant pentru a fi mereu la curent cu probelemele comunității. 

 

Pe lângă toate aceste proiecte care sunt benefice în relația cu cetățenii am 

considerat că este necesar ca și comuna Ațintiș să aibă toate străzile asfaltate 

deoarece acest lucru ar trebui să fie o normalitate atât pentru sate cât și pentru 

orașe. De aceea, începând cu luna aprilie am hotărât că este momentul să facem 



                                                                                                                     

primi pași spre realizarea acestui proiect. Prin urmare primul pas a fost 

achiziționarea serviciilor de întocmire a Documentației de avizare a lucrărilor de 

interventii (DALI) pentru proiectul „Modernizare străzi în comuna Ațintiș, județul 

Mureș”. Pe lângă necesitatea asfaltării drumurilor este necesar și existența unui 

sistem de canalizare în comună, de aceea am decis să mergem în paralel cu aceste 

două proiecte. Deci au fost achiziționate și servicii de întocmire a Documentației 

de avizare a lucrărilor de investiții (DALI) și pentru proiectul „Înființare rețea de 

canalizare în comuna Ațintiș, județul Mureș”. Tot pentru cele două proiecte 

amintite au fost achiziționare servicii de consultanță pentru întocmirea cererii de 

finanțare prin programul „Anghel Saligy”.  

Însă ca proiectele de mai sus menționate să fie posibile era necesară 

cadastrarea drumurilor din comuna noastră, care s-a și întâmplat, iar ăn scurt timp 

vor fi eliberate Cărțile Funciare. 

Un alt pas important pe care l-am considerat o prioritate a fost Registrul 

Electronic Național de Nomenclatură Stradală, beneficiul acestuia fiind numirea 

străzilor care va ușura localizarea adreselor în situații de urgență (accidente, 

ambulanță, incendiu, SMURD ș.a) și totodată va putea fi predată către Google 

Maps la implementarea sistemului GPS/ navigație.  

 De asemenea, proiectul „Reabilitare, modernizare și extindere Scoala 

Gimnaziala Atintis” se află spre avizarea acestuia de către Consiliul Județean, 

dorim să oferim eleviilor din comună un spațiu sigur și prietenos pentru fiecare an 

școlar.  



                                                                                                                     

 

 

Deoarece copiii sunt bucuria unei comunități anul acesta am hotărât să 

organizăm o plimbare la un picnic pentru toții elevii și dascălii comunei Ațintiș, de 

la mic la mare, pentru a da un impuls de fericire în sufletele tuturor. 

 



                                                                                                                     

Iar pentru că ne dorim o comună curată, împreună cu elevii și cadrele 

didactice de la Școala Gimnazială Ațintiș dar și cu oamenii din satele noastre am 

organizat activități de curățenie în toată comuna iar la finalul lor s-a organizat câte 

un mic picnic pentru toți cei care au dat o mână de ajutor. 

 

 

Și nu în ultimul rând, continuarea proiectelor „Reabilitare, modernizare și 

extindere camin cultural in localitatea Ațintiș, comuna Ațintiș, județul Mureș” și 

„Reabilitare, modernizare cămin cultural în localitatea Cecălaca, comuna Ațintiș, 

județul Mureș” a reprezentant pentru noi o necesitate, astfel că în prezent, după o 

licitație publică de câteva luni, a fost semnat contractual cu firma de construcții 

care a oferit prețul cel mai mic, conform legii achiziției publice. 

 

 



                                                                                                                     

 

Cămin Cecălaca 

 

Cămin Ațintiș 

 



                                                                                                                     

Tot pentru comună au fost achiziționate țevi corugate care au fost utilizate 

pentru accesul către extravilan dar și pentru accesul la anumite intrări. A fost 

necesar închirierea unui autograder pentru reabilitarea drumurilor agricole din 

comună. 

Pe lângă aceste aspecte mai sus menționate ne-am gândit că ar fii frumos ca 

în comuna noastră să exite câteva bănci și coșuri de gunoi, prin urmare la 

dispensarul comunei noastre, dar și în alte locuri din comună au fost amenajate 

bănci pentru a fi utilizate de către toți cetățenii. 

Deoarece ne dorim o evoluție în bine a comunității noastre am decis că este 

necesar ca și comuna Ațintiș să apeleze la colectarea selectivă a deșeurilor 

deoarece trebuie să prețuim natura și să restrângem poluarea cauzată de deșeuri. 

Așadar, Primăria Ațintiș oferă săptămânal saci personalizați necesari selectării 

colective, fiind una dintre  achizițiile directe inițiate de către primărie. 

O nouă achizițizie este reprezentată de  serviciile de arhivare, deoarece este 

necesar ca arhiva insituției să fie păstrată în condiții sigure. 

 O altă achiziție directă este prevăzută de servicii de întocmire a 

Documentației de avizare a lucrărilor de investiții (DALI) și Audit Energetic 

pentru posibilitatea înaintării unui proiect privind reducerea costurilor la iluminatul 

public prin trecerea acestuia la iluminatul inteligent prin telegestiune. 

Secretar general U.A.T 

Activitatea de înregistrare și comunicare a dispozițiilor primarului comunei, 

precum și a Hotărârilor Consiliului Local: 

 În perioada 20.10.2020 – 31.12.2020 s-au înregistrat în Registrul de 

evidență dispoziții un număr de 57 de dispoziții a Primarului Comunei Ațintiș.  



                                                                                                                     

Tot în aceeași perioadă au fost înregistrate în Registrul de evidență a hotărâri 

Consiliului Local un număr de 26 de Hotărâri ale Consiliului Local.  

Toate acestea pot fi consultate pe site-ul comunei https://atintis.ro/ . 

Anul în curs a înregistrat în Registrul de evidență dispoziții un număr de 26 

de dispoziții iar în ceea ce privește Hotărârile Consiliului Local acestea sunt în 

număr de 36 de hotărâri, secretarul general asigurând pregătirea ședințelor 

consiliului local și a ședințelor comisilor de specialitate ale acestuia, gestionarea 

documentelor care decurg  din  activitatea consiliului, îndeplinirea procedurilor 

legale privind elaborarea proiectelor de hotărâre cu caracter normativ, asigurarea 

aducerii la cunoștiință publică pe pagina web a instituției. De asemenea, s-a 

asigurat de comunicarea acestor documente Instituției Prefectului Județului Mureș.  

S-a ocupat și gestionarea legislației în vigoare și asigurarea pentru toate 

compartimentele a materialelor pentru documentare, la solicitarea acestora.  

 

Compartimentul financiar – contabil 

 Pentru eficientizarea activității din compartimentul taxe și impozite Primăria 

Comunei Ațintiș a început demersurile, aflându-se la finalul acestora, pentru 

proiectele precum: 

 Ghișeul.ro  

 modulul Patrimven  

 modulul DRPCIV. 

În cursul fiecărui an s-au elaborate și depus la Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Mureș bilanțurile contabile trimestriale și bilanțul anual pentru 

anul 2020.  

https://atintis.ro/


                                                                                                                     

De asemenea în perioada 20.10.2020 – 31.12.2020 s-au întocmit 2 rectificări 

de venituri și cheltuieli toate fiind depuse la Direcția Generală Regională de 

Finanțe Mureș.  În anul 2021 Consiliul local a aprobat bugetul local și până în 

prezent am avut 2 rectificări bugetare. 

În decursul anului 2020, veniturile bugetului local au fost în suma de 

3.191.884,57 lei, iar cheltuielile au fost de 2.761.998,26 lei. Gradul de colectare a 

veniturilor din impozite și taxe locale în anul 2020 a fost în proporție de 63%.  

Anul 2021 a avut ca și prevederi 8.203.000 lei iar pe parcursul anului am primit din 

cote defalcate din impozitul pe venit suma de 53.000 lei, ajungând astfel la suma 

de 8.256.000 lei. Tot ca și prevederi: 

 Venituri proprii – 1.306.500,00 lei 

 Cote din TVA pentru echilibrare buget – 825.000,00 lei 

 Cote defalcate din impozit – 191.000,00 lei 

 Sume alocate din cote defalcate din impozit pe venit pt echilibrare bugete 

locale – 484.000,00 lei 

 Sume defalcate din TVA – 440.000,00 lei 

 Sume defalcate din TVA pt drumuri – 15.000,00 lei 

 Sume din fondul la dispoziția Consiliului Județean – 175.000,00 lei 

 Subvenții pentru finanțarea sănătății – 135.000,00 lei 

 Finanțare din Fondul European de Dezvoltare Rurală – 3.180.036,00 lei 

 Programul Național de Dezvoltare Locală : 1.451.500,00 lei 

Iar ca și încasări până în prezent: 



                                                                                                                     

 Venituri proprii – 532.359,44 lei din care: 

  - Încasare prin casă: 402.891,54 lei 

  - Încasare prin POS: 56.978,00 lei 

  - Încasare prin bancă: 72.389,90 lei 

 Cote din TVA pentru echilibrare buget – 710.000,00 lei 

 Cote defalcate din impozit – 150.833,80 lei 

 Sume alocate din cote defalcate din impozit pe venit pt echilibrare bugete 

locale– 398.811,00 lei 

 Sume defalcate din TVA – 313.500,00 lei 

 Sume defalcate din TVA  pt drumuri – 8.000,00 lei 

 Sume din fondul la dispoziția Consiliului Județean – 126.200,00 lei 

 Subvenții pentru finanțarea sănătății – 95.784,00 lei 

Totodată, au fost eliberate un număr de 198 certificate de atestare fiscal 

pentru personae fizice și personae juridice.  

Au mai fost înregistrate: 

 143 amenzi 

 224 liste debite cu borderou 

 17 introducere debite concesiuni 

 4 contracte de arendă 

 22 introducere și încetare scutire  

 634 modificări și corectări date bunuri mobile și imobile 



                                                                                                                     

 376 introducere și corectări taxe configurabile personae fizice și 

persoane juridice  

 25 adrese cu răspunsuri în termen 

 162 înmatriculări și radieri auto 

 10 adrese răspuns către executori judecătorești  

 

Compartiment Agricol 

Compartimentul agricol a emis următoarele: 

 Un număr de 87 de contracte de arendă 

 Verificarea a 1566 de perosane din registrul agricol 

 19 atestate de producător 

 29 carnete de producător 

 10 vize anuale pt producători 

 Au eliberat 110 adeverințe cu date din regsitrul agricol pentru S.P.C.L.E.P 

 Au fost eliberate 403 adeverințe cu date din registrul agricol pentru obținerea 

subvențiilor de la APIA 

 Au fost emise 41 de adeverinte pentru dosarele de rechizite, burse școlare și 

bani de liceu 

 S-au întocmit și trasmis 5 situații statistice lunare, trimestriale și anuale către 

ADS și CJ Mureș 

 Au fost emise 66 de adeverințe pentru încheierea unui contract de energie 

electrică și gaze. 

 Au fost afișate 73 de oferte vânzare teren extravilan de către AGRI 

TERENURI și 2 oferte de vânzare teren extravilan de către persoane fizice  

 

Compartiment Urbanism, Cadastru și Carte Funciară 



                                                                                                                     

 

Acest compartiment a emis următoarele: 

 A emis 12 certificate de urbanism 

 A emis 6 autorizații de construire 

 A emis acorduri pentru ocuparea domeniului public în vederea 

executării lucrărilor de branșare la gaz: 1 acord și la curent: 4 acorduri 

 A oferit spijin utilizatorilor de terenuri agricole în vederea 

actualizării/digitalizării parcelelor APIA, campania 2021 pentru 

aproximatix 380 de fermieri. 

Deoarece comunitatea noastră are ca mare parte venituri din agricultură am 

considerat că este esențial ca și compartimentul agricol să înceapă să aibă o situație 

concretă din teren. De aceea, am considerat achiziția serviciilor de întocmire a 

documentației tehnice a amenajamentului pastoral benefică comunei noastre. 

Un alt contract benefic compartimentului agricol dar și comunei nostre este 

cel de servicii de înregistrare sistematică intravilan și extravilan, adica servicii 

pentru cadastrare. Aceste servicii vor îmbunătății capacitatea de lucru a instituției 

noastre.  

Compartiment Asistență Socială 

În perioada 20.10.2020 – 20.10.2021 printre activitățile din cadrul acestui 

compartiment amintim: 

 17 cereri aprobate pentru ajutor social 

 32 de cereri aprobate pentru ajutorul de încălzire 

 Efectuarea unui număr de 91 de anchete sociale la cerere și în diverse cazuri 

 16 alocații/indemnizatții pentru creșterea copiilor 

 Monitorizarea unui număr de 2 copii aflați în plasament familial 



                                                                                                                     

 Operarea a 52 de cereri formulare în baza prevederilor O.U:G nr.115/2020 

privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai 

defavorizate care beneficiază de mese calde pe baza de tichete sociale pe 

suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe 

nerambursabile 

 Acordarea unui numar de 4 tichete de grădiniță 

 15 cereri aprobate pentru alocații complementare 

 296 de cereri pentru ajutoare POAD 

 

Compartiment Poliție Locală 

 

 Poliția Locală a Comunei Ațintiș funcționează pe baza Legii nr.155/2010, 

privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Locale, a HG. 

Nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si 

funcționare a Poliției Locale și a HCL nr.26/2016 privind înființarea Poliției 

Locale în Comuna Ațintiș,  în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea 

drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și 

publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor. 

 Poliția Locală al Comunei Ațintiș își desfășoară activitatea pe baza 

principiilor: legalității, încrederii, previzibilității, proximității și 

proporționalității, deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității, 

răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminării în domenii 

precum: 

  -menținerea ordinii și liniștii publice,precum și paza bunurilor; 

  -asigurarea unui comerț civilizat pe raza comunei; 

  -disciplina în construcții și afișajul stradal; 

  -protecția mediului; 



                                                                                                                     

  -evidența persoanelor; 

  -alte domenii stabilite prin lege; 

 În perioada 20.10.2021 – 20.10.2021 efectivul Poliției Locale a aplicat un 

număr de 28 de sancțiuni contravenționale, la actele normative cu care suntem 

abilițati de a lucra, din totalul de sancțiuni aplicate 27 au fost cu avertisment. 

Totodată au fost intocmite un număr de 92 de înstiințări adresate cetățenilor 

comunei Ațintiș, privind neregulile depistate în diferite domenii de 

activitate.În aceeași perioadă Poliția Locală Ațintiș a participat alături de 

Poliția Română la diferite acțiuni de prevenire și combatere a efectelor 

pandemiei de COVID-19. 

 

Compartiment S.V.S.U 

 

Protecție civilă și P.S.I s-a monitorizat și s-a asigurat permanența pe timpul 

situațiilor de urgență. Echipa de servanți pompieri, condusă de șeful serviciului 

voluntar pentru situații de urgență, sub atenta coordonare a viceprimarului 

comunei, au participat la un număr de aproximativ 50 de controale la gospodării 

pentru prevenirea situațiilor de urgență.  

A întocmit următoarele: 

 Plan de măsuri pentru perioada sezonului rece 

 Dosare de voluntariat 

 Planul de apărare împotriva inundațiilor  

 Planul de apărare împotriva incendiilor 

 Plan de analiză și acoperire a riscurilor 



                                                                                                                     

Șeful S.V.S.U s-a deplasat în satele de pe raza administrativ-teritorială a 

comunei Ațintiș și a montat 181 de plăcuțe cu denumirile străzilor și 

numerele aferente fiecărei case.  

De asemenea, a oferit ajutorul pentru persoanele aflate în carantină sau 

izolare datorită virusului Covid-19 și nu în ultimul rând a executat orice fel de 

lucrări de gospodărire a comunei. 

În concluzie, eu împreună cu colegii mei am continuat cu interes proiectele 

preluate și am dat curs altor proiecte pe care le considerăm o necesitate în 

comunitatea noastră pentru a atinge un trai decent, asemnea altor comune din 

România, iar acest lucru trebuie să îl facem împreună deoarece:  

DOAR ÎMPREUNĂ REUȘIM! 


