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În conformitate cu prevederilor art.155 alin.(3), din O.U.G 57/2019, cod administrativ, 

primarul prezintă consiliului local un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a 

unității administrativ teritoriale. 

Activitatea Comunei Acățari a fost orientată, în special, pentru îndeplinirea obiectivelor 

stabilite de administraţia publică locală, aplicarea și implementarea  Hotărârilor Consiliului Local, 

respectarea obligaţiilor şi atribuţiilor stabilite prin lege şi de alte acte normative. 

 Obiectivele principale în anul 2021 au fost: gospodărirea eficientă a  resurselor, a bugetului 

local, şi nu în ultimul rând, bunăstarea cetăţenilor comunei Acăţari. 

În derularea activitățiilor propuse s-au urmărit în special următoarele aspecte: atragerea a cât mai 

multor investiții pentru dezvoltarea unei economii sănătoase, întreţinerea și modernizarea continuă 

a domeniului public, întreţinerea și repararea străzilor din comună în limita bugetului local, 

asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte cheltuirea banului  public şi a acţiunilor întreprinse 

de administraţia publică, cu scopul de a dezvolta comuna Acăţari, a vieţii cetăţenilor, 

asigurarea unui climat modern şi sănătos în şcoli (asigurarea dotărilor necesare desfăşurării 

procesului de învăţământ, reparaţii, modernizări, ajutor financiar, şi nu numai). 

Mediul înconjurător a devenit în zilele noastre o noțiune frecvent întrebuințată, față de 

care opinia publică este tot mai sensibilă.Un rol important în realizarea și păstrarea unor 

condiții optime pentru protecția mediului îi revine administrației publice  locale. 

Protecția mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor și acțiun ilor care au ca scop 

menținerea, protejarea și îmbunătățirea condițiilor naturale de mediu, prin reducerea sau 

eliminarea, acolo unde este posibil, a poluării mediului înconjurător și a surselor de poluare. 

Protecția mediului presupune gospodărirea rațională a apelor, recostrucția ecologică a 

mediului, evitarea poluării, evitarea dezechilibrului prin conservarea naturii, descoperirea 

cauzelor care afectează mediul. În acest sens au avut loc  acțiuni de colectare a deșeurilor, cu 

voluntarii și școlarii din comună, cu ajutorul angajațiilor SVSU Acățari a avut loc toaletarea 

vegetației uscate pe domeniul public, în parcuri, sub liniile de tensiune. Totodată s-au efectuat 

lucrări de întreținere a spațiilor verzi, întreținere de acostamente în satele aparținătoare 

comunei Acățari. 

Este nevoie de mai multă atenție și de mai multă responsabilitate din partea fiecărui 

cetățean pentru a trăi într-un mediu sănătos, pentru a respire un aer curat, pentru a bea apă 

curată și pentru a putea folosi condițiile de viață pe care ni le oferă natura.  

În acest sens, Consiliul Local al Comunei Acățari a fost convocat în 15 şedinţe de consiliu, 

dintre care 11 şedinţe ordinare și 4 extraordinare, în care au fost adoptate un număr de 81 

hotărâri cu caracter normativ şi individual. Aici amintim HCL 21 din 29.03.2021, privind 
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aprobarea Regulamentului pentru stabilirea  sancționarea faptelor ce constituie contravenții în 

domeniul ordinii publice și gospodăririi comunei Acățari.  

Consiliul Local al Comunei Acăţari a adoptat hotărâri în următoarele domenii de 

activitate: aprobarea unor documentaţii tehnico- economice; hotărâri privind rectificarea 

bugetului local de venituri şi cheltuieli; stabilirea impozitelor şi taxelor locale, aprobarea 

Strategiei de dezvoltare a comunei până în anul 2021. 

Tot în această perioadă au fost emise de către Primarul Comunei Acăţari un număr de 

198 dispoziţii, dintre care şi dispoziţii colective vizând ajutorul social, dreptul la alocaţie, 

convocarea Consiliului Local etc. 

Investiţiile majore ale comunei Acăţari, în anul 2021 au urmat celor din anii 

anteriori, în sensul că s-a dorit  continuitatea investiţiilor, modernizările și reparaţiile 

începute în anii anteriori. 

S-a continuat reactualizarea PUG și RLU al comunei Acățari, lucrarea conține 4 etape 

specifice elaborării PUG, din care a fost finalizată etapa 2, constând în studii preliminare 

pentru realizarea situației. Au fost începute procedurile etapei 3, constând în corectarea 

planșelor conform măsurătorilor topografice pentru bornarea intravilanelor. Este în curs 

elaborarea memoriului general/ regulamentul local de urbanism. 

În cadrul proiectului Canalizare menajeră în satele Murgești, Acățari, Roteni și stație 

de epurare, au fost efectuate lucrări topografice în urma căruia au fost întăbulate 33 de drumuri, 

din care 98.580 mp situat în intravilanul localități și 48.834 mp situat în extravilanul localității. 

Proiectul a fost aprobat spre finanțare de către CNI – Compania Națională de Investiții  și 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, valoarea investiției fiind de 

39.984.941 lei. 

A fost elaborate studiul de fezabilitate pentru extindere canalizare în satele Vălenii și 

Găiești, în urma căruia au fost întabulate 41 de drumuri, valoarea investiției fiind de 

19.732.647.  Totodată și drumurile din localitățile Gruișor și Stejeriș au fost întabulate în 

vederea elaborării studiului de fezabilitatea pentru extinderea canalizării. 

Au fost finalizate lucrările de construcție la grădinița cu program prelungit și școlii 

generale clasele I-IV, unde s-a reușit  construirea unui complex modern de învățământ 

preșcolar și primar, care să întrunească toate condițiile impuse de legislația în vigoare , la 

standardele europene. Complexul a fost dat în folosință Școlii Gimnaziale Acățari pentru  a 

începe anul  șolar 2021-2022. Totodată a  fost achiziționat mobilierul pentru  grădiniță  și 

pentru școală. Curtea școlii a fost înprejmuită iar terenul aferent a fost amenajat creând spații 

verzi și un climat optim pentru elevi. Tribuna de lângă terenul de fotbal a ajuns într -o satre 

degradată, iar pe parcursul anului 2021 s-a înlocuit elementele din lemn cu tablă striată și s-a 

montat în jur de 200 de scaune. 

 În  anului 2021 au fost continuate lucrările în vederea construirii Centrului de 

comunitate multifuncțională în localitatea Găiești, unde au fost executate lucrări  de rezistență 

( fundație) și  zidărie. 

Au fost continuate lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoare 

cadastrale din comună. Este un beneficiu real pentru UAT Acățari și implicit pentru toți 

cetățenii, deoarece va exista o situație juridică clară în cartea funciară. Se crează un sistem 

unic de evidență reală a imobilelor care conferă transparență, acces facil la informații, 

rapiditate în procesarea cererilor, siguranță și securitate în tranzacții imobiliare (terenul 

intravilan). Totodată a fost semnat contractul de finanțare pentru etapa a-VII-a  cu  6 sectoare 
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în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, având ca și  pioritate cuprinderea lor în contract, 

deoarece aici va trece traseul autostrăzii Tg – Mureș – Iași (A8) denumită și Autostrada Unirii. 

 

A fost obținut  avizul  Ministerului Educației  pentru demolarea Școlii primare din 

Acățari. În cadrul proiectului de reabilitare și extindere centrul socio-cultural multifunctional, 

demolare școală primară și amenajare parc în localitatea Acățari, a fost înaintată documentația 

la Consiliul Județean Mureș pntru obținerea Certificatului de Urbanism. 

În localitatea Vălenii a fost identificată necesitatea reabilitării clădirii școlii primare, 

deoarece performanța energetică a clădirii nu corespunde standardelor în vigoare. Prin 

reabilitarea corpului de clădire se poate asigura o performanță energetică mai bună, care 

implicit determină îmbunătățirea calității mediului prin reducerea consumului de energie 

finală. În acest sens a fost elaborat proiectul “ Creșterea eficienței energetice și gestionarea 

inteligentă a energiei în școală primară din localitatea Vălenii. Vor fi asigurate din punct de 

vedere functional spații unde procesul de învățămât va funcționa în condiții adecvante.  

Proiectul este depus pentru finanțare la AFM ( Administrația Fondului pentru Mediu ) . 

La Castelul Toldalagi din localitatea Murgești au fost executate lucrări de reparații 

interioare pentru organizarea evenimentelor culturale și lucrări de  compartimentare a spațiilor 

pentru  cazarea copiilor care participă la taberele  organizate. 

Securitatea spațiilor publice din comuna Acățari nu poate fi asigurată fără o 

supraveghere video eficientă. Din această cauză a fost achiziționat sistemul de supraveghere 

stradală care se adresează în principal spațiilor publice: drumuri, parcuri, intrări ale localității .  

Au fost efectuate lucrări de asfaltare în localitățile Acățari și Roteni,în localitatea 

Stejeriș a fost început lucrări de reparații la clădirea Școlii Primare și la Căminul Cultural. 

S-a achiziționat un buldoexcavator care este folosit pentru diferite lucrări cum ar fi: 

lucrări de întreținerea spațiilor verzi, lucrări de întreținere a șanțurilor și săparea unor canaluri 

noi pentru evitarea inundațiilor cauzate de ploi și a apelor coborâte brusc de pe dealurile alăturate 

de comună, săparea  gropilor necesare plantării pomilor sau pentru construirea gardurilor pe spații 

publice, deszăpezirea străzilor.  

În luna iulie Primăria Comunei Acățari a primit în donație un microbuz de  8 persoane, 

marca Wolksvagen de la Primăria Comunei Edve din Ungaria  -  localitate înfrățită cu comuna 

Acățari. 

A fost achiziționat un autoturism marca Dacia Duster pentru compartimentul Poliția locală 

cât și o autoutilitară. 

Clădirea dispensarului uman din localitatea Acățari era într-o stare degradată. Pe parcursul 

anului au avut loc lucrări de renovare atât în interior cât și la exteriorul clădirii, pentru înbunătățirea 

serviciilor medicale în comună. Totodată au fost începute lucrări pentru amenajarea terenului 

afferent clădirii. 

Ca și în anii anteriori cu ocazia sărbătorilor de iarnă primăria a ornamentat parcurile și 

străzile comunei cu iluminat festiv, fiind totodată distribuite pachete de Crăciun pentru elevii din 

unitățile de învățământ din comună.  

 

 Primăria Comunei Acățari în parteneriat cu DSP Mureș și cu Prefectura Județului Mureș 

pe parcursul anului 2021, a organizat în două rânduri, în sala de sport a comunei, un centru mobil 

de vaccinare, unde aproximativ 600 de persoane au fost imunizate împotriva virusului SARS- 

COV 2, astfel facilizând accesul locuitorilor comunei  la imunizare.  
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Una din principalele priorităţi pe anul 2021 a fost şi rămâne educaţia copiilor din comună. 

Ca în fiecare an şi în anul 2021 au fost efectuate lucrări de reparaţii, salubrizare şi modernizare în 

unele instituţii de învăţământ pentru a fii create condiţii bune de învățământ pentru anul şcolar 

2021 - 2022. Aceste reparaţii constând în înlocuirea uşilor, lucrări de reparaţii şi de igienizare, 

schimbarea geamurilor, shimbarea becurilor etc. Scopul acestor lucrări de  modernizare fiind 

crearea unor  condiţii cât mai bune pentru procesul de învățământ și reducerea cheltuielilor 

energetice. 

 

Conform reevaluării, patrimoniul Comunei Acăţari,  este  în   valoare totală  de 62.702.386 

Ron.  
 

Servicii Publice în subordinea Primăriei 

 

Având în vedere dezvoltarea rapidă și necesitățile comunei, Primăria a înființat următoarele 

servicii publice: 

 

Serviciul Voluntar de Situaţii de Urgenţă 

 

Activitatea serviciului este foarte complexă, începând cu prevenirea şi stingerea 

incendiilor, intervenţii în caz de situaţii de urgenţă, precum în caz de inundaţii, intervenţii pe 

drumurile publice în zona de competenţă: Gheorghe Doja, Crăciuneşti, Acăţari, Păsăreni. Servicul 

funcționează cu 6 angajaţi şi 48 de voluntari. 

În anul 2021 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a avut un număr de 30 de intervenţii, 

din care 6 incendii, 18 accidente de circulaţie şi 6 intervenţii  de altă natură, cum ar fi transportarea 

apei pentru dezinfectare. 

 

Serviciul Ordine Publică - Poliţia Locală  

  

Poliția Locală Acățari și-a desfășurat activitatea în cursul anului 2021 cu un efectiv de 5 

polițiști locali, 1 voluntar și 2 autospeciale destinate activităților de patrulare și intervenție la 

evenimente, activitatea constând în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, 

a proprietății private și publice, desfășurând o gamă largă de activități.  

 Comuna Acățari are o populație de 4819 locuitori, un număr de 9 sate extinse pe o rază de 

7460 ha. Paza Comunei Acățari se organizează potrivit Legii nr.333/2003, în scopul asigurării 

siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul 

de proprietate, existența materială a acestora, precum și a protejării persoanelor împotriva  oricăror 

acte ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică sau sănătatea 

Serviciul de pază de pe raza Comunei Acățari, este efectuat de către  Poliția Locală, care execută 

serviciul prin sistem de patrulare  pe raza unității administrativ teritoriale. 

 Cu ocazia activităților desfășurate în cursul anului 2021 Poliția Locală Acățari a constatat 

următoarele:  

- Sancțiuni contravenționale constatate și aplicate în total de 158, cu o valoare  de 72880 

lei, din care 78 sancțiuni la Legea 55/2020, 24 sancțiuni la Legea 61/91, 35 sancțiuni la HCL 

29/2012 / HCL 21/2021 și 1 la alte acte normative (96 sancțiuni contravenționale cu amendă și 62 

de avertismente),  
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- S-au constatat un număr de 2 infracțiuni  flagrante, ambele fiind   infracțiuni de furt. În 

aceste situații au fost prinse în flagrant un număr de 3 persoane, carea au fost predate lucrătorilor 

de poliție din cadrul Secției de poliție Rurală nr. 5  Miercurea Nirajului, pentru continuarea 

cecetărilor.Totodată au foast depistate pe raza comunei Acățari  un număr de 3 minori și 1 persoană 

bolnavă psihic care au fost predați  și aceeștia  Secției de poliție Rurală nr. 5  Miercurea Nirajului  

- La nivelul Poliției Locale în decursul anului 2021, s-au înregistrat un număr de 3 sesizări 

și petiții adresate de către cetățeni, toate acestea fiind soluționate legal, conform OG nr. 27/2002, 

privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. 

Activitățile desfășurate de Poliția Locală Acățari privind măsurile de prevenire și 

combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 în anul 2021 a fost următoarele. 

Pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică, asigurarea respectării 

prevederilor legale în scopul prevenirii răspândirii infecției cu virusul ,,Coronavirus SARS-CoV-

2”, pentru creșterea încrederii cetățeniilor în instituțiile statului și sprijin pentru cetățeni, au fost 

organizate în acest sens un număr de 35 acțiuni, fiind  angrenați un număr de 70 polițiști locali, 

ocazie cu care s-au constatat următoarele. 

 Au fost verificate un număr de 105  persoane, s-au verificat un număr de 140 mijloace de 

transport în comun, fiind constatate un număr de 69 sancțiuni contravenționale conform  Legi nr. 

55/2020, în valoare de 26000 lei. 

 Pe raza comunei Acățari în anul 2021 s-au aflat în izolare/carantină un număr de 314 

persoane. Pentru toate aceste personae s-au întocmit un număr de 174 fișe de verificare a personei 

aflate în izolare/carantină și s-au efectuat un  număr de 1914 verificări la domiciliu, ocazie cu care, 

pentru nerespectarea măsurilor de carantinare/izolare s-au constatat un număr de 9 sancțiuni 

contravenționale conform Legi 55/2020 în valoare  de 12000 lei, iar pentru un singur caz s-a dispus 

măsura carantinării instituționalizate. 

- Pe linia activității comerciale Poliția Locală Acățari a executat un număr de 8 acțiuni și 

controale la agenții economici de pe raza comunei, pentru protejarea populației împotriva unor 

activități ilicite. Totodată s-a contribuit la stoparea vânzătorilor ambulanți, care au efectuat acte de 

comerț pe raza comunei, aceștia fiind îndrumați să achite taxa pentru comerț stradal, fiind  

sancționați contravențional. În aceste situații s-au înmânat un număr de 37 somații pentru reânoirea 

Avizului de funcționare pentru anul 2021 și au fost constatate și aplicate un număr de 15 sancțiuni 

contravenționale în valoare de 8600 lei. 

  Pentru Poliția Locală Acățari, prioritar a fost și este munca de prevenție, prin prevenirea 

cetățenilor să respecte legea, nu prin mijloace coercitive (sancțiuni contravenționale) , prin dialog 

și îndrumare, deoarece cetățeanul este partenerul nostru.  

În acest sens, în cadrul activităților de amenajare și de curățenie a localităților, a protecției mediului 

înconjurător, a fost adusă la cunoștința cetățenilor printr-un număr de 246 înștiințări și somații, să 

curețe șanțurile de scurgere a apei, a podețelor și a tuburilor de beton, să tundă iarba din fața 

proprietății, să nu depoziteze materiale de construcții și utilaje agricole pe domeniul public, să 

curețe utilajele agricole de noroi la intrarea pe drumurile publice, să respecte graficul de colectare 

a gunoiului și selectarea acestuia în gunoi menajer și gunoi selectiv(plastic, hârtie, metal, sticlă). 

Totodată pentru cei care au ignorat aceste înștiințări/somații și  nu au înțeles că protecția mediului 

și activitățile de amenajare și curățenie reprezintă o prioritate pentru comuna Acățari, le-au fost 

aplicate nu număr de 20 sancțiunii  contravenționale, conform HCL 21/2021, în valoare de 6400 

lei     
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- S-a intervenit împreună cu Poliția Națională la un număr de 91 intervenții, majoritatea 

sesizate prin apelul de urgența 112. Aici amintim măsuri de restabilire a ordinii și liniștii publice, 

accidente rutiere, tamponări, lucrări la carosabil. 

-S-au executat un număr de 652 patrulări pe raza unității administrativ teritoriale, ocazie 

cu care s-au legitimat un număr de 180 persoane. S-a accesat baza de date în 32 cazuri pentru 

stabilirea identității persoanei și identificarea proprietarilor de autoturisme.  

-În cursul anului 2021, s-au înregistrat un număr de 20 cereri pentru înregistrarea 

vehiculelor pentru care există obligativitatea  inregistarii, eliberându-se pentru toate acestea 

numere de circulație și certificate de înregistrare.Totodată s-au înregistrat un număr de 5 cereri 

pentru radiere a vehiculelor pentru care există obligativitatea  inregistarii, eliberându-se certificate 

de radiere în acest sens. 

-S-a primit de la Oficiul Poștal, respectiv agentul procedural un număr de 84  acte de 

procedură, citații și comunicări, elibertate de instanțele de judecată și alte instituții, în toate aceste 

cazuri s-au întocmit procese verbale de comunicare și răspuns dat către instituția emitentă. 

Totodată s-au executat un număr de 7 comunicari/afișări pentru procesele verbale de contravenție 

întocmite de către alte structuri de poliție din țară. 

De asemenea au fost înmânate locuitorilor de pe raza teritorială a comunei Acățari un 

număr de 330 invitații de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A). 

În cursul anului 2021 Poliția Locală Acățari a asigurat ordinea și liniștea publică în 

imediata apropiere și în incinta unităților de învățământ pe timpul orelor de curs, în perioada în 

care școlile a fost deschise. S-a intervenit la îmbunătățirea frecvenței școlare, prin discuții avute 

cu părinții și tutorii legali al elevilor cu absenteism școlar. Totodată am participat împreună cu 

lucrătorii  Postului de Poliție Acățari, la 10 ore de dirigenție, unde împreună cu cadrele didactice 

s-au identificat elevii problemă. Aceștia au fost consiliați cu privire la comportamentul lor atât pe 

timpul orelor de curs cât și în afara acestora. 

 

 

Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor 

 

Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor a fost înființat în anul 2009 

.Scopul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este acela de a exercita 

competenţele ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor 

normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor şi stare civilă în sistem de 

ghişeu unic. 

Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor primeşte şi soluţionează cererile 

cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din comuna Acățari în care 

funcţionează serviciul precum și din comunele arondate acestui serviciu respectiv, comuna 

Bălăușeri și comuna Păsăreni. 

Populația deservită de către Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor este de 

11.337 de persoane din care 4819 din comuna Acățari. 

În anul 2021 au fost ridicate de la B.J.A.B.D.E.P. Mureș un nr. de 53 loturi de producție. 

Au fost eliberate un nr. de 886 de acte de identitate respectiv au fost stabilite un nr. de  74 reședințe. 

În registrul de intrare- ieșire au fost înregistrate un nr. de 680 solicitări, au fost soluționate un nr.de 

111de cereri de furnizare informații. Au fost operate în baza de date (R.N.E.P) un nr. de 60 de 

nașteri și un nr. de 153 de decese. Periodic au fost efectuate controale la instituțiile de ocrotire 
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(copii și bătrăni) de pe raza S.P.C.L.E.P. Acățari (Păsăreni și Bălăușeri) și au fost puse în legalitate 

un nr. de 42 de persoane.   

În anul 2021 la stare civilă au fost întocmite un nr. de 2 acte de naștere, 20 acte de căsătorie 

și 48 acte de deces. Au fost eliberate un nr. de 142  certificate de stare civilă(naștere, căsătorie, 

deces). Au fost primite/operate/trimise/ un nr. de 247  mențiuni. În registru de intrare-ieșire au fost 

înregistrate un nr. de 876 poziții. 

 

 

Compartimentul Taxe şi impozite 

 

Compartimentul Taxe şi impozite inventariază masa impozabilăa persoanelor juridice și 

fizice existente la nivelul comunei privind stabilirea impozitelor și taxelor locale. Elaborează 

documentațiile necesare pentru stabilirea impozitelor, taxelor, tarifelor date în competența 

administrației publice locale. Ține evidența agențiilor economici de pe teritoriul UAT Acățari, 

indeferent de forma proprietății. Informează primarul și contabilul despre contriubuabilii înscriși 

în evidența specială. 

Totodată au fost verificate 93 de dosare pentru insolvabilitate, a fost aprobată pentru 

scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate un număr de 5 

persoane, valoarea debitelor fiind de 4739 lei.  S-au adunat datele și s-a întocmit 20 de dosare 

insolvență la capitolul amenzi în valoare de 11070 . Au fost făcute transfer de dosare în valoare de 

18500 lei, și au fost recuperate amenzi în valoare de 5068 lei.  

 

 

Activitatea Sălii de sport şi a Centrului de Sport şi de Agrement  

 

Sala de Sport şi  Centrului de Sport şi de Agrement are programul cu publicul între orele 

8-23. Până în luna martie  între orele 8-15 Sala de sport a fost  folosită de către Școala Gimnazială 

Acăţari pentru susţinerea orelor de educaţie fizică.  

     Între orele 15 – 23 zilnic Sala de sport şi terenul sintetic este închiriat pentru diferite 

activităţi sportive. (fotbal, handbal, baschet, tenis cu piciorul, tenis de masă etc.) 

Pe parcursul anului 2021 au fost organizate două campionate de baschet în luna aprilie și 

mai la care au participat  echipe din București, Cluj, Oradea, Tg – Mureș. 

Terenul mare de fotbal este folosit anual de către echipa de fotbal a comunei raza de Soare 

Acățari, care joacă în divizia IV- a șitotodată este dat în chirie şi altor echipe de fotbal 

Sala mică de sport a fost închiriat săptămînal de către Rong Box srl.. 

Pe parcursul anului 2021 au fost  organizate  311 evenimente sportive în Sala de sport şi  

Centrului de sport şi de agreement. 

 

Activitatea Serviciului Comunitar de Asistenţă Medicală 

 

                Serviciul de asistență medicală comunitară din comună Acățari în cursul anului 2021 

coordonează și aplică măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și 

excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități în contextul SARS CoV-2 

COVID 19. 

Serviciile sunt acordate în principal prin serviciul de asisitență comunitară (8899 CZ-PN-V) 

licențiat în baza standardelor minime de calitate prevăzută în anexa 7 la Ordinul ministerului 
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muncii și justiției sociale nr: 29/2019 prin care se asigură și activități de informare, consiliere, 

facilitarea accesului la servicii medicale, obținerea actelor de identitate, educație pentru un stil de 

viață sănătos. 

Activitățile de Asistență Medicală Comunitară în cadrul Primăriei Acățari, sunt finanțate 

de Ministerul  Sănătății. 

Activitatea de asistență medicală comunitară în anul 2021 a constat prin :   

Luare de măsuri preventive privind combaterea eventualelor focare de infecții intercurente 

cu SARS-CoV-2 COVID 19. Cartografierea și mobilizarea persoanelor din comună în vederea 

desfășurării imunizări populației împotriva virusului Covid-19 

Cu ajutorul Primăriei s-a organizat campania de vaccinare, unde au fost imunizate un 

număr de 250  personae cu vaccinul Pfizer(doza I.II.III.-a) cu ajutorul echipei medicale din cadrul 

centrului de vaccinare Oraș Miercurea-Niraj 

Educație sanitară privind beneficiile vaccinului anti-covid, programarea persoanelor la 

centrele de vaccinare care doresc să se vaccineze anti-covid, îndrumarea persoanelor către 

laboratoare pentru efectuarea de teste anticorp și antigeni, efectuarea test rapid pentru depistarea 

Covid-19, verificarea certificatului de vaccinare la persoanele care intră în incinta Primăriei, 

colaborarea telefonică și monitorizarea persoanelor aflați în carantină și izolare, monitorizarea 

persoanelor post-covid, identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunității, 

determinarea nevoilor medico-social ale populației cu risc, culegerea datelor despre starea de 

sănătate a familiilor din teritoriul unde își desfășoară activitatea. 

Identificarea, urmărirea și supravegherea medical a gravidelor cu risc medico-social în 

colaborare cu medicul de familie și cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, pentru 

asigurarea condiților favorabile dezvoltării a nou-născutului, efectuarea de vizite la domiciliul 

lăuzelor, recomandând măsurile necesare de protecție a sănătății mamei și a nou-născutului  

Colaborare cu serviciul social din primărie în vederea întocmirii dosarelor pentru obținerea 

ajutorului de încălzire și pentru obținerea tichetelor educaționale pentru categoriile cu venit minim, 

distribuirea pachetelor de igienă și de alimente la domiciliu  pentru peroanelor dezavantajoase 

Efectuarea triajului epidemiologic periodic în grădinițele și școlile comunei, efectuarea 

educației sanitare privind prevenirea epidemiilor, respectarea igienei corporale la copii, verificarea 

temperaturii elevilor și a personalului didactic în timpul desfășurării  activităților în unitatea de 

învățământ 

Administrarea tratamentelor injectabile, perfuzabile pe baza biletului de tratament de la 

medical de familie sau medic specialist, colaborare cu medici de familie din comună în vederea 

prescrierii rețetelor și biletelor de trimitere spre  către diferite cabinete de specialitate la nevoie 

Verificarea și monitorizarea saturației la pacienți care necesită oxigenoterapie la domiciliu, 

programarea paciențiilor la diferite consultanții de specialitate și laborator 

Promovarea sănătății reproducerii și a planificării familial 

Promovarea unor atitudini și comportamente favorabile unui stil de viață sănătos, activități 

de prevenire și profilaxie primară, secundară și terțiară, activități de consiliere sociale, îngrijire 

medicală  la domiciliul  gravidei, nou-născtului și mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal 

și a persoanelor vrâstnice. 

Beneficiarul serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară este colectivitatea 

locală dintr-o arie geografică definită: ca și comuna Acățari, iar în cadrul acesteia în mod deosebit 

categoriilor de persone vulnerabile. Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se 

găsesc în următoarele situații: nivel economic sub pragul sărăciei, risc de excluziune social, vârstă 
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sub 16 ani, familii monoparentale, vârsta a treia, graviditate, diferite dizabilități, boli cornice, nivel 

educațional scăzut, boli aflate în faze terminale care necesită tratamente paleative.  

Asistența medicală comunitară participă la programe de screening populațional, 

implementarea programelor naționale de sănătate, identifică persoanele neânscrise pe listele 

medicilor de familie și contribuie la înscrierea acestora. Colaborează cu ONG-uri și cu alte 

instituții pentru realizarea programelor ce se adresează unor grupuri-țintă (vârstnici, alcoolici, 

consumatori de droguri, tulburări mintale și comportament) în conformitate cu strategie național. 

Urmărește identificarea persoanelor de vârstă fertilă, diseminează informații specifice privind 

contracepție. Se preocupă de violență domestică, a cazurilor de abuz și a persoanelor cu handicap. 

O atribuție importantă a asistenței medicale comunitare este întocmirea evidenței și completarea 

documentelor utilizate în exercitarea atribuțiilor de serviciu. 

Activitatea de AMC presupune un ansamblu integrat de programe și servicii de sănătate 

inclusiv administrarea tratamentelor injectabile și perfuzabile la domiciliu pe nevoile individuale 

ale omului bolnav, precum și pe nevoile comunității. 

 

În anul 2021 s-au monitorizat un nr: 798 beneficiari. 

 

 Nr.total pers.asistate Gravide Nou-născuți 

ACÂȚARI 125 6 5 

MURGEȘTI 156 4 4 

ROTENI 164 9 9 

VĂLENI 159 11 8 

GĂIEȘTI 52 3 4 

SUVEICA 48 1 3 

STEJERIȘ 31 5 5 

GRUIȘOR 36 1 1 

CORBEȘTI 27 3 4 

 

 

 

Serviciul Public de Asistenţă Socială 

 

Obiectul serviciului îl constituie acordarea de servicii sociale cu caracter primar, 

specializate să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale 

situațiilor de risc din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, vârstnice, 

persoanelor cu handicap, precum și a oricărei persoane aflate în nevoie ce pot genera 

marginalizarea sau excluderea socială. 

În comformitate cu prevederile Legii nr 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, serviciul a efectuat anchete sociale 

pentru diverse categorii de cetățeni la solicitarea unor instituții ale statului, după cum urmează: 

Au fost intocmite 89 anchete sociale pentru DGASPC MURES  pentru grad de handicap 

Au fost intocmite 326 anchete sociale pentru  ajutor social si alocatie pentru sustinerea 

familiei. 

Au fost întocmite 36 anchete sociale pentru DGASPC Mureș și diverse centre de plasament 

din județ cu privire la copii instituționalizați 
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Au fost întocmite 9 anchete sociale și adrese pentru instanțele de judecată cu privire la 

încredințarea minorului în urma divorțului între părinți, 

Au fost întocmită o anchetă socială cu minori pentru poliție care au săvârșit fapte 

antisociale și 2 anchete pentru adulții privați de libertate, 

Au fost intocmite 67 dosare de alocatii de stat pentru copii  

Au fost intocmite 43 indemnizatii de cresterea  copilului, 219  persoane  au primit pachete 

de alimente si igienă în luna mai si luna septembrie  2021, iar 145 persoane au primit tichete sociale 

/card masă caldă.  
  

Serviciul de asistență socială identifică, monitorizează și acordă sprijin persoanelor sau 

familiilor aflate în situații de risc , fără să se facă discriminare etnică, religioasă, etc. 

Au fost preluate 39 de cereri noi pentru acordarea ajutorului social  și s-au efectuat 

modificări ale cunatumului ajutorului social pentru 35 de familii și persoane singure. De asemenea, 

s-au efectuat un număr de 15 suspendări ale dreptului la ajutorul social și pentru un număr de 12  

familii și persoane singure a fost încetat  dreptul la ajutorul social. 

În prezent exista 51 dosare de ajutor social, și un număr de 46  dosare  alocație de sustinere  

a familiei. 

În cursul anului 2021 au fost aprobate un număr de 116 ajutoare pentru încălzirea locuinței 

cu gaze naturale, precum și un număr de 109 ajutoare pentru încălzirea cu lemne, combustibili 

solizi, pentru familiile sau persoanele singure, comform Legii 416/2001. 

 

Serviciul Agricol 

 

În domeniul regustrul agricol, în anul 2021 au fost terminate transcrierile registrelor 

agricole pentru perioada 2020-2024, iar numărul gospodăriilor înscrise în aceste registre pe sate și 

pe tipuri de volume sunt: Acățari 584, Stejeriș 152, Murgești 270, Roteni 408, Vălenii 414, Gruișor 

156, Corbești 60, Găiești 190, Suveica 132, în total 2366 gospodării.  

Străinași (cu domiciliu în alte localități)  un număr de 1267 poziții, persoanele juridice (T03) un 

număr de 93 poziții, în total un număr de 3726 poziții. 

Pentru aceste poziții se completează, după caz 16 capitole, fiecare cu date specifice, iar 

până în prezent s-a reușit completarea acestor registre  în format electronic și în format scriptic. 

În perioada 01 martie-17 mai 2021, s-a desfășurat campania de depunere  a cererilor- 

declarație de suprafață , cu aceasta ocazie  au fost eliberate 337 adeverinte din registrul agricol    ( 

APIA).  

În cursul anului 2021  s-au eliberat un număr de 11 atestat de producător și 22 carnete de 

comercializare, au mai fost încheiate contracte pentru înregistrarea sistemetică în cadastrul general 

a terenurilor extravilane pt. intabulare și a fost continuată colectarea actelor de proprietate și de 

stare civilă. 

Totodată au fost eliberate 6 autorizații de construire și 57 certificate de urbanism, au fost 

continuate lucrările amenajamentelor pastorale pentru pajiștile din comună în colaborare cu DAJ 

Mureș. 
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Strategia pe anul 2022 

 

În anul 2022 se urmăreşte continuarea dezvoltării socio-economice şi modernizarea 

Comunei Acăţari prin programe şi investiţii în infrastructură, dezvoltarea serviciilor medicale 

pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a locuitorilor şi prevenirea bolilor şi îmbolnăvirilor prin 

asigurarea accesului la serviciile de recreere, sport şi sănătate. 

     În continuare se doreşte dezvoltarea infrastructurii şcolare prin continuarea investiţiilor, 

reabilitării şi modernizării şcolilor din comuna Acăţari şi transformarea acestora  într-un centru 

educaţional modern. 

     Vom continua investiţiile în infrastructura rutieră,prin modernizarea  străzilor, reabilitarea 

trotuarelor din satele comunei Acăţari. 

    Închei prin a-mi exprima dorinţa de a continua împreună ceea ce am demarat pentru ca 

localitățile din  comuna noastră să aibă străzi asfaltate, reţele de apă şi canalizare la standardele 

europene, şcoli reabilitate, spaţii verzi, parcuri îngrijite şi menţinerea ordinii publice. Sper ca prin 

ceea ce putem realiza să contribuim la îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale cetăţenilor, astfel încât 

toţi să avem o viaţă mai bună. 

 

 

 

 

PRIMAR 

Osvath Csaba 


