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Nr. 1883 Data: 31.03.2022      

 

RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A 

U.A.T. COMUNA POIENARII DE MUSCEL PENTRU ANUL 2021 

 

 In conformitate cu dispoziţiile art. 155, alin. (3), lit.a) din O.U.nr. 57/ 2019 privind Codul 
administrativ, primarul prezinta consiliului local, in primul trimestru, un raport anual privind 
starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ- teritoriale. Acest raport s-a 
intocmit pentru anul 2021 si reflecta, in concret, activitatea primarului, a viceprimarului si a 
consiliului local, a aparatului de specialitate a primarului si a serviciilor publice subordonate 
consiliului local. 

 Inainte însă de a prezenta activitatea autorităţilor publice locale vom face o succintă 
analiză a situaţiei socio-economice a unităţii administrativ- teritoriale. Totodată, pentru ca anul 
2021 a fost cu totul special, atipic, pandemia de coronavirus a pus la incercare atat competenta, 
actiunile si reactiile autoritatilor de la orice nivel, inclusiv local precum si comportamentul 
populatiei, impus de reguli ce restrang drepturile si libertatile fundamentale ale omului, ale 
cetateanului, in prezentul raport vom face si scurte referiri legate de aceasta situatie excepţională 
din 2021 care nu s-a încheiat, însă sunt progrese privind incheierea acesteia. 

Populaţia, suprafaţa 

 La data de 01.01.2021 populaţia comunei Poienarii de Muscel era, conform datelor 
comunicate de Institutul National de Statistica, de 3224 locuitori, din care 1590 bărbaţi şi 1634  
femei, repartizaţi pe un teritoriu de 38,50 Kmp, în cele 5 sate componente ale comunei, respectiv  
Groșani, Poienari, Valea Îndărăt, Șerbănești și Jugur. 

Educaţia 

Învăţământul  elevilor şi preşcolarilor înscrişi, în număr de 210 , se desfăşoară în localuri 
moderne, la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Poienarii de Muscel, școală cu personalitate juridica, cu 
învăţământ primar şi gimnazial – 156 elevi, avand în subordine structura reprezentată  de Şcoala 
Primară Jugur - cu învatamant preşcolar - 21 preșcolari, Gradinita cu Program normal Nr.1 
Poienari - cu invatamant preşcolar - 17 preșcolari, Gradinita cu Program Normal Nr.2 Groșani - 
cu învățământ preșcolar – 16 preșcolari. Procesul instructiv-educativ este asigurat de 20 cadre 
didactice. In afara cadrelor didactice in unitatile școlare mai sunt angajate 2 persoane, ca 
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personal didactic auxiliar și 2 persoane personal nedidactic. Toate unităţile de invăţământ 
deţin autorizaţii sanitare de funcţionare. În privinţa investiţiilor în educaţie, in 2021 s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea podelei laboratorului de informatica, in valoare de 15400 lei. 

Starea de funcționare a unitaților de învățământ este bună, însa mai sunt necesare măsuri 
de imbunătățire la Gradinița Nr 2 Grosani și in cadrul Școlii Gimnaziale Nr 1 Poienarii de 
Muscel. 

 Astfel, daca ne raportam la anul 2021 calendaristic, 4 luni elevii si prescolarii au frecventat 
cursurile la scoala iar 4,5 luni invatamantul s-a desfasurat in sistem online. Pentru participarea la 
scoala online, 41 copii au primit tablete, printr-un program guvernamental, iar unitatea școlară a 
obținut prin programul „Școala din valiză”, alte 30 de dispozitive. Au fost luate de scoala si 
primarie masuri pentru prevenirea raspandirii pandemiei, cele mai importante fiind: igienizarea si 
dezinfectarea periodica a salilor de clasa, asigurarea unor circuite separate in localurile de 
invatamant, purtarea obligatorie a mastilor, etc.  

Sănătatea 

 Serviciile primare de sănătate sunt asigurate in Dispensarul Uman din satul Poienari, 
modernizat în anul 2020, de cabinetele medicale individuale, in regim de concesiune, cu 2 
medici de familie si 2 cadre sanitare. In afara medicilor de familie, in cladirea Dispensarului mai 
functionează, in regim de închiriere, un cabinet medical stomatologic, cu un medic si un asistent 
și farmacia umană. În satul Jugur funcționează o farmacie și un cabinet medical cu un medic de 
familie si un asistent care ofera consultatii și in dispensarul din satul Poienari. La finalul anului 
2021 a fost finalizată licitația privind serviciile medicale destinate cetățenilor din satul Groșani, 
urmând ca anul aceste să se finalizeze autorizarea și punerea în funcțiune a dispensarului din 
satul Groșani. În localitate exista o farmacie în satul Poienari. In ceea ce priveste asigurarea 
sanatatii animalelor, nu exista o cladire adecvata pentru cabinetul medicului veterinar 
concesionar. Medicul veterinar concesionar locuiește în satul Jugur și își desfăsoară activitatea în 
toată localitatea, având sediul la domiciliu și in 2021 comuna Poienarii de Muscel a facut parte 
din zona de protectie si de restrictii urmare a declararii unui focar de pesta porcina africana la 
specia mistret. Evident ca cea mai mare provocare dar si implicare responsabila au fost pentru 
personalul cabinetelor medicale gestionarea pandemiei de coronavirus in localitatea Poienarii de 
Muscel.  

Infrastructura rutieră 

 Consiliul local Poienarii de Muscel administrează o retea de drumuri comunale 
clasificate si neclasificate, insumand 37,8 Km, din care 9,9 Km sunt drumuri modernizate. 
Infrastructura rutiera din Poienarii de Muscel cuprinde si Drumul Județean 738 Poienari - Jugur - 
Drăghici, cu o lungime de 11,0 Km, proprietate a statului roman si aflat in administarea 
R.A.J.D.P. Argeș. In privinţa infrastructurii rutiere, in anul 2021 s-a înregistrat la Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin programul Anghel Saligny, documentați 
pentru modernizarea a două drumuri locale cu lungimea de 2188 m. 

 Alimentarea cu apa a comunei cuprinde o retea de distribuţie a apei, in lungime de 
42,00 Km, puț tip cheson în zona Pescăreasa, captare izvor în punctul Valea Iederii, două 
rezervore de înmagazinare care deservesc satul Jugur, un rezervor de înmagazinare care 
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deservește satele Valea Îndărăt și Șerbănești, două rezervoare de înmagazinare care deservesc 
satele, Groșani și Poienari. În toate cel cinci sate 99% din populație beneficiază de alimentare cu 
apă, aceasta fiind asigurată prin serviciul înființat în cadrul Primăriei, prețul de furnizare fiind de 
3 lei/mc în anul 2021. 

  Iluminatul public asigura, un iluminat modern, atat pe DJ 738 Poienari - Jugur, 
dar si pe drumurile comunale clasificate sau neclasificate, modernizate. De asemenea, iluminatul 
public cu luminozitate buna a imbunatatit considerabil eficienta sistemului de supraveghere 
video pe timp de noapte. În anul 2021 a fost înregistrată cerere de finanțare prin Agenția 
Fondului pentru Mediu pentru modernizarea sistemului de iluminat public din localitate. 

Salubrizarea 

Colectarea deseurilor menajere se realizează in cadrul SERVSAL, prin intermediul 
operatorului economic SC Financiar Urban. In anul 2021 s-au colectat 395,9 tone deseuri, din 
care 217,6 tone deseuri reciclabile, atat valorificate 127,6 tone și depozitate 50,7 tone. Inca mai 
sunt pasi importanti in gestionarea acestui serviciu si mai ales in constientizarea cetetenilor in 
privinta colectarii in general si colectarii selective, in special. În anul 2021 primaria nu a fost 
obligată sa plateasca taxa la Fondul pentru Mediu. 

Administrarea domeniului public si privat al comunei 

 In anul 2021 s-a facut inventarierea bunurilor aparținând domeniului public.  

Paza şi ordinea publică 

 În anul 2021 paza bunurilor s-a efectuat, conform Legii nr.333/ 2003, de către angajatul 
primăriei susținut de sistemul de supraveghere video amplasat în punctele esențiale din localitate. 

Industrie 

 In localitatea Poienarii de Muscel sunt 50 agenti economici care desfasoara diverse 
activitati, cei mai reprezentativi fiind, magazinele, S.C. TIC DONA SRL, S.C. ANTO-STEF 
STYLYNG S.R.L., S.C. DENIS ȘI EDI MARKET S.R.L., S.C. BOAWIN KING AG S.R.L., 
S.C. ANDA ȘI DELY S.R.L., S.C. MIHAELA ȘI IOANA PARTENER S.R.L., S.C. ALEX ȘI 
DENISACOM 2003 S.R.L., S.C. LORY ȘI NATASA S.R.L., P.F.A. BADEA GRIGORAȘ, I.I. 
IUBU FLORINA, farmaciile, S.C. ALOPAT HOMEOPAT S.R.L., S.C. LAUR FARM S.R.L., 
firmele de transport, S.C. TRANS BADESCU MANAGEMENT S.R.L., S.C. YLENUTA 
AUTO STEF S.R.L., S.C. ATELIER TADESY S.R.L., S.C. RENAST S.R.L., S.C. BALTEI 
INTERNATIONALS.R.L., S.C. LILION POP LOGIDTIC S.R.L., S.C. NAVI TRNS EXPRES 
S.R.L., S.C. DIANTHUS MARKET S.R.L., S.C. GAMICOM GRUP S.R.L., S.C. ELY SI 
COSTI TRANS S.R.L., S.C. FEROMET MUSCEL S.R.L. etc. 

Agricultura si zootehnia 

 In 2021 agricultura in Poienarii de Muscel a generat rezultate diferite iar datorita 
temperaturilor relativ crescute in perioada infloritului, pomii fructiferi au avut productii relative 
bune în anul 2021. Ca si aspect negativ, se constata, in continuare o scădere a numărului  de 
bovine din gospodariile populatiei, și a efectivele de ovine si caprine. Comuna Poienarii de 
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Muscel este inscrisa in Programul de cadastrare gratuita a terenurilor din extravilan. Si in 2021  
pagubele  produse de animalele din fondul cinegetic au existat dar nu la nivelul anilor anteriori, 
mistretii distrugand pășunile.   

Serviciile si Comerţul 

 Serviciile sunt prestate pe teritoriul comunei de companii sau firme specializate: CEZ 
Oltenia, Telekom ( telefonie fixa), Orange, Vodafone ( telefonie mobila), internet (RCS&RDS, 
Telekom), televiziune prin cablu (RCS&RDS,Clar Tv, Telekom, transport persoane ( operatorii 
de transport pe ruta Câmpulung - Jugur) societati comerciale sau intreprinderi individuale având 
ca obiect de activitate vanzarea marfurilor alimentare sau nealimentare cu amanuntul, cele mai 
importante fiind S.C. MARILEN IMPEX SRL, SC MIHAELA ȘI IOANA SRL, SC ALEX-
DENISA SRL.  

Cultura 
 
 In anul 2021 datorita condiţiilor restrictive impuse de pandemia de coronavirus nu s-au 
organizat evenimentele culturale care au un caracter de continuitate in Poienarii de Muscel, şi 
anume, Ziua Comunei, Festivalul ”Urcă oile la munte” de la Jugur, Serbarea de sfarsit de an 
scolar si Serbarea de Craciun. 
 Cu toate acestea , cu pastrarea regulilor si a recomandarilor pentru prevenirea raspandirii 
epidemiei de coronavirus, au fost organizate la Monumentul erolilor ceremonii publice pentru  
omagierea Zilei Eroilor de Inaltare, sărbătorirea la 1 Decembrie a Zilei Nationale a Romaniei. 
  

Activitatea structurii primăriei 

 Organigrama primăriei si a serviciilor publice subordonate consiliului local Poienarii de 
Muscel cuprinde 3 servicii ( serviciul public de alimentare cu apă, serviciul public de 
administrare a domeniului public și privat, serviciul voluntar pentru situatii de urgenta), 5 
compartimente ( compartiment contabilitate, financiar, taxe și impozite, compartiment asistență 
socială, autoritate tutelară, compartiment agricol, fond funciar, compartiment stare civilă, arhivă, 
compartiment achiziții publice, cabinet primar), activitatea de audit public intern se realizează in 
baza acordului de cooperare, cu filiala Arges a Asociatiei comunelor din România iar activitatea 
de evidenta a persoanei se realizeaza in baza contractului de prestari servicii de catre Serviciul 
comunitar de evidenţă a persoanei Campulung. In organigrama de la inceputul anului 2021 
existau  24 de posturi, din care 22 ocupate si 2 posturi vacante ( compartimentul achiziții publice, 
ADP). Existau asadar la inceputul anului 2 funcţii de demnitate publică, 9 funcţii publice, 11 
posturi contractuale. 

Compartimentul secretariat, registratură, autoritate tutelară, arhivă, stare civilă, achiziţii 
publice, agricultură, fond funciar, registrul agricol, resurse umane. 

- In  anul 2021 s-au întocmit documente premergatoare  adoptării sau emiterii, dupa 
caz, a  75 hotărâri ale consiliului local, adoptate în 12 şedinţe ordinare si 14 şedinţe 
extraordinare precum şi 227 dispoziţii ale primarului; 

- S-au intocmit 12 acte de căsătorie şi 56 acte de deces, 1 dosar de rectificare acte de 
stare civilă și o transcriere, s-au eliberat 18 certificate de naştere, 16 certificate de 
căsătorie şi 50 certificate de deces, s-au intocmit şi s-au promovat 1 dosar de punere 
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sub interdicţie şi instituire tutelă şi 3 dosar de delegare temporară a autorităţii 
părinteşti; 

- Au fost realizate 57 de proceduri achizitii publice online prin SICAP, din care 1 
procedura de achiziţie publică prin procedura simplificată; 

- A fost depuse şi soluţionate două cereri pentru solicitare de informatii de interes 
public, conform Legii nr.544/ 2001; 

- S-au intocmit 40 dosare pentru deschiderea procedurii succesorale; 
- Sunt gestionate in registrele agricole 2900 poziţii ale persoanelor fizice, din care 200 

localnici, precum şi un număr de 66 poziţii ale persoanelor juridice;  
- S-au eliberat 3 atestate de producător agricol şi 5 carnete de comercializare a 

produselor agricole; 
- S-au intocmit si finalizat 15 proceduri pentru vânzarea terenului agricol din extravian, 

conform Legii nr.17/ 2014; 
- S-au inregistrat 10 contracte de arenda; 
- S-a finalizat și aprobat Amenajamentul pastoral pentru pajiștile de pe raza  
U.A.T. Comuna Poienarii de Muscel 

 
Compartimentul contabilitate, impozite şi taxe locale. 

 Conform execuţiei bugetare la data de 31.12.2021, bugetul aprobat pentru anul 2021  
cuprindea venituri, în sumă de 6.025.590 lei, încasările la data 31.12.2021, au fost de 
5.865.174 lei, cheltuielile previzionate în buget au fost, în sumă de 6.077.870 lei, iar plăţile 
efective la data de 31.12.2021, sunt de 4.791.375 lei. Excedentul bugetului local la 
31.12.2021 este de 1.096.086 lei. 
 Pana la 31.12.2021, in cadrul bugetului local, s-a cheltuit suma de 3.896.528 lei in 
sectiunea de functionare si suma de 894.847 lei in sectiunea de dezvoltare. 
 
 In ceea ce priveste Programul de investitii publice pe anul 2021, situatia sumelor alocate 
si a celor cheltuite se prezinta, conform machetei care urmează:     
                                                                                                                           

   -LEI- 
 OBIECTIV INVESTITII PREVEDERE CHELTUIALA 
1 Studii topo „Modernizare drumuri comunale” 12.000 11.900 
2 Achiziție utilaj multifuncțional 1.453.020 922,320 

3 Rest de executat - Amenajare clădire cabinete 
medicale în comuna Poienarii de Muscel 360.270 178.500 

4 Amenajare dispensar nou Poienari 50.000 46.626 
5 Captare izvor Valea Iederii 28.000 27.776 

6 Deviz general canalizare satele Jugur, Poienari, 
V. Îndărăt, Groșani 5.000 3.570 

7 P.T. Modernizare drumuri de interes local 115.000 113.050 

8 Asfaltare D.C. 42 V. Îndărăt 500.000 497.470 

- In ceea ce priveşte incasarea taxelor şi impozitelor locale, pentru anul 2021 gradul de 
colectare a fost de  85,23 %; 

 - Gradul de colectare a taxei speciale de salubrizare este de 90,0 %; 
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- S-au utilizat masuri de executare silita pentru colectarea creantelor bugetare sau pentru 
stingerea obligatiilor de plata, pentru perioada si cu respectarea actelor normative privind 
combaterea pandemiei de coronavirus, astfel: s-au intocmit 22 somaţii şi 17 titluri 
executorii, s-au trimis 125 informari de plata, s-au eliberat 219 certificate fiscale, s-au 
facut 354 inscrieri si radieri auto.  
 

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă 
 

- S-au verificat 8 stingătoare la instituţiile publice, si hidrantii stradali. 
- S-a efectuat controlul tematic  de primavara si  toamna la gospodariile populatiei,au 

fost convocate  intalnirile lunare in care sunt prelucrate temele conform Planului de 
pregatire pentru gestionarea situatiilor de urgenta; 

- Pe durata stării de urgenţă s-a realizat dezinfectarea cailor publice, trotuarelor, 
statiilor pentru mijloace de transport;  

 
Serviciul serviciul public de administrare a domeniului public și privat 

- Angajatii contractuali ( muncitori) din cadrul primariei Poienarii de Muscel, 
coordonati de viceprimar si de SSVSU au fost angrenati anul trecut in mai multe 
actiuni sau activitati, dintre care amintim:  

- dezăpezire drumuri comunale;  
- execuție bazine captare Izvor Valea Iederii; 
- efectuare curatenie pe domeniul public; 
- defrisare vegetatie lemnoasa pe caile publice; 
- decolmatare șanțuri și podețe la drumurile comunale; 
- pietruire drumuri comunale. 
 

Serviciul public de asistenţă socială 
- In anul 2021, un numar de 15 persoane au depus dosar pentru acordarea alocatiei de 

stat, 14 persoane pentru indemnizaţie creştere copil, 4 persoane pentru stimulent de 
inserţie, 36 dosare pentru alocatia pentru sustinerea familiei iar 50 dosare la sfarsitul 
anului erau in plata pentru acordarea ajutorului social; 

- In 2021 s-au intocmit si pus in plata 63 dosare privind ajutorul pentru incalzirea 
locuintei cu combustibil solid  ; 

- S-au acordat un ajutor de înmormântare, suma totala acordata fiind de  1000  lei, 
- In cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala in 2021 erau 26 asistenti personali ai 

persoanelor cu handicap grav iar 20 persoane beneficiaza de indemnizatii de 
handicap; 

- S-au intocmit 157 anchete sociale pentru adulti si 7 anchete sociale pentru minori, la 
cererea instantelor de judecata, institutiilor de ocrotire, AJPIS sau DGASPC Arges; 

- Sunt monitorizati 3 de copii ai caror ambii parinti sunt plecati in strainatate; 
- S-au livrat 593  pachete produse igiena pentru beneficiarii POAD 2021; 
- S-au livrat 593 pachete alimentare POAD 2021; 
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Audit public intern/ Urbanism 
 
 Auditorii ACOR, filiala Arges au efectuat in 2021 misiuni de audit public intern, in 
domeniul contabilitate. 
 In anul 2021 s-au eliberat 16 autorizatii de construire. 
 

Investiţii 
   
 Programul de investitii publice a fost realizat in anul 2021, chiar daca au existat sincope. 

Investitiile realizate sau bunurile achiziţionate sunt detaliate în cele ce urmează: 
- investitia derulata prin PNDL II, construire spații cu destinație de cabinete medicale in 

comuna Poienarii de Muscel, finalizată, amenajarea și punerea în funcțiune a acesteia. 
- achiziția tractorului, urmând ca in acest an să fie livrate și celelalte componente din 

cadrul proiectului. 
- finalizarea studiilor topo pentru investiția „Modernizare drumuri comunale”. 

            - solicitare privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau 
Social, Subprogramul Drumuri de Interes Local și Drumuri de Interes Județean pentru obiectivul 
de investiții „Modernizare Drumuri de interes local în comuna Poienarii de Muscel, județul 
Argeș”.  
            -  înregistrare cerere de finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“ 
pentru „Înființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satele Poienari și 
Groșani, din comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”. 
            -  înregistrare cerere de finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“ 
pentru „ Modernizare drumuri de interes local, DL Peste Coastă și DL Leculești, L = 2188, în 
comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”. 
            -  înregistrare cerere de finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“ 
pentru „ Pod din beton armat pe DC 42 peste Valea Poienari în comuna Poienarii de Muscel, 
județul Argeș”. 
 Acestea sunt, in esenta, activitatile Primariei comunei Poienarii de Muscel desfasurate în  
anul 2021, un an complicat din toate punctele de vedere, primarul si viceprimarul conlucrând si 
coordonand aparatul de specialitate si serviciile subordonate consiliului local in realizarea 
atributiunilor si competentelor specifice. Ne manifestam disponibilitatea pentru mentinerea pe o 
linie ascendenta a implicarii Primariei in realizarea obiectivelor mari si mici, toate importante, in 
scopul dezvoltării localităţii noastre. 
 Mulţumesc membrilor Consiliului local şi persoanelor angajate in aparatul primariei 
pentru sprijinul acordat in anul 2021 si contez pe sustinerea acestora, pe viitor, în vederea   
transpunerii in practică a obiectivelor de investiţii propuse şi aprobate şi pentru a imbunatati 
totodată şi calitatea actului administrativ precum şi a serviciilor către cetăţean . 
 
 

PRIMAR, 
Banzea Ion 


