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RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALA SI DE MEDIU
a comunei Poiana Teiului in anul 2011
In conformitate cu prevederile art.63,alin.(3),lit. a) din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001 – republicata,in calitate de primar al comunei Poiana Teiului va
prezint Raportul privind starea economico-sociala si de mediu a unitatii administrativ
teritoriala in anul 2011.

Acest raport privind starea economica si sociala se refera la capacitatea efectiva a
administratiei locale de a gestiona si rezolva cu responsabilitate treburile publice si
patrimoniul localitatii in interesul locuitorilor ei pe principiul autonomiei locale.Respectind
principiul transparentei decizionale dar si in baza obligatiilor legale care-mi revin in calitate
de primar voi incerca sa sintetizez principalele aspecte ale administratiei publice locale pe
parcursul anului 2011.
Intreaga activitate desfasurata de aparatul de specialitate al primarului si de serviciile
publice aflate in subordinea consiliului local a avut la baza aplicarea hotararilor consiliului
local,a dispozitiilor primarului cu respectarea obligatiilor si atributiilor stabilite de actele
normative in vigoare.
Date generale ale localitatii:
Comuna Poiana Teiului este o localitate relativ noua formata in anul 1968 ca efect a noii
legi administrativ-teritoriale prin unificarea a doua localitati mai mici:Galu si Calugareni.
Situata în partea de NV a judeţului Neamţ,pe cursul inferior al râului Bistriţa,comuna
Poiana Teiului este caracteristica zonei montane din România.Casele sunt aşezate pe
versantii muntilor,în zonele cu pantă lină de o parte si de alta a Vaii Bistritei.Râul Bistriţa
intră prin partea de NV a localitaţii si îşi continua cursul spre SE pînă la varsarea în lacul
Bicaz,pe o lungime de aproximativ 12 km. Culmea Bistriţei se ridica in partea drepta a
râului pînǎ la altitudinea de 1.600 m iar pe malul stîng gasim culmea Stînişoarei care
atinge cota de 1.400 m.Depresiunea dintre cele doua lanţuri muntoase conferǎ o stabilitate
termicǎ dar şi o însemnatǎ cantitate de precipitaţii în special primavara şi toamna. Mediile
anuale sunt de 800 mm in perioada de vegetatie si 400 mm restul anului.
Munţii din zona sunt acoperiţi cu pǎduri de conifere si foioase,pǎşuni si fîneţe iar în zonele
cu pante line sunt culturi de cartof şi porumb.
Clima este temperat – continentala cu influienta baltica,cu diferente pronuntate si specific
zonei de munte ,cu ierni lungi si geroase,cu primaveri lungi si ploioase,veri scurte si
calde.Temperatura medie anuala este de 5 grade Celsius,cele doua extreme fiind -6 grade
Celsius(media lunii ianuarie) si + 16 grade Celsius(media lunii Iulie)
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Largului si P.Voda),in care vietuiesc 4.938 de persoane din care 2.475 sex masculin si
2.463 de sex feminine.
La sfirsitul anului 2011 existau inregistrate 142 de firme cu sediul social in comuna Poiana
Teiului.Structura unitatilor dupa obiectul principal de activitate,se prezinta astfel:
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Activitatea consiliului local ,ca autoritate deliberativa ,a avut in vedere luarea unor decizii
care privesc buna gestionare a bugetului local,realizarea tuturor investitiilor propuse si
functionarea corespunzatoare a serviciilor publice. Anul 2011 nu a adus modificari in

Consiliul local al

comunei Poiana Teiului care a functionat cu un numar de 13 consilieri locali,alesi dupa
cum urmeaza:
-6 consilieri PD-L
-5 consilieri PSD
-2 consilieri PNL
.Pregatirea sedintelor consiliului local s-a facut in general in bune conditii,respectindu-se
prevederile legale in sensul convocarii,pregatirii materialelor si dezbaterilor in comisiile de
specialitate.
Pe parcursul anului Consiliul local s-a intrunit in 11 sedinte ordinare in cadrul carora au
fost adoptate un numar de 51 de hotarari astfel:
Domeniul
Activitate consiliu local
Dezvoltare economica
Impozite si taxe

Patrimoniu

Primarie

Tip de hotarare
Asocieri,parteneriate
Servicii publice
Diverse
Investitii
PUD,PUZ
Impozite si taxe
Facilitati fiscale
Concesiuni,inchirieri
Vinzari,cumparari
Diverse
Buget
Domeniul public

Numar
3
3
1
10
2
4
1
5
3
4
6
8

In desfasurarea sedintelor s-au respectat procedurile prevazute de Legea administratiei
publice locale nr.215/2001 precum si Regulamentul de organizare si functionare a
consiliului local.
In domeniul actelor normative elaborate de catre Primar,s-au inregistrat pe
parcursul anului un numar de 477 de dispozitii,marea lor majoritate fiind in domeniul
protectiei sociale,convocarea consiliului local,instituirea tutelei si curatelei.
Preocuparea principal a administratiei locale in anul 2011 a fost gestionarea eficienta a
comunei si asigurarea bunastarii cetatenilor,actionind in mod responsabil prin dezvoltarea
de politici locale si elaborarea de proiecte.
Pentru buna desfasurare a activitatii,localul primariei a fost renovat fiind executate lucrari
de refacere a pardoselii,zugravit si inlocuirea timplariei.
Bugetul local
Anul 2011 a fost anul accentuarii crizei economice ,avind drept consecinta
reducerea majora a veniturilor la bugetul comunei.In acest context dificil administratia
locala si-a stabilit ca prioritate asigurarea functionarii comunei prin mentinerea serviciilor
publice la un standard cit mai inalt de calitate,in ciuda crizei si a bugetelor reduse.O alta
tinta pe care si-a stabilit-o Primaria Poiana Teiului a fost absortia de fonduri europene si
demararea lucrarilor mari de infrastructura.Bugetul local al Primariei Poiana Teiului pentru
anul 2011,a fost conceput intr-un mod realist,adaptat resurselor financiare existente si a
situatiei economice.
Bugetul local aprobat al comunei Poiana Teiului a fost structurat pe un venit
total de 4.119.555 lei din care s-au cheltuit 3.842.500 lei,rezuland un excedent de
277.055 lei.Un lucru imbucurator este faptul ca veniturile proprii incasate au fost in
cuantum de 592.279 lei determinind un grad de incasare de 120,3%.
Structura bugetului de venituri si cheltuieli,precum si a modului de utilizare a acestuia vor fi
expuse pe larg in Raportul privind executia bugetara si incheierea exercitiului bugetar in
anul 2011.
La finele anului 2011 au existat un numar de 3458 pozitii de rol find inregistrata o ramasita
la impozitele si taxele locale de 394.293,7 lei.
Centralizatorul privind aceste ramasite se prezinta astfel:
Denumire creanta
Ramasita
Majorari
Penalitati
Total
Impozit teren persoane juridice
622
0
0
622
Venituri din amenzi
177.729
0
0
177.729
Impozit constructii persoane fizice
7.081
1.824,71
0
8.905,71
Venituri din concesiuni si inchirieri
2.784,68
776
0
3.560,68
TMT persoane fizice
63.805
15.930,02
0
79.735,02
Impozit teren extravilan
18.580
4.582,34
0
23.162
Alte impozite si taxe
2.222
344
0
2.566
Impozit teren persoane fizice
5.480
1.534,91
0
7.014,91
Impozit constructii personae juridice
6.945
1.888,5
0
8.833,5
TMT persoane juridice
35.652
11.354,89
0
47.006,89
Ganantii contracte concesiune
1.953
158
0
2.111
Taxa apa si salubritate
25.520
7.526,65
0
33.046,65
Total
348.373,68
45.920,02
0
394.293,7

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
Structura organizatorica , statul de functii al aparatului de specialitate al primarului
comunei Poiana Teiului si ale institutiilor si serviciilor publice de interes local aprobata prin
HCL nr.51 din 26.11.2010 in baza avizului nr.508086/2010 a Agentiei Nationale a
Functionarilor Publici are umatoarea componenta:
-primar
-viceprimar
-secretar
-Compartiment de audit =1
-Compartiment buget,impozite si taxe=4
-Compariment asistenta sociala = 2
-Compartiment registrul agricol = 1
-Compartiment juridic = 1
-Compartiment achizitii publice = 1
-Compartiment autorizari si disciplina in constructii = 1
-Compartiment administrativ = 3
-Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta = 1
2.Compartimentul de asistenta sociala
Pe parcursul anului 2011 activitatea acestui compartiment a cunoscut o serie de
modificari legislative in ceea ce priveste conditiile de acordare a ajutoarelor si subventiilor
de stat.Au fost intocmite si inaintate la Agentia Judeteana de Prestatii Sociale un numar de
74 dosare de ajutor social si 440 de dosare de ajutor pentru incalzire. Au mai fost
procesate un numar de 202 dosare pentru alocati de sustinerea familiei ,44 pentru alocatii
de stat si 14 indemnizatii pentru cresterea copilului. Prin Programul guvernamental de
sprijinire a familiilor nevoiase au beneficiat un numar de 875 familii fiind distribuite 10.906
kg faina, 1.163 kg zahar,5.453 kg malai,1.067 kg lapte praf,1.088 kg biscuiti si 2.972 kg
paste fainoase.
3.Compartimentul secretariat,stare civila
In cursul anului care s-a incheiat au fost consemnate un numar de 7 acte de nastere,48
certificate de deces , 17 casatorii si 7 transcrieri.In ceea ce priveste aplicarea
prevederilor Legilor de fond funciar, comisia locala a intrat intr-o faza de blocaj legat de
aplicarea prevederilor art.36 din Legea nr.1/2000.La sfirsitul anului 2011existau peste 200
de sentinte civile irevocabile care acopera o suprafata de peste 800 ha teren cu vegetatie
forestiera..De asemenea mai existau un numar de 16 dosare in curs de solutionare la
instantele judecatoresti si un numar de 61 dosare in analiza la comisia locala pentru o
suprafata totala de 55 ha.In a doua jumatate a anului terenurile disponibile(preluate de la
Ocolul Silvic) s-au epuizat.Asteptam o solutionare din partea Comisiei Judetene de Fond
Funciar si Directia Silvica pentru a disponibiliza suprafetele necesare.
4.Compartimentul de urbanism
Pe parcursul anului 2011 au fost emise un numar de 35 certificate de urbanism si 15
autorizatii de construire fiind finalizate 5 constructii. De asemenea au fost realizate o serie
de controale tematice impreuna cu institutii abilitate (Inspectoratul de stat in
constructii,Garda de mediu,Sectia de gospodarire a apelor)vizind in special respectarea
disciplinei in constructii.

In ceea ce priveste Planul de Urbanism General pe parcursul anului am parcurs etapa a
doua fiind intocmite planurile cartografice si delimitarea zonelor de intravilan.Speram ca in
anul 2012 sa finalizam aceasta lucrare si sa o supunem aprobarii consiliului local.
5.Compartimentul registrul agricol
In registrele agricole ale comunei Poiana Teiului au fost inscrise un numar de 2.543 pozitii
de rol din care 2041 cu domiciliul in localitate si 502 cu domiciliul in alte
localitati.Suprafetele de teren pe categorii de folosinta se prezinta astfel :
Arabil
Finete
Vii si livezi
paduri
297
3227
7970

6.Compartimentul achizitii publice
Toate achizitiile publice organizate si desfasurate pe parcursul anului 2011 au
respectat legislatia in vigoare,respectiv Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica.
Situatia achizitiilor publice in anul 2011 se prezinta astfel:
Nr.
crt.

Obiectivul
contractului/
Acordului
cadru

Cod
CPV
Fonduri

Valoare
contract
cu TVA
(lei)

Procedura
aplicata

45232150-8
FEADR

3.279.427 lei

Licitatie
deschisa

1

Sistem centralizat de
alimentare cu apa in sat
Paraul Fagului

2

Modernizare tronsoane
drumuri comunale
comuna Poiana Teiului

45233142-6

6.519.323 lei

Licitatie
deschisa

3

Infiintare centru de
asistenta copii dupa
programul scolar

45215221-2

671.800 lei

Licitatie
deschisa

39161000-8

71.450 lei

Cerere de
oferte

43262000-7

325.500 lei

Cerere de
oferte

Modernizare tronson DS
Galu

45233142-6

200.000 lei

Cerere de
oferte

Reabilitare Scoala
Dreptu

45262690-4

200.000 lei

Cerere de
oferte

4

5
6

7

Dotari Camin Cultural
Galu cu costume
populare si instrumente
muzicale
Achizitie utilaj
multifunctional

7.Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
In perioada 8-10 ianuarie s-au produs inundatii datorate fenomenului de zapor
care au afectat 11 locuinte in satul Topoliceni si 10 locuinte in satul Poiana Teiului.
In luna februarie a avut loc un incendiu la Biserica ,,Sf.Trei Ierarhi”din satul Poiana
Largului,obiectiv de patrimoniu care a fost distrus aproape in totalitate.
Pe parcursul anului Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta impreuna cu Garda de
interventie Poiana Teiului au mai avut 4 interventii pentru stingerea incendiilor la
gospodariile populatiei si 5 interventii pentru stingerea focului la vegetatia uscata de pe
pasuni si finete.
Strategia locală de dezvoltare a comunei Poiana Teiului pentru perioada 2007-2013, a
avut în vedere o serie de linii strategice vizând infrastructura locală, soluţionarea
problematicilor cu caracter social, educaţional, cultural, de sănătate, turism, etc,
urmărindu-se o mai buna valorificare a resurselor locale, revigorarea tradiţiilor, dezvoltarea
turismului, crearea/reabilitarea infrastructurii şi punerea în valoare a poziţionării
geografice, în deplina concordant cu mediul înconjurător.
a)Dezvoltarea publica si serviciile
Dupa cum va este cunoscut spre finalul anului,dupa incheierea procedurilor de achizitii
publice,au demarat lucrarile la cea mai ampla investitie finantata din Fondul European de
Agricultura si Dezvoltare Rurala in valoare de 2.461.596 euro.Acest proiect se refera la
realizarea urmatoarelor tipuri de investitii:
-modernizarea a doua drumuri comunale (DC 157 P.Largului-P.Teiului si DC 155
Pr.Fagului)
-alimentare cu apa si canalizare in satul Pr.Fagului.
-Constructia unui after school in satul P.Teiului
-dotare muzeu Dreptu
-dotare camin cultural Galu cu instrumente musicale si costume populare
De asemenea in luna noiembrie am mai depus un dosar de finantare privind lucrari de
constructii a infrastructurii de prevenire a inundatiilor pe paraiele torentiale Pârvu-sat
Poiana Teiului si Faurul – sat Poiana Largului precum si afluientii acestora,proiect aflat in
faza de evaluare.
Pentru prevenirea riscului la inundatii au inceput lucrarile la indiguire a raului
Bistrita.Primul tronson a fost déjà realizat in zona satului Dreptu,de peste 1200 m.Acest
proiect va continua cu alte trei tronsoane in zona satelor Paraul Fagului,Galu si Savinesti.
Printr-o initiativa privata si beneficiind de o finantare europeana S.C. Petroforest S.A.a
realizat in mare parte proiectul privind ,,Fabrica de cherestea si profile din lemn” din satul
Poiana Largului.

La finele anului 2011 a fost selectat Grupul de Actiune Locala ,,Ceahlau” la care comuna
Poiana Teiului este membru fondator.Pentru perioada 2012 – 2013 bugetul alocat pentru
proiecte finantate conform strategiei GAL Ceahlau este de 2.159.000 euro.
Primaria Poiana Teiului in parteneriat cu Consiliul judetean implementeaza un proiect cu
finantare europeana vizind realizarea unui centru de informare turistica in satul Poiana
Largului.
Urmare a procesului de reorganizare a politiei rurale la nivelul comunei noastre a fost
infiintata Sectia de politie nr.12 deservita de un numar de 21 de politisti .
Drumurile
Intretinerea infrastructurii rutiere a fost in atentia noastra si pe parcursul anului
care a trecut.Mentionez aici lucrari de reprofilare si compactare pe drumurile din satele
Ruseni,Galu,Savinesti si Dreptu.Desi in anul 2011 nu au existat calamitati care sa
provoace distrugeri ale infrastructurii rutiere,in primavara ne-am confruntat cu o situatie
care se perpetuiaza de mai mult timp legata de transportul de masa lemnoasa cu utilaje de
mare capacitate in perioadele ploioase care duce la degradarea rapida a drumurilor.
Din punct de vedere al investitiilor vreau sa amintesc asfaltarea a 300 m de drum in satul
Galu si aprobarea finantarii pentru drumul forestier care face legatura cu M-rea Petru Voda
prin
Programul FEADR,Masura 125 b.

Spre sfirsitul anului s-au incheiat achizitiile publice si au fost realizate proiectele tehnice
pentru cele doua drumuri comunale Poiana Teiului-Poiana Largului si Paraul FaguluiPopesti care se vor realiza prin Programul FEADR,Masura 322.Tot prin acest program neam propus sa achizitionam un utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor,care este
déjà contractat.
Pentru locuitorii satului Paraul Fagului s-a realizat reparatia puntii care traverseaza raul
Bistrita,cu finantare de la bugetul local.
Trebuie sa amintesc aici si lucrarile de reabilitare si consolidare a DN 17 in zona pasului
Petru Voda cu finantare de la Compania de Autostrazi si Drumuri Nationale,lucrari care vor
continua si in acest an.
Alimentare cu apa
Spre sfarsitul anului 2011 ne-am confruntat cu o seceta prelungita care a afectat debitul
captat la principalele retele de alimentare cu apa.Acesta a fost motivul care a determinat
gasirea unor surse suplimentare de apa.In acest sens s-au realizat o captare suplimentara
de aproximativ 500 m pentru satul Savinesti si una de 300 m pentru satul Poiana Largului.
S-a mai realizat o suplimentare a sursei de apa si pentru reteaua care deserveste locuitorii
satelor Topoliceni si Poiana Teiului.
Pentru locuitorii satului Galu am depus documentatia necesara realizarii unui sistem
centralizat de alimentare cu apa in vederea finantarii prin Fondul de Mediu.

b)Invatamantul
Activitatea in domeniul invatamantului pe raza localitatii noastre a avut un management
bun care in contextul unor situatii economice si sociale imprevizibile a reusit sa asigure
conditii foarte bune pentru procesul instructiv educativ.
Pozitia scolilor este atractiva pentru elevi,avind acces si mijloace de transport pentru toate
punctele comunei.
Spatiile de invatamant au fost generoase atat ca sali de clasa cat si ca laboratoare.
La nivelul comunei Poiana Teiului procesul de invatamant s-a desfasurat in 36 sali de
clasa din care 9 pentru grupele de gradinita,14 pentru invatamantul primar si 13 pentru
gimnaziu.
Se poate constata si la noi o scadere a populatiei scolare a carei structura s-a prezentat
astfel:
Prescolari
174

Primar
245

Gimnazial
286

In cursul anului activitatea scolara a fost
verificata de inspectia scolara ca principala forma de indrumare,control si coordonare a
acestui domeniu ,privind evaluarea unitatilor de invatamant si activitatea cadrelor
didactice.
Pe linga acest aspect am constatat ca starea economica si sociala modesta a unor familii
din care provin elevii determina o slaba preocupare pentru progresul scolar si pentru
nevoile de dezvoltare ale elevilor.
Din punct de vedere al pregatirii elevilor putem spune ca rezultatele sunt bune avind in

vedere procentul de promovabilitate de 100%.Un numar de 11 elevi au beneficiat de
programe de consiliere speciala.
Beneficiarul principal al lucrarilor de modernizare a infrastructurii scolare a fost scoala
Dreptu,la care s-au realizat lucrari de inlocuire a invelitorii,reparatia capital a instalatiei
electrice dar si extinderea spatiului prin construirea unui grup sanitar si a unei noi sali de
clasa.Investitia s-a ridicat la suma de 300.000 lei si a fost suportata din veniturile proprii
ale bugetului local.
c)Agricultura si silvicultura
Anul 2011 a fost un an agricol bun atat din punct de vedere al productiilor vegetale dar si a
celor zootehnice.In ceea cepriveste efectivele de animale se constata in continuare o
scadere a efectivelor de ovine insa cresc de la an la an efectivele de caprine in timp ce
bovinele se mentin la un efectiv constant. Situatia efectivelor de animale la sfirsitul anului
2011 poate fi sintetizata astfel :
Bovine
Cabalin
Ovine
Caprine
Suine
Pasari
Animale
Albine
Ciini
e
de blana
2608
176
3665
236
814
4422
68
397
617
Agricultorii din comuna Poiana Teiului au beneficiat si in cursul anului 2011 de subventiile
alocate pe suprafata prin APIA.Au primit subventie un numar de 825 de fermieri pentru o
suprafata totala de 8490 ha.Situatia general ape Centrul local APIA se prezinta astfel:
Pasunile comunale au fost concesionate prin licitatie publica unor fermieri sau asociatii in
conformitate cu prevederile Ord.Ministerului Agriculturii ,Padurii si Dezvoltarii Rurale
nr.541/2009.

Pentru fermierii interesati de programe cu finantare europeana s-au organizat instruiri
tematice si s-a asigurat consultanta prin aparatul de specialitate din cadrul primariei
Au fost intocmite si depuse un numar de 386 dosare pentru subventia acordata fermierilor
care au in proprietate peste trei bovine si un numar de 312 dosare pentru subventia pentru
vaca de lapte din zona defavorizata..In cadrul Masurii 141,,Sprijin pentru fermele de
semisubzistenta”prin Programul FEADR,au fost aprobate un numar de 18 proiecte .Pentru

sesiunea din 2012 mai avem pregatite in vederea depunerii un numar de 11 dosare.
Pe parcursul anului 2011 au fost valorificata prin licitatie publica cantitatea de 3133 mc
material lemnos pentru care s-a obtinut un venit total la bugetul local de 383.308 lei.
In baza Hotararii Consiliului Local s-au mai acordat cu titlul gratuit 208 mc material lemons
pentru Parohia ,,Sf.Trei Ierarhi”,46 mc pentru Schitul Poiana si 50 mc pentru Ciucanu
Constantin
d)Cultura,culte,sport
Primaria in parteneriat cu Fundatia,,Stefan Cel Mare si Sfint” a demarat lucrarile la
proiectul ,,Sat medieval”avind la finele anului transportate si reconstruite un numar de
sase case.Pentru buna desfasurare a lucrarilor a fost reparat si drumul de acces spre
pasunea Livezi unde este locatia pentru acest proiect. Grupul folkloric ,,Teiul” a scolii Galu
a participat la cea de-a II a editie a festivalului,,Canta bucium pe Ceahlau”,a carei evolutie
a fost apreciata de toti cei prezenti.
La caminul cultural Petru Voda au fost executate lucrari de reabilitare prin reparatii la
pardoseala,inlocuirea tamplariei si amenajarea unui grup sanitar.
Prezentul raport poate oferi cetatenilor o imagine generala asupra activitatii noastre,pe
care am incercat sa o imbunatatim anual,in sensul cresterii calitatii si eficientei in
rezolvarea problemelor comunitatii.
Raportul a fost intocmit in baza informatiilor centralizate la 31.12.2011 cu sprijinul si
colaborarea tuturor compartimentelor primariei Poiana Teiului.
Multumesc Consiliului local pentru sprijinul acordat in desfasurarea activitatii mele.
PRIMARUL COMUNEI
POIANA TEIULUI

Petru Biia

