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RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALA SI DE MEDIU 

a comunei Poiana Teiului in anul 2012 

 

 

 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 2012.

 



 Raportul de fata incearca sa realizeze o radiografie asupra activitatii noastre la inceputul unui 

nou mandat privind gospodarirea eficienta a localitatii,a bugetului local si nu in ultimul rand asigurarea 

unui mediu civilizat si sanatos  de trai,de munca si convetuire a cetatenilor. 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 2012.In 

spiritual transparentei de care vorbeam am analizat propunerile constructive ale cetatenilor cu prilejul 

audientelor,intilnirilor ocazionale cu diferiti contribuabili sau in sedintele Consiliului Local al comunei 

Poiana Teiului. 

Dezvoltarea localitatii si cresterea bunastarii locuitorilor sunt principalele preocupari pe care le-am 

avut de cand detin aceasta functie iar proiectele pe care le-am propus si realizat au condus treptat la 

o situatie economica stabila,cu perspective de crestere. 

 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).Comuna Poiana Teiului are in componenta sa un numar de 

11sate(Dreptu,Pr.Fagului,Savinesti,Galu,Ruseni,P.Teiului,Topoliceni,Roseni,Calugareni,P.Largului si 

P.Voda).Populatia comunei a crescut de la 4.938 de persoane la 5020 la ultimul recensamant din 

anul 2011. 

 

Consiliul local al comunei Poiana Teiului asa cum a rezultat in urma alegerilor din luna iunie 

a fost suplimentat,din motive de populatie cu un numar de 2 consilieri ,functionind in momentul de 

fata cu un numar de 15 consilieri ,avind urmatoarea structura: 

 -4 consilieri PDL 

 -3 consilieri PSD 

 -3 consilieri PNL 

 -2 consilieri PPDD 

 -2 consilieri UNPR 

 -1 consilieri PNTCD 



 
Pe parcursul anului Consiliul local s-a intrunit in 9 sedinte ,din care 1 extraordinara,  in cadrul carora 

au fost adoptate un numar de 40 de hotarari astfel: 

 

Domeniul Tip de hotarare Numar 

 
Activitate consiliu local 

Asocieri,parteneriate 1 

Servicii publice 1 

Diverse 8 

Dezvoltare economica Investitii 3 

Programe de dezvoltare 2 

Impozite si taxe Impozite si taxe 5 

Facilitati fiscale 1 

 
Patrimoniu 

Concesiuni,inchirieri 5 

Vinzari,cumparari 3 

Diverse 1 

 
Primarie 

Buget 4 

Domeniul public 5 

Structura organizatorica 1 

. 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. 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. 



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 285 de dispozitii,marea lor majoritate fiind in domeniul protectiei sociale,convocarea 

consiliului local,instituirea tutelei si curatelei. 

Preocuparea principala a administratiei locale in anul 2012 a fost gestionarea eficienta a comunei si 
asigurarea bunastarii cetatenilor,actionind in mod responsabil prin dezvoltarea de politici locale si 
elaborarea de proiecte. 
  

Bugetul local 
 Chiar pe fondul crizei economice care a afectat tara dar si Uniunea Europeana                                                    
am reusit si pe parcursul anului 2012  sa avem un buget echilibrat.  
 Bugetul local al comunei Poiana Teiului  aprobat prin HCL nr.27/2012,rectificat prin HCL 
nr.29/28.09.2012 si HCL nr.38/23.11.2012 a fost structurat pe un venit total de 3.642.942,90 lei  din 
care s-au cheltuit  3.502.666,18 lei,rezuland un excedent de 140.276,72 lei. De remarcat este faptul 
ca veniturile proprii incasate au fost in cuantum de 610.554,99 lei peste previziunile cuprinse in buget 
la inceputul anului. 
Aceste rezultate sunt evidentiate in contul de executie al bugetului local,unde sunt detaliate veniturile 
in functie de natura provenientei,precum si cheltuielile pe destinatii,pe fiecare capitol in parte: 

Nr. 

crt. 

DENUMIRE INDICATORI PLANIFICAT REALIZAT 

TOTAL VENITURI 2012, 3.689.000 3.642.942,90 

1. Venituri proprii: 

             - impozit  si taxa pe cladiri 

             - impozit si taxa pe teren 

             - taxe judiciare de timbru si alte taxe 

             - impozit pe mijloace transport        

             - venituri din concesiuni şi închirieri 

             - venituri din prestari servicii 

605.000 

134.000 

166.000 

1.000 

196.000 

34.000 

74.000 

610.554,99 

130.151 

189.673 

6.422 

177.349 

35.033,99 

71.926 

2. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit: 

             - cote defalcate din impozitul pe venit 

 - sume alocate de Consiliul Judeţean  

465.000 

270.000 

195.000 

444.764,31 

254.465,31 

190.299 

3. Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Adaugata 

 - sume din TVA pt. învăţământ,ajutor     social , 

               persoane cu handicap                                            

             - sume din TVA pt. drumuri 

             - sume din TVA pentru echilibrare 

2.283.000 

1.992.000 

 

10.000 

281.000 

2.235.892 

1.944.892 

 

10.000 

281.000 

 

4. Subvenţii 

             - subvenţii pentru încălzirea locuinţei  

             - subventii pentru finantarea sanatatii 

142.000 

123.000 

19.000 

97.565 

79.325 

18.240 

5. Alte taxe pe servicii specifice 74.000 71.926 

6. Alte impozite şi taxe 57.000 36.215 

7. Venituri din amenzi 87.000 94.506 

8. Impozit venit transfer proprietate imobiliară 10.000 9.763,50 

9. Taxe şi tarife pentru eliberare de licenţe 40.000 41.756,10 



10. SOLD LA 31.12.2012  140.276,72 

 

 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIRE INDICATORI PLANIFICAT REALIZAT 

TOTAL CHELTUIELI  2012 3.689.000 

 

3.502.666,18 

 

1. Administraţie publică locală 

            - salarii 

            - materiale 

                     Din care: - furnituri birou 

                                    - încălzit,iluminat  

                                    -poştă,telecomunicaţii  

                                    - deplasări 

                                    - materiale curăţenie 

                                    -materiale şi prestări servicii cu 

caracter funcţional(nr.vehicole lente,registre 

agricole,imprimate stare civilă,imprimate 

contabilitate,imprimate asistentă socială etc.) 

                                    - alte bunuri şi servicii pentru 

întreţinere şi funcţionare(intreţinere şi reparaţii xeroxuri 

şi calculatoare ,programe informaţionale , actualizare 

legis, actualizare declaraţii pensii, şomaj, 

sănătate,actualizare programe dari de seamă, 

actualizare program buget,actualizare program registru 

agricol etc.)  

                                    - cursuri de specializare 

1.101.000 

845.000 

256.000 

30.000 

35.000 

33.000 

5.000 

25.000 

60.000 

 

 

 

60.000 

 

 

 

 

 

 

5.000 

1.060.357,14 

832.448 

227.909,14 

23.393 

28.508 

28.477 

4.920 

22.048,14 

58.534 

 

 

 

58.476 

 

 

 

 

 

 

3.553 

2. Protecţie civilă 

               -  salarii 

               -  materiale 

                 

62.000 

37.000 

25.000 

40.096,83 

36.427 

3.666,83 

3. Sanatate 

               -  salarii 

19.000 

19.000 

19.000 

19.000 

4 Învăţământ 

               -  salarii 

               -  materiale 

               -  burse 

1.780.000 

1.620.000 

151.000 

9.000 

1.758.624 

1.598.624 

151.000 

9.000 

5. Bibliotecă 

               -  salarii 

               -  materiale(,iluminat,telefoane) 

15.000 

5.000 

10.000 

14.147,56 

4.356 

9.791,56 

6. Asistenţă socială 

               -  indemnizatii persoane cu handicap  

               -  încălzire locuinţe cu lemne  

                

344.000 

200.000 

144.000 

 

283.742 

188.268 

95.474 



7. Servicii si dezvoltare 

               - Iluminat  public 

               - investitii  

140.000 

110.000 

30.000 

127.806,10 

109.631,54 

18.174,56 

8. Gospodărie comunală 

                -  salarii 

  -materiale(asigurare maşină,contract    

salubritate ,rovineta , combustibil) 

128.000 

58.000 

70.000 

113.376,78 

58.000 

54.376,78 

10. Drumuri comunale 

                -  materiale  

 

45.000 

45.000 

38.121,77 

38.121,77 

 

  

    

CONT EXECUTIE AUTOFINANTATE 2012 
 

 

 DENUMIRE INDICATORI PLANIFICAT REALIZAT 

TOTAL VENITURI 2012 954.000 

 

905.582 

Sold ramas din 2011 60.166 60.166 

Venituri din concesiuni si inchiriei 552.566 552.566 

Venituri din utilizarea pasunilor(masa lemnoasa) 341.268 292.850 

 

 

 DENUMIRE INDICATORI PLANIFICAT REALIZAT 

TOTAL CHELTUIELI  2012 954.000 847.539 

 

Invatamant  50.000 50.000 

Camine culturale 20.000 0 

Muzeu Dreptu 80.000 69.409 

Culte 20.000 20.000 

Alte servicii in dezvoltarea comunala (captari apa) 70.000 63.296 

Sport 6.522 6.522 

Alte chletuieli in domeniul agriculturii si silviculturii 714.000 482.310 

Din care : salarii 

                  materiale(contract paza Ocolul Silvic,curatiri 

pasuni,masuratori topografice,)           

                 reparatii capitale(DS 144 P.Voda)                        

50.000 

 

264.000 

400.000 

41.000 

 

203.834 

400.000 

SOLD LA SFARSITUL ANULUI 2012                                                                           58.043 lei 

 

CONT EXECUTIE SECTIUNEA DEZVOLTARE 

 

 DENUMIRE INDICATORI PLANIFICAT REALIZAT 

TOTAL VENITURI 2012 14.043.940 

 

8.924.091 

Sume primite de la UE – FEADR – Masura 322 13.239.940 8.120.091 



Sold la 2011 137.000 137.000 

Sume defalcate pentru DC 153 Dreptu 667.000 667.000 

 

 DENUMIRE INDICATORI PLANIFICAT REALIZAT 

TOTAL CHELTUIELI  2012 14.043.940 7.135.926 

 

Invatamant  66.000 66.000 

Alimentari cu apa 71.000 57.260 

Drum DC 153 Dreptu 667.000 667.000 

Proiect Masura 322 13.239.940 6.345.666 

SOLD LA SFARSITUL ANULUI 2012                                                                           1.788.165 lei 

Soldul va fi utilizat in anul 2013 pentru continuarea proiectului Masura 322 

 
La finele anului 2012 au existat un numar de 3458 pozitii de rol find inregistrata o ramasita la 
impozitele si taxele locale de 370.658,44 lei. 
Centralizatorul privind aceste ramasite se prezinta astfel: 

Denumire creanta Ramasita Majorari Penalitati Total 

Impozit teren persoane juridice 370 80,05 0 450,05 

Venituri din amenzi 184.144,24 0 0 184.144,24 

Impozit constructii persoane fizice 8.708,54 2.611,81 0 11.320,35 

Venituri din concesiuni si inchirieri 2.903 947,70 0 3.850,70 

TMT persoane fizice 76.771 26.949,77 0 103.720,77 

Impozit teren extravilan 21.499 6.454,63 10 27.963,63 

Alte impozite si taxe 2.611 512,25 0 3.123,25 

Impozit teren persoane fizice 6.432,64 2.194,76 0 8.627,40 

Impozit constructii persoane juridice 10.841 4.683,04 0 15.524,04 

TMT persoane juridice 30.628,54 15.326,92 0 45.955,46 

Ganantii contracte concesiune 0 22 0 22 

Taxa apa si salubritate 25.749,48 9.190,76 0 34.940,24 

Total 370.658,44 68.973,69 10 439.642,13 

 
Pentru recuperarea acestor restante au fost emise in conformitate cu prevederile legale un numar de 
1417 instiintari de plata,438 somatii si 438 titluri executorii,efectuindu-se un numar de 30 popriri si 
aplicandu-se 59 amenzi judecatoresti. 
 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 ,modificat si completat 

prin HCL nr.31 din 28.09.2012 are umatoarea componenta: 

 -primar 

 -viceprimar 

 -secretar 

 -Compartiment de audit =1 

 -Compartiment implementare proiecte =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 

1.Compartimentul secretariat,stare civila 

In cursul anului care s-a incheiat au fost consemnate un numar de 4 acte de nastere,51certificate de 

deces , 18  casatorii  4 transcrieri si 3 adoptii. 

Comisia locala de fond funciar a realizat pe parcursul anului 2012 punerea in posesie a suprafetei de 

66,91 ha teren cu vegetatie forestiera. Aceasta suprafata pusa in posesie este un pas mic comparativ 

cu cele 210 sentinte judecatoreste definitive care mai sunt de solutionat  pentru  care se solicita 

suprafata totala de 733 ha.Greutatile cele mai mari pe care le-am intimpinat in cursul anului 2012 

sunt legate de faptul ca Directia Silvica Neamt nu ne-a dat concursul in punerea la dispozitie a 

amplasamentelor pe care urmeaza sa se faca punerea in posesie,cunoscut fiind faptul ca pe raza 

localitatii,Ocolul Silvic Poiana Teiului nu mai are teren disponibil.Schimbarile de personal din insitutiile 

implicate in domeniul fondului funciar a fost un alt motiv de ingreunare a rezolvarii cererilor formulate 

de cetateni. 

Am facut tot ceea ce a depins de noi pentru a realiza finalizarea acestor dosare ,dar pana la aceasta 

data,din cauza motivelor prezentate mai sus nu am reusit. 

 

2.Compartimentul de asistenta sociala 

 

In privinta protectiei sociale,pe parcursul anului 2012 au fost intocmite un numar de 434 dosare 

pentru ajutor de incalzire a locuintelor pe timp de iarma.De prevederile Legii venitului minim garantat 

nr.416/2001 au beneficiat un numar de 74 de familii si un numar de 29 persoane au primit 

indemnizatii pentru persoane cu handicap conform prevederilor legale. Au mai fost alocate un numar 

de 153 de alocatii de sustinere pentru familii cu ambii parinti si un numar de 26 alocatii pentru familiile 

monoparentale. 

 Pentru persoanele virstnice cu nevoi speciale ,exista un azil de batrani construit si sustinut de 

Fundatia Iustin Parvu – Petru Voda.Aceasta fundatie mai detine si un centru de permanenta pentru 

copii. 

Comuna Poiana Teiului in parteneriat cu AJOFM Neamt a organizat la sediul primariei cursuri de 

formare profesionala gratuite pentru meseria de electrician. 

 



  
 

Infrastructura sociala a fost diversificata prin contructia unui after school in satul Poiana 

Teiului,proiect finantat prin fonduri europene in valoare de 719.892 lei. 

 

4.Compartimentul de urbanism 

Pe parcursul anului 2012 au fost emise un numar de 26 certificate de urbanism si 7 autorizatii de 

construire fiind finalizate 5 constructii.  Planul de Urbanism General al comunei Poiana Teiului este la 

faza de avizare ,avind convingerea ca pe parcursul anului viitor el va fi operational. 

 

5.Compartimentul registrul agricol 

Situatia pozitiilor de rol la sfirsitul anului se prezenta astfel : 

Total pozitii de rol – 2716 din care : 

-Pozitii ale gospodariilor populatiei 2071 

-Pozitii ale persoanelor cu domiciliul in alte localitati 553 

-Pozitii ale unitatilor cu personalitate juridica 92 

Situatia terenurilor  pe categorii de folosinta se prezinta astfel : 

Agricol Neagricol TOTAL 

Arabil Pasuni Finete Terenuri 
forestiere 

Terenuri 
cu 
ape si 
stuf 

 
Cai de 
comunicatii 

Terenuri 
curti 
constructii 

Terenuri  
neproductive 

297 1805 3227 10.488 473 91 100 77 6.070 

 

 



6.Compartimentul achizitii publice 

Toate achizitiile publice organizate si desfasurate pe parcursul anului 2012 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 2012 se prezinta astfel: 
Nr. 

crt. 

Obiectivul 

contractului/ 

Acordului 

cadru 

Cod 

CPV 

Fonduri 

Valoare contract 

cu TVA 

(lei) 

Procedura  

aplicata 

1 Modernizare DS 144 

Petru Voda 

45233123-7 400.000 lei 

93.000 euro 

Licitatie deschisa 

2 Achizitie servicii 

intabulare pasuni 

 

71351810-4 

117.760 lei 

27.400 euro 

Cerere de oferte 

 

3 

 

Achizitie servicii Studiu 

amenajament silvic 

 

79311100-8 

65.000 lei 

15.120 euro 

Cerere de oferte 

4 Modernizare drumuri 

forestiere 

45233123-7 4.365.061 lei 

1.015.000 euro 

Licitatie deschisa 

5 Achizitie servicii 

realizare PUG 

71410000-5 50.000 lei 

11.700 euro 

Achizitie directa 

 

7.Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta 

 Activitatea acestui serviciu din cadrul primariei P.Teiului a desfasurat in anul 2012 urmatoarele 

activitati: 

-a intocmit Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pentru anul 2012,plan ce a fost vizat 

de ISU Neamt si aprobat prin dispozitia primarului comunei P.Teiului; 

-a organizat si coordonat pregatirea membrilor Comitetului Local si centrului operativ cu activitate 

temporara; 

-a completat si actualizat documentele operative si de conducere conform legislatiei in vigoare si 

precizarilor ISU(plan de evacuare in situatii de urgent,plan de analiza si acoperire a riscurilor,etc) 

 In perioada lunilor de iarna s-a efectuat o monitorizare permanenta a cursului raului Bistrita 

pentru prevenirea producerii unor fenomene nedorite produse de aglomerarile de ghetari. Serviciul 

voluntar pentru situatii de urgent a participat impreuna cu serviciile profesioniste de pompieri pentru 

lichidarea unor incendii produse la vegetatia uscata de pe pasuni si finete. 



Pe 

parcursul anului au existat un numar de 5 astfel de incendii. 

Incendiile produse in gospodariile populatiei au fost in numar de 5 la care s-a intervenit cu 

autospecialele aflate in dotarea Garzii nr.2 Poiana Teiului. 

In cursul lunii noiembrie s-a organizat in parteneriat cu ISU Neamt un exercitiu de alarmare publica 

avind ca tema ,,Interventia in situatia producerii de inundatii produse de ghetari pe cursul raului 

Bistrita” 

O echipa reprezentativa de elevi din cadrul scolii noastre a participat la concursul ,,Cu viata mea,apar 

viata” sub coordonarea Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta ,,Petrodava”al judetului 

Neamt.    

 
 

STAREA ECONOMICA 
 

1.Economia 

La sfirsitul anului 2012 existau inregistrate 158 de firme cu sediul social in comuna Poiana 

Teiului.Structura unitatilor dupa tipul de organizare,se prezinta astfel: 

Societati comerciale Intreprinderi 
familiare 

Persoane fizice autorizate TOTAL 

158 24 4 186 

 



Desi traversam o perioada dificila in ceea ce priveste investitiile si crearea de noi locuri de munca,pe 
parcursul anului 2012 a fost data in folosinta fabrica de profile din lemn de la Poiana Largului care 
avea la finele anului un numar de peste 50 de angajati. 

 
 
 
2.Dezvoltarea publica si serviciile 
Lucrand la acest raport mi-am pus de mai multe ori intrebarea:,,ce ar trebui sa facem pentru ca 
oamenii sa o duca mai bine?”.Cel mai la indemana raspuns este sa fim cat mai aproape de nevoile si 
asteptarile lor,pentru ca in general cetatenii nu cer lucruri exagerate,solutionarea unor probleme 
utopice sau care nu au rezolvare. 
2.1. Alimentarea cu apa a localitatii Poiana Teiului se realizeaza in momentul de fata prin 8 retele 
centralizate avind ca sursa captarea unor izvoare de suprafata. 
Sistemul de distribuire a apei catre consumatori este format dintr-o retea subterana cu o lungime 
totala de 21.392 m,alimentata dintr-un numar de 8 rezervoare cu un volum total de 1.000 m.c. 
Aceasta retea a fost extinsa prin realizarea sistemului de alimentare cu apa din satul Paraul 
Fagului,investitie realizata din fonduri europene in valoare de 1.446.203 lei si se compune din 
captare,retea de aductiune de 940 m,gospodaria de apa compusa dintr-un rezervor suprateran 
metalic de 150 m.c. si statia de clorinare si o retea magistrala si retele secundare ramificate totalizind 
1960 m.  

 
 



Tot in acest sat s-a realizat si primul sistem de canalizare din localitate in valoare de 1.084.185 lei 
care este format dintr-o retea de canalizare de 1850 m si o statie de epurare modulara cu capacitatea 
de 48 m.c./zi.  
Am avut in vedere si faptul ca pentru o serie de retele de alimentare cu apa este necesara marirea 
productiei de apa potabila.In acest sens din bugetul local s-a realizat un put forat cu rezervor de 
inmagazinare de 20 m.c. care rezolva problema apei potabile a locuitorilor satului Poiana 
Largului.Pentru reteaua de alimentare a satului Roseni s-a captat un izvor suplimentar,cu o retea de 
aductiune de 1600 m si un rezervor de inmagazinare de 20 m.c. 
Pentru reteaua de alimentare a satelor P.Teiului si Topoliceni au inceput lucrarile de constructie a 
unui dren cu filtru invers care sa rezolve problema necesarului de apa. 
 
 2.2.Drumurile atat cele comunale cat si cele satesti care in cea mai mare parte sunt 
nemodernizate ,au beneficiat de toata atentia cosiliului local in sensul atragerii tuturor resurselor 
posibile pentru modernizarea si intretinerea lor. 
 Cea mai notabila realizare este asfaltarea a 1,2 km din drumul comunal DC 155 Poiana 
Teiului-Farcasa si aproxinativ 1,6 km din cei 5,75 km a drumului communal P.Teiului – 
P.Largului,lucrare ce se va finaliza in anul 2013. Tot pe acest drum au inceput lucrarile de construire 
a unui pod  din beton de 12 m peste para Bolatau.Aceste investitii in valoare totala de 7.580.429 lei 
beneficiaza de o finantare europeana prin Programul FEADR. 

 

 
Cu finantare din bugetul local s-a  demarat investitia de asfaltare a DS 144 Petru Voda pe o lungime 
de 1,2 km,lucrare pe care dorim sa o finalizam in anul 2013. 
Puntea peste raul Bistrita din satul Dreptu a fost reabilitata prin inlocuirea podinei din lemn cu una din 
tabla striata de 4 mm. 
 Tot la acest capitol amintesc realizarea proiectului tehnic pentru drumul forestier Hasca,a carui 
finantare de 4.192.081 lei este asigurata din fonduri europene prin Programul FEADR,Masura 125 b. 
 Lucrarile de intretinere a drumurilor comunale au fost efectuate cu personalul si utilajele din 
dotarea primariei. 
In ceea ce priveste caile de comunicatie apartinind Companiei Nationale de  Autostrazi si Drumuri 
,amintesc aici continuarea  lucrarilor de reabilitare si consolidare a DN 17 in zona pasului Petru Voda. 
Din pacate principala cale rutiera de pe Valea Bistritei care leaga orasul Bicaz de Vatra Dornei nu a 
beneficiat de nici un fel de lucrari de modernizare desi starea ei este foarte proasta.Proiectul privind 
realizarea  Autostrazii Tg.Mures – Iasi a mai progresat in sensul ca a fost depusa documentatia 
pentru obtinerea avizului de mediu in vederea concesionarii lucrarilor.  

2.3.Invatamantul 
Dezvoltarea durabila a localitatii nu poate fi facuta fara sa se puna accent pe educatie,alocandu-se 
constant fonduri pentru reabilitarea si modernizarea infrastructurii de invatamant. 



Cea mai notabila realizare in domeniu este lucrarea de reabilitare si extindere a scolii 
Dreptu.Investitia a vizat reparatia capitala a instalatiei electrice,inlocuirea acoperisului si constructia 
unui grup sanitar si a unei sali de clasa. 
Avind in vedere lipsa finantarii pentru continuarea lucrarilor la scoala Galu,am facut un efort financiar 
si am reusit cu resursele proprii sa dam in folosinta doua sali de clasa . 
Transportul elevilor spre scoala se face cu ajutorul a doua mictrobuze finantate de la bugetul local. 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 constata in continuare o scadere a populatiei scolare fata de anul precedent de la 705 la 
629.Aceasta este structurata astfel: 
 

Prescolari Primar Gimnazial 

112 249 268 

Personalul didactic activ in comuna noastra este de 57 de persoane din care: 5 educatori,16 
invatatori,21 profesori,11 nedidactic si 4 auxiliar. 
Principala preocupare in acest domeniu a fost perfectionarea sistemului educational prin : 
-ridicarea gradului de pregatire generala a elevilor prin formarea de deprinderi specifice care sa duca 
la desavarsirea lor pentru viata. 
-sprijinirea elevilor in vederea insusirii unor tehnici adaptate la propriile capacitati si abilitati; 
-dezvoltarea potentialului si aptitudinilor fiecarui elev in functie interesele si motivatiile personale cat 
si de cerintele comunitatii si ale societatii in general; 
-imbunatatirea capacitatii generale de dezvoltare si orientare a elevilor intr-o societate aflata intr-o 
continua si rapida schimbare; 
-organizarea unui mediu interactiv de instruire. 
In domeniul activitatilor extrascolare amintesc parteneriatul realizat cu o scoala particulara din Turcia 
finantat prin Programul Comenius in valoare de 24.000 euro. 

 

 
 
 

2.4.Agricultura si silvicultura 
O preocupare constanta a noastra a fost si sectorul agricol unde s-a constatat  o mai buna utilizare a 

suprafetelor de teren agricol dar si o imbunatatire a bazei genetice a efectivelor de animale. Situatia 

efectivelor de animale la sfirsitul anului 2012  se prezenta astfel : 

Bovine Cabaline Ovine Caprine Suine Pasari Animale 
de blana 

Albine Ciini 

2294 159 2928 264 863 4128 68 397 614 

 



La Centrul Local APIA Poiana Teiului au depus cerere pentru subventia pe suprafata si pachete de 
agromediu un numar de 798 de fermieri pentru o suprafata totala de 2.237,13 ha. 
In cursul anului 2012 s-a finalizat procesul de concesionare a pasunilor comunale catre asociatiile de 
crescatori de animale,respectindu-se  prevederile Ord.Ministerului Agriculturii ,Padurii si Dezvoltarii 
Rurale nr.541/2009 in vederea utilizarii lor mai eficiente si in idea acesarii fondurilor europene. 
Absortia fondurilor europene de catre fermieri o putem considera buna avind in vedere ca la sfirsitul 
anului erau in derulare un numar de 24 proiecte depuse pe Masura 141 privind sprijinirea fermelor de 
semisubzistenta,precum si doua proiecte pe Masura 112 privind sprijinirea tinerilor fermieri. 
In sectorul zootehnic au mai beneficiat de subventii un numar de 7 fermieri pentru ovine si caprine si 
161 pentru bovine.De subventia alocata pentru bovinele de lapte din zona defavorizata au beneficiat 
un numar de 148 fermieri. 
 
Din padurea apartinind domeniului public al comunei a fost valorificata pe parcursul anului cantitatea 
de 2.443 m.c. material lemons dupa cum urmeaza: 

Taieri de igiena Produse accidentale Produse principale 

1.004 493 946 

 
Masa lemnoasa a fost valorificata in totalitate prin licitatie publica ,sumele rezultate constituindu-se 
venituri la bugetul local. 
In a doua jumatate a anului am demarat activitatea de reactualizare a Amenajamentului silvic al 
padurilor apartinind comunei Poiana Teiului. 
 
 2.5.Turismul 
In cadrul strategiei de dezvoltare durabila a localitatii noastre,turismul ocupa o pozitie prioritara avind 
in vedere ca acest sector urmeza sa fie un instrument pentru dezvoltarea rurala.Atentia noastra s-a 
concentrat asupra turismului tinind cont de potentialul natural si antropic precum si de particularitatile 
comunei noastre de a crea oportunitati pentru atragerea investitorilor in turism.Aceste oportunitati au 
fost prezentate si in cadrul Forumului Montan care a avut loc in data de 27.04.2012 la Centrul 
Ecumenic din statiunea Durau.Cu acest prilej au fost prezentate si o serie de produse gastronomice 
traditionale din bucataria poienarilor. 
Infrastructura turistica s-a imbogatit in cursul anului 2012 prin darea in folosinta a unei noi pensiuni in 
satul Petru Voda si amenajarea unui centru de informare turistica in localitatea Poiana 
Largului.Trebuie sa amintesc aici avansarea lucrarilor in cadrul proiectului ,,Sat medieval” pe care 
speram ca in cursul anului viitor sa-l putem da in folosinta partial.  
 

2.6.Cultura,culte,sport 
Cultura joaca un rol esential in societatea romaneasca actual fiind pirghia de armonizare a valorilor 

locale la valorile europene. 

Baza materiala in acest domeniu s-a imbogatit in ultimul an prin achizitia in cadrul finantarii 
FEADR de instrumente muzicale pentru un taraf de muzica popular precum si cu dotarea cu 16 
perechi de costume populare pentru barbati si femei. La muzeul zoologic ,,C.Romanescu” a fost 
amenajata si dotata ce-a de-a doua incapere in vederea realizarii unui spatiu expozitional 
etnografic.Au fost achizitionate un numar de 7 vitrine ,2 postamente,un panou de expunere si 4 
manechine pentru costume populare.Din bugetul local s-a realizat imprejmuirea terenului pe care se 
afla acest muzeu. 
Sportul .In anul 2012 ca si in anii anteriori autoritatile locale au sprijinit activitatea sportiva si 
asociatiile sportive.Activitatea sportiva s-a desfasurat in special in cadrul unor concursuri pe diverse 
ramuri sportive intre elevi.Trebuie sa amintesc aici rezultatele meritorii ale echipei de fotbal ,,Teiul” 
care a ajuns pina in turul II in cadrul competitiei ,,Cupa Romaniei”. 
 



Cultele religioase au beneficiat in continuare de sprijinul financiar al primariei in vederea realizarii 

unor lucrari de investitie.Au fost finantate lucrari de constructie,montarea unor paratrasnete,achizitia 

unei central termice. 

 

 2.7.Asigurarea ordinii si linistii publice a avut in vedere in primul rand combaterea 

criminalitatii,prevenirea fenomenului infractional,combaterea faptelor contra patrimoniului,prevenirea 

delicventei juvenile si cresterea gradului de siguranta rutiera.Pentru mentinerea ordinii publice s-au 

organizat si efectuat actiuni la care au fost implicate personalul primariei, al sectiei nr.12,al postului 

de politie si al serviciului de politie rutiera,biroul Drumuri nationale. 

 

 2.8.Mediu   

Poluarea mediului in comuna Poiana Teiului se datoreaza pe de o parte existentei unor practici 

vechi si poluante si  pe de alta parte mijloacelor financiare insuficiente pentru achizitia unor 

echipamente adecvate de protectia mediului. Raul Bistrita este principala sursa de apa de suprafata 

pentru comuna Poiana Teiului iar cerintele de protectie ale acestuia revin in sarcina noastra in cea 

mai mare parte.Calitatea curenta a apei Bistritei este degradata de surse de poluare multiple dar cea 

mai importanta este depozitarea ilegala a deseurilor pe malul raului sau al afluientilor sai.Este 

adevarat ca mare parte din aceste deseuri sunt antrenate din alte localitati situate in amonte,care 

ulterior ajung sa fie cantonate pe raza localitatii noastre in special in cuveta lacului de acumulare 

Izvorul Muntelui. 

Pana in prezent  la sursele subterane de apa din care se realizeaza alimentarea cu apa a 

cetatenilor nu s-au semnalat  modificari ale parametrilor de potabilitate sau alte contaminari 

accidentale. 

Deseurile menajere ale locuitorilor sunt colectate si transportate de catre SC Agmadi SRL cu 

care avem incheiat un contract de prestari servicii.Comuna Poiana Teiului in calitate de membru al 

ADI ,,ECO NEAMT” va beneficia de pe urma proiectului cu finantare europeana ,,Sistem de 

management integrat al deseurilor in judetul Neamt” prin care se vor realizat 32 puncte de colectare 

deseuri reciclabile si 21 de puncte colectare deseuri reziduale. 

2.9. Sanatate 

Pe raza comunei Poiana Teiului functioneaza un numar de doua cabinete medicale individuale 

si 3 puncte farmaceutice.Pe parcursul anului s-a infiintat si un cabinet de kinetoterapie. 

 

Acest raport se doreste a fi o imagine generala,transparenta asupra activitatii noastre,pe care 

suntem obligati sa o facem publica ,astfel incat ea sa devina perfectibila prin implicarea activa si reala 

a consiliului local dar si a cetatenilor. 

Multumesc public tuturor celor care m-au sprijinit in obtinerea acestor rezultate si in activitatea 

mea de zi cu zi.    

 

      PRIMARUL COMUNEI POIANA TEIULUI 

        Petru Biia 


