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RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALA SI DE MEDIU 

a comunei Poiana Teiului in anul 2014 

In baza prevederilor Legii 215/2001 a administratiei publice locale si in spiritual principiului 

transparentei si a unei corecte informari a cetatenilor am intocmit acest raport care se doreste sa 

cuprinda toate aspectele vietii din localitatea noastra.    

Raportul Primarului comunei Poiana Teiului  este un material sintetic de analiza a modului in care au 

fost gestionati banii publici ,o proiectie a investitiilor derulate  si o perspective strategica de viitor.  

 



 Anul 2014 chiar daca a fost un an electoral cand de obicei se constata o reducere a 

investitiilor,in  localitatea noastra acestea au continuat intr-un ritm sustinut in special in baza unor 

finantari nerambursabile. 

ACTIVITATEA PRIMARIEI 

In spiritual transparentei si a unei bune informari a cetatenilor voi prezenta activitatea 

compartimentelor din aparatul de lucru al primarului dupa cum urmeaza: 

1.Compartimentul secretariat,stare civila 

In cursul anului care s-a incheiat au fost consemnate un numar de 6 acte de nastere,47 certificate de 

deces  si 14  casatorii  . 

Secretariatul primariei a asigurat : 

-pregatirea documentelor necesare activitatii consiliului local 

-inregistrarea si gestionarea dosarelor de fond funciar 

-transmiterea in termen a corespondentei 

-intocmirea si redactarea lucrarilor de secretariat. 

In privinta  aplicarii legilor fondului funciar la sfirsitul anului 2014  se aflau in lucru un numar de 208 

dosare  pentru o suprafata totala de 761,12 ha. 

Datorita faptului ca pe raza localitatii Poiana Teiului suprafetele disponibile pentru punerea in posesie 

sunt insuficiente ,Directia Silvica Neamt a pus la dispozitie suprafetele necesare pe raza localitatilor 

invecinate respectiv 277,4 ha la comuna Borca si 369,4 pe comuna Pipirig. 

 

2.Compartimentul de asistenta sociala 

 

Beneficiari de ajutor social conform legii 416/2001 in anul 2014 au fost un numar de 91 de 

familii.  Pe parcursul anului au fost intocmite un numar de 120 de anchete sociale si au primit 

indemnizatii un numar de 31 de persoane cu handicap. 

Au mai fost intocmite un numar de 215 dosare pentru ajutor de incalzire a locuintelor pe timp de 

iarma in conformitate cu prevederile OUG 107/2006. Tot in domeniul protectiei sociale au fost 

intocmite dosare pentru un numar de 172 de alocatii de sustinere pentru familii cu ambii parinti si un 

numar de 14 alocatii pentru familiile monoparentale. 

 Un numar de 1.045 de persoane au beneficiat de ajutoare alimentare acordate de Uniunea 

Europeana. 

5.Compartimentul registrul agricol 

La sfarsitul anului 2014 existau inscrise un numar de 2300 pozitii de rol repartizate pe localitati astfel : 

Localitatea Nr.pozitii 

Poiana Teiului 274 

Dreptu 277 

Savinesti 138 

Paraul Fagului 127 

Galu 187 

Ruseni 60 

Topoliceni 150 

Roseni 37 

Calugareni 33 

Poiana Largului 249 

Petru Voda 368 

Pozitii pers.cu domiciliul in alte loc. 400 



 Urbanismul: 
In anul 2014 s-au eliberat un numar de 25 de certificate de urbanism si 12 autorizati de construire. 

Activitatea in domeniu a fost reglementata prin Planul de Urbanism General pe care l-am prelungit 

,urmand ca in anul 2015 sa aprobam Noul Plan. 

 

Educatie : 

Procesul de invatamant s-a desfasurat in anul 2014 la nivelul unei retele scolare compusa din 

scoala cu personalitate juridica ,,Iustin Pirvu” si 4 structuri de invatamant. 

Numarul de copii care au frecventat cursurile scolare este de 595 dupa cum urmeaza: 
 

Prescolari Primar Gimnazial 

90 244 261 

Urmare a scaderii populatiei scolare a scazut numeric si corpul didactic la un efectiv de 42 cadre 
didactice, personal nedidactic 11 si auxiliar 4. 
Tendinta de comasare a scolilor la scoala centrala a condus la cresterea cheltuielilor legate de 
transportul elevilor. 
Activitatea educationala extracuriculara si extrascolara a fost bogata in cursul anului 2014 si a vizat in 
principal: 
-proiecte internationale 
-proiecte de colaborare cu alte scoli sau asociatii neguvernamentale 
-concursuri scolare 
-intilniri,vizite,dezbateri,excursii 
-serbari si spectacole scolare. 
In ceea ce priveste infrastructura scolara am reactualizat proiectul privind finalizarea lucrarilor la 
Scoala cu 6 Sali de clasa Poiana Teiului pe care l-am depus la Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice in vederea finantarii prin Programul National de Dezvoltare Locala . 
 Cultura,sport culte: 

Pe parcursul anului trecut atentia consiliului local s-a orientat spre reabilitarea si modernizarea 
caminului cultural Galu.In acest sens au fost intocmite studiul de fezabilitate,studiile si expertizele 
necesare pentru acest obiectiv.Proiectul a fost depus pentru finantare la Compania Nationala de 
Investitii  SA insa pana in momentul de fata nu s-a finalizat procesul de selectie. 

In data de 19.01.2014 a avut loc lansarea de carte ,,Steaua blestemata “ a d-lui profesor Dorel 
Rusu. 
Din punct de vedere al cultelor religioase amintesc ca si eveniment notabil vizita IPS Teofan la 
Parohia Galu 



 
Situatii de urgenta: 

Nici in anul 2014 nu am scapa de evenimente nedorite.Chiar daca sunt doi ani consecutivi cind 

fenomenul de zapor nu a creat probleme totusi acest serviciu s-a confruntat cu doua incendii in doua 

gospodarii apartinind familiilor Pavaleanu Benone din satul Poiana Largului si Hodorogea Vasile.din 

satul Savinesti. 

Pentru a veni in sprijinul lor consiliul local a aprobat acordarea unor cantitati de material 

lemons din fondul forestier al comunei pentru refacerea gospodariilor afectate de incendiu.  

In data de 24.07.2014 ploile torentiale au generat scurgeri masive de pe versanti cu efecte 

semnificative in satul Ruseni fiind afectate un numar de patru gospodarii. 

 

CAPITOLUL IV – INFRASTRUCTURA 
 
In domeniul dezvoltarii infrastructurii situatia s-a caracterizat indeosebi prin asigurarea 

continuitatii proiectelor incepute in anii precedenti dar si prin realizarea unor noi investitii. 
Proiectul privind ,,Modernizare drumuri forestiere” este in faza finala  fiind realizata aproape in 

totalitate imbracamintea asfaltica. 
Pe parcursul anului trecut a fost finalizata si receptionata investitia de modernizare a drumului 

comunal DC 157 Poiana Teiului-Poiana Largului pe o lungime totala de 5,875 km. 



 
 
 
 
 

Serviciul public de gospodarie comunala isi va imbogati zestrea de dotari cu un buldoescavator nou 
care va fi achizitionat prin Programul FEADR Masura 322. 
 Amenajarea torentilor:   
Amenajarea celor doi torenti Faurul si Parvu este realizat in proportie de peste 90%. 
Referitor la accesarea fondurilor europene va informez ca anul acesta avem de finalizat  cinci 
proiecte ceea ce presupune un efort financiar deosebit generat de achitarea TVA la ultima transa de 
plata. 



  
  
  
 
 CAPITOLUL V - ECONOMIA 
La sfirsitul anului 2013 existau inregistrati un numar de 212 agenti economici cu sediul social in 

comuna Poiana Teiului,cu un numar de 442 de salariati.Structura lor dupa tipul de organizare,se 

prezinta astfel: 

Societati 
comrciale cu 
raspundere 
limitata 

Societati pe 
actiuni 

Societati in 
nume colectiv 

Intreprinderi 
individuale 

Intreprinderi 
familiare 

Persoane 
fizice 
autorizate 

126 1 1 45 15 24 

 

Turismul : 

Infrastructura turistica de cazare este reprezentata de un numar de cinci pensiuni turistice care 

dispun de 64 locuri de cazare.S-au inregistrat un numar de 720 inoptari in aceste pensiuni. 

  

Agricultura si silvicultura 
Situatia efectivelor de animale la sfirsitul anului 2014  se prezenta astfel : 

Bovine Cabaline Ovine Caprine Suine Pasari Animale 
de blana 

Albine Ciini 

2287 158 2279 176 827 4422 62 411 638 

 
La Centrul Local APIA Poiana Teiului au depus cerere pentru subventia pe suprafata si pachete de 
agromediu un numar de 804 de fermieri pentru o suprafata totala de 2.230,67 ha. 
Un numar de 217 fermieri au depus cereri pentru a beneficia de subventiile acordate in sectorul 
zootehnic. 



Din padurea apartinind domeniului public al comunei a fost valorificata pe parcursul anului cantitatea 
de 2.827 m.c. sumele rezultate constituindu-se venituri la bugetul local. 
Amenajamentului silvic al padurilor apartinind comunei Poiana Teiului a trecut de a doua conferinta 
urmand ca in anul 2015 sa fie depus pentru avizul final de la Regia Nationala a Padurilor. 
Consiliul local al comunei Poiana Teiului a functionat  in cursul anului 2014 cu un numar de 15 

consilieri care s-au intrunit in 11 sedinte ordinare, in cadrul carora au fost adoptate un numar de 68 

de hotarari. 

  

 In domeniul actelor normative emise de catre Primar, pe parcursul anului 2014 s-au inregistrat 

un numar de 239 de dispozitii,marea lor majoritate fiind in domeniul protectiei sociale,convocarea 

consiliului local,instituirea tutelei si curatelei. 

  
  

BUGETUL LOCAL 

 Bugetul local al comunei Poiana Teiului  aprobat prin HCL nr.7/2014, a fost conceput pe baza 
unor venituri totale de 4.727.090 lei  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 

SF SD 

TOTAL VENITURI 2014, 4.727.090 4.608.224 6.583.292 

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 

709.090 

165.230 

275.279 

9.345 

228.088 

30.068 

1.080 

610.554,99 

165.058 

226.027 

8.985 

206.815 

29.993 

1.080 

 

2. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit: 

             - cote defalcate din impozitul pe venit 

 - sume alocate de Consiliul Judeţean  

913.498 

625.498 

288.000 

488.831 

208.637 

280.194 

 

3. Sume defalcate din Taxa pe Valoarea 

Adaugata 

 - sume din TVA pt. învăţământ,ajutor     

social , 

             - sume din TVA pt. drumuri 

             - sume din TVA pentru echilibrare 

3.097.000 

 

2.648.000 

 

40.000 

409.000 

3.097.000 

 

2.648.000 

 

40.000 

409.000 

 

 

 

 

 

4. Subvenţii 

             - subvenţii pentru încălzirea locuinţei  

             - subventii pentru finantarea sanatatii 

126.172 

105.000 

21.172 

59.429 

38.257 

21.172 

 

5. Alte taxe pe servicii specifice 112.000 100.038  

6. Alte impozite şi taxe 53.000 50.702  



7. Venituri din amenzi 186.000 159.191  

8. Impozit venit transfer proprietate imobiliară 15.000 14.301  

9. Taxe şi tarife pentru eliberare de licenţe 1.000 773  

 Finantare PNDL(DC 153 Dreptu)   97.960 

10. Program FEADR+sold 2013   5.999.662 

11 Varsaminte din SF in SD -485.670  485.670 

12 Sold la 31.12.2014   1.336.239 

 

 

 

Nr. 

crt 

DENUMIRE INDICATORI PLANIFICAT REALIZAT 

SF SD 

TOTAL CHELTUIELI  2014 4.727.090 

 

4.608.223 5.247.054 

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.)  

                                    -reparatii curente 

1.285.070 

1.065.070 

230.000 

20.000 

15.000 

35.000 

0 

16.000 

50.000 

 

 

 

 

64.000 

 

 

 

 

 

 

20.000 

1.233.905 

1.016.093 

217.812 

20.000 

13.379 

35.000 

0 

16.000 

49.832 

 

 

 

 

63.601 

 

 

 

 

 

 

20.000 

 

 

 

 

 

 

 

2. Protecţie civilă 

               -  salarii 

               -  materiale 

                 

70.110 

45.110 

25.000 

66.702 

45.050 

21.652 

 

3. Sanatate 

               -  salarii 

21.430 

21.430 

21.172 

21.172 

 

4 Învăţământ 

               -  salarii 

2.472.700 

2.286.000 

2.472.7001 

2.285.998 

 

 



               -  materiale 

               -  cheltuieli de capital 

186.700 

 

186.683 

 

 

 

5. Bibliotecă 

               -  salarii 

               -  materiale(,iluminat,telefoane) 

3.000 

 

3.000 

693 

 

693 

 

6. Asistenţă socială 

               -  indemnizatii persoane cu handicap  

               -  încălzire locuinţe cu lemne  

               - after school 

367.330 

236.384 

140.946 

 

363.618 

236.384 

137.234 

 

 

 

1.500 

7. Servicii si dezvoltare 

               - Iluminat  public 

               - Alimentare cu apa 

               - Proiect integrat FEADR 

192.000 

160.000 

32.000 

180.472 

158.044 

22.428 

 

 

 

 

2.689.742 

8. Gospodărie comunală 

                -  salarii 

  -materiale(asigurare maşină,contract    

salubritate ,rovineta , combustibil) 

230.020 

60.030 

170.000 

207.431 

54.108 

153.323 

 

 

9 Programe ,proiecte   100.251 

10. Drumuri comunale 

                -  materiale  

               

65.000 

65.000 

61.530 

61.530 

 

 

2.455.561 

  

    

CONT EXECUTIE AUTOFINANTATE 2013 
 

 

 DENUMIRE INDICATORI PLANIFICAT REALIZAT 

TOTAL VENITURI 2014 591.000 

 

579.550 

Sold ramas din 2013 18.547 18.547 

Venituri din concesiuni si inchiriei 215.283 215.283 

Venituri din utilizarea pasunilor(masa lemnoasa) 357.170 345.720 

 

 

 DENUMIRE INDICATORI PLANIFICAT REALIZAT 

TOTAL CHELTUIELI  2014 591.000 569.421 

 

Invatamant  40.000 36.000 

Camine culturale 80.000 79.998 

Alte chletuieli in domeniul agriculturii si silviculturii 471.000 453.423 

Din care : salarii 

                  materiale(contract paza Ocolul Silvic,curatiri  

50.000 

421.000 

42.102 

411.321 

 

SOLD LA SFARSITUL ANULUI 2014                                                                           10.129 lei 

 

 



Activitatea financiar-contabila a facut obiectul verificarilor periodice ale Curtii de Conturi 
Aceasta este o prezentare sintetica a modului cum a fost administrate comuna Poiana Teiului pe 
parcursul anului 2014. 
 
  

 

      PRIMARUL COMUNEI POIANA TEIULUI 

        Petru Biia 

 


