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RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALA SI DE MEDIU
a comunei Poiana Teiului in anul 2010

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 economic-sociala si de mediu a unitatii administrativ teritoriala in anul 2010.

Preocuparea principal a mea,a intreg aparatului de specialitate din cadrul primariei Poiana 
Teiului,a consiliului local a fost gospodarirea eficienta a comunei,a bugetului local si bunastarea 
cetatenilor,in  concordanta  cu  interesele  generale  ale  localitatii  noastre,in  baza  atributiilor 
prevazute de lege.
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.
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:
Din punct de vedere istoric comuna Poiana Teiului este atestata documentar din secolul al XV 
lea,denumirea provenind de la poienile numeroase utilizate pentru pasunatul animalelor pe care 
existau pilcuri de tei.
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 râului.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.Drumul national 15 B urmează cursul văii.La extremitatea nordica a lacului 
Bicaz acest drum se intersectează cu drumul national  17 B constituind un adevarat  nod de 
legatura intre cele trei provincii istorice:Ardeal – Moldova – Bucovina.
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,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  un  numar  de 
11sate(Dreptu,Pr.Fagului,Savinesti,Galu,Ruseni,P.Teiului,Topoliceni,Roseni,Calugareni,P.Largul
ui si P.Voda),in care vietuiesc 4.938 de persoane din care 2.475 sex masculin si 2.463 de sex 
feminine.
Populatia activa a comunei este de 2967 persoane iar somajul a inregistrat o rata de 4,75%.Din 
totalul de 141 de someri inregistrati,84 au fost indemnizati si 57 neindemnizati .
La sfirsitul anului 2010 existau inregistrate 142 societati comerciale cu sediul social in comuna 
Poiana Teiului.Structura unitatilor dupa obiectul principal de activitate,se prezinta astfel:
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Pentru inceput doresc sa va prezint activitatea consiliului local ,ca autoritate deliberativa ,urmand 
ca pe parcurs sa ma refer la de-a doua autoritate,cea executiva reprezentata de aparatul de 
specialitate al primarului si serviciile publice aflate in subordinea consiliului local.
In anul 2010 Consiliul local al comunei Poiana Teiului a functionat cu un numar de 13 consilieri 
locali,alesi in urma alegerilor din 2008 dupa cum urmeaza:

-6 consilieri PD-L
-5 consilieri PSD
-2 consilieri PNL

Pe parcursul anului 2010 s-a aprobat vacantarea unui post de consilier local prin demisie,fiind 
validat mandatul urmatorului supleant pe lista 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 12 sedinte in plen din care 11 ordinare si una 
extraordinara in cadrul carora au fost adoptate un numar de 56 de hotarari astfel:



Domeniul Tip de hotarare Numar

Activitate consiliu local
Asocieri,parteneriate 6
Organizare interna 5
Diverse 2

Dezvoltare economica Investitii 9
PUD,PUZ 1

Impozite si taxe Impozite si taxe 2
Facilitati fiscale 0

Patrimoniu
Concesiuni,inchirieri 3
Vinzari,cumparari 1
Diverse 11

Primarie

Buget 6
Organizare interna 5
Cultura,culte,sport 2
Invatamant 2
Situatii  de urgenta 1

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  355  de  dispozitii,marea  lor  majoritate  fiind  in  domeniul  asistentei 
sociale,convocarea consiliului local,instituirea tutelei si curatelei.
Raportul conţine informaţii despre activitatea Primăriei, a Consiliului Local Poiana Teiului şi a 
serviciilor publice din subordinea acestuia, precum şi o raportare statistică a stării economice şi 
sociale acomunei în anul 2010.
Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor localitatii noastre o imagine
generală asupra activităţii noastre în anul care a trecut, asupra modului şi eficienţei
rezolvării problemelor comunităţii locale.

Comuna Poiana Teiului a mers inainte,cu pasi putin mai mici,in ciuda crizei care ne-a 
afectat  intr-un  fel  sau  altul  am  reusit  sa  continuam  o  serie  de  proiecte  importante  pentru 
comunitate.

Bugetul local
Bugetul local al Primariei Poiana Teiului pentru anul 2010,a fost conceput intr-un mod 

realist,adaptat resurselor financiare existente si a situatiei economice.Vreau sa multumesc pe 
aceasta cale tuturor poienarilor care au fost chiar mai mult decit in alti ani responsabili ,in ceea 
ce priveste contrubutia lor la bugetul local prin impozitele si taxele locale.Gradul de incasare a 
fost de 81% fata de 67% cit s-a incasat in 2009.

Bugetul  local  aprobat  prin  HCL nr.7/26.02.2010 si  modificat  prin HCL nr.33/2010,HCL 
nr.41/2010  si  HCL  nr.50/2010  a  fost  de  6.338.782  lei   din  care  s-au  cheltuit   5.878.207 
lei,rezuland un excedent de 460.575 lei.Veniturile proprii au fost in cuantum de 1.199.922 lei.
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 
2010.



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

Activitatea acestui aparat de specialitate al primarului poate fi prezentata sistematic pe 
principalele compartimente astfel:
1.Compartimentul impozite si taxe locale
Activitatea Compartimentului Impozite si Taxe Locale se concretizează in principal in
organizarea si asigurarea acţiunii de stabilire, constatare, urmărire si incasare a impozitelor si
taxelor locale datorate de către persoanele fizice si juridice precum si alte venituri ale
bugetului local, inclusiv a dobânzilor de intarziere, executarea creanţelor bugetare.
Situaţia realizării acestor obiective se concretizează prin următoarele atribuţii:
• Preia declaraţii fiscale pentru stabilirea impozitului pe clădiri, teren , mijloacele de
transport in cazul contribuabililor persoane fizice si juridice , 
• întocmeşte borderourile de debite si scăderi pentru toate impozitele si taxele datorate
de contribuabilii persoane fizice si juridice;
• Urmăreşte intocmirea si depunerea, in termenele cerute de lege , a declaraţiilor de
impunere de către contribuabilii persoane fizice si juridice;
• Tine evidenta tuturor persoanelor fizice si juridice supuse impozitelor si taxelor locale
, pe fiecare categorie de impozit in parte;
• Urmăreşte , dupa fiecare termen de plata , debitorii persoane fizice si juridice , care
înregistrează restante la plata impozitelor si taxelor locale si incepe procedura de
recuperare a creanţelor bugetare in conformitate cu prevederile legale;
• Analizează , verifica si prezintă conducerii instituţiei dosarele privind solicitări de
scutiri impozite si taxe acordate veteranilor de război , deportaţilor si persoanelor cu
handicap grav sau accentuat si de persoanele încadrate in gradul I de invaliditate;
• Acorda bonificaţii pentru plata cu anticipaţie a impozitelor locale;
• Emite certificate fiscale si adeverinţe cu valori impozabile persoanelor fizice si
juridice;
• Descarcă extrasele de cont pentru sumele achitate prin Trezorerie;
• întocmeşte zilnic jurnalul de casa cu privire la incasarile zilnice si depun sumele



incasate la Trezoreria Bicaz;

2.Compartimentul de asistenta sociala
Activitatea acestui serviciu a cunoscut pe parcursul anului 2010 un volum de munca important 
prin introducerea intocmirea si instrumentarea unui numar mare de dosare in domeniul protectiei 
sociale.In acest  sens au fost intocmite si gestionate lunar un numar mediu de 141 dosare de 
ajutor social,pentru care s-a alocat suma de 282.820 lei.Un numar de 1236 de persoane au 
beneficiat de ajutoare pentru incalzirea locuintei pe timp de iarna pentru care s-a alocat suma 
totala de 211.732 lei.Au mai fost depuse un numar de 176 cereri pentru alocatie complementara 
si 50 de dosare pentru sustinerea familiilor monoparentale.Pe parcursul anului 2010 mai fost 
alocata suma de 3.750 lei pentru trusou nou nascuti 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
Pe parcursul anului 2010 au fost consemnate un numar de 6 acte de nastere,62 certificate de 
deces , 19  casatorii si 7 transcrieri.In baza prevederilor Legilor de fond funciar comisia locala a 
instrumentat si inaintat spre validare la Comisia Judeteana de Fond Funciar un numar de 366 
dosare.Majoritatea solicitarilor de retrocedare au fost respinse de catre Comisia de judeteana de 
fond funciar,petentii fiind nevoiti sa –si redobindeasca proprietatile in instanta.In aceasta idee au 
fost  fost  inregistrate  pe  parcursul  anului  un  numar  de 93  sentinte  civile,ramase definitive  si 
irevocabile pentru retrocedarea suprafetei  totale de 327,91 ha teren forestier.Prin intermediul 
acestui  compartiment  au  fost  pregatite  materialele  necesare  desfasurarii  in  bune  conditii  a 
tuturor sedintelor de consiliu local.

4.Compartimentul de urbanism
Pe parcursul anului 2010 au fost emise un numar de 56 certificate de urbanism si 21 autorizatii 
de construire fiind finalizate 8 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.
Vreau sa mai mentionez aici inceperea proiectului de reactualizare a Planului de Urbanism 
General al localitatii,fiind realizate ca un prim pas planurile cartografice digitale.

5.Compartimentul registrul agricol
In anul 2010 au fost reactualizate registrele agricole ale comunei Poiana Teiului find consemnate 
un numar de 2.478 pozitii de rol din care 2041 cu domiciliul in localitate si 437 cu domiciliul in 
alte  localitati.Acest  compartiment  a  participat  efectiv  la  realizarea  Recensamantului  general 
agricol care a demarat in luna decembrie.

6.Compartimentul achizitii publice



In anul 2010 in  comuna Poiana Teiului s-au realizat o serie de achizitii publice vizind atat 
lucrari cat si bunuri si servicii cu respectarea prevederilor legale asa cum sunt ele stipulate in 
Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.34/2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achizitie 
publica.

Situatia achizitiilor publice in anul 2010 se prezinta astfel:
Nr.
crt.

Obiectivul
contractului/

Acordului
cadru

Cod
CPV

Valoare 
contract
cu TVA

(lei)

Data contract Procedura 
aplicata

1
Imprejmuire si igienizare si 
refacere instalatii grupuri 
sanitare si vestiare baza 
sportiva Poiana Teiului

45212290-5 25.000 227/07.07.2010 Achizitie directa

2 Servicii de arhivare 79995100-6 49.600 241/06.09.2010 Achizitie directa

3 Achizitie microbuz nou , cu 
minim 20 locuri,  pentru 
transport elevi 

34114400-3 179.676 251/16.09.2010 Cerere de 
oferte

4 Reabilitare trupuri pasuni-
Comuna Poiana Teiului 
Judetul Neamt.

45112360-6 181.040 272/20.10.2010 Cerere de 
oferte

5 Achizitie buldoexcavator 
second hand

43262100-8 130.000 263/12.10.2010 Cerere de 
oferte

6 Realizarea planurilor 
cartografice digitale 
pentru comuna Poiana 
Teiului, judetul Neamt– 
Servicii cartografice

71354000-4 76.692 281/17.11.2010 Achizitie directa

7 Servicii de reevaluare a 
patrimoniului din 
domeniul public si privat al 
comunei Poiana Teiului- 
Servicii de expertiza

71319000-7 17.000 266/12.10.2010 Achizitie directa

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.
Investiţiile majore in anul 2010 au urmat celor din  anii anteriori in sensul ca s-a dorit si continuat 
investiite in infrastructura de alimentare cu apa,drumuri,iluminat public,servicii publice etc.
O sa sintetizez aceasta prezentare facand referire la principalele tipuri de investitii realizate pe 
parcursul anului ca lucrari noi sau in curs de realizare.

a)Dezvoltarea publica si serviciile
Cea  mai  importanta  realizare  pentru  noi  in  acest  domeniu  este  aprobarea  si  semnarea 
contractului de finantare pentru proiectul integrat finantat 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
-achizitia unui utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor.

Drumurile
Din bugetul local am realizat o serie de lucrari de intretinere a drumurilor in special ca 

urmare a distrugerilor provocate de calamitatile din vara.A fost decolmatat podetul situat pe DS 
Coroiu,s-au refacut aparatorile de maluri si acostamentul distrus pe DS Mogorogea si DC 155 
Dreptu.Doresc sa aduc multumirile noastre SC E-ON si Hidroelectrica care ne-au sponsorizat cu 
100.000 lei pentru refacerea unor ziduri de sprijin pe DS Hasca si refacerea aripilor de pod la DC 
155 peste paraul Cornu,afectate de asemenea de calamitati.Mai amintesc aici inlocuirea podinei 
la  puntea  peste  raul  Bistrita  in  zona  ACH.Pentru  intretinerea  drumurilor  s-a  achizitionat  un 
buldoexcavator in valoare de 130.000 lei.

Investitia de modernizare a DC 153 Dreptu, pe care o avem inceputa din anul 2007 a 
beneficiat  de  o  finantare  de  550.000  lei,suma  insuficienta  pentru  desfasurarea  intr-un  ritm 
sustinut al lucrarilor.

Ca un esec in acest sector vreau sa amintesc respingerea dosarului de finantare pentru 
drumul forestier care face legatura cu M-rea P.Voda,depus spre finantare prin FEADR in cadrul 
Masurii 125.Desi acest drum deserveste o suprafata de peste 2.000 ha de padure,s-a motivat 
respingerea datorata suprafetei insuficiente.

Alimentare cu apa
Pe parcursul anului 2010 a continuat actiunea de amenajare a unor retele de alimentare cu apa 
in sistem centralizat pentru toate localitatile comunei.Prin Programul de alimentare cu apa si 
canalizare la sate aprobat prin HG 577/1997 am realizat o noua retea de alimentare cu apa in 
satul P.Voda cu o distributie totala de 3.280 m.Lucrarea a fost finalizata si are o valoare de 
1.759.569 lei.
Pentru locuitorii satului Galu am depus documentatia necesara realizarii unui sistem centralizat 
de alimentare cu apa in vederea finantarii prin Fondul de Mediu.

Iluminat public
In anul 2010 am finalizat lucrarea de verificare si reabilitare a intregii retele de iluminat public in 
vederea realizarii  unui iluminat corespunzator si  reducerea costurilor la energia electrica prin 
inlocuirea  surselor  de  iluminat  energofage  cu  cele  economice,automatizarea  si  extinderea 
retelei.



b)Invatamantul
Avind in vedere importanta pe care o acordam acestui domeniu am pus accent  si pe parcursul 
anului  2010  pe  continuarea  investitiilor  in  infrastructura  de  invatamant  in  vederea  asigurarii 
confortului necesar procesului de instruire al elevilor.Scoala P.Voda a beneficiat de o finantare 
de 17.000 lei de la bugetul local pentru realizarea unei extinderi a instalatiei de incalzire.
Cu parere de rau trebuie sa amintesc aici faptul ca la Scoala Galu datoriile catre firma 
constructoare nu au fost achitate in totalitate astfel incit lucrarile nu au mai progresat.
Pentru transportul elevilor din comuna noastra a fost achizitionat un microbus nou in valoare de 
179.676 lei
Din  bugetul  local  au  fost  allocate  sumele  necesare  pentru  buna  desfasurare  a  procesului 
instructiv educativ in sensul asigurarii reparatiilor si igienizarii tuturor spatiilor,a combustibililor 
pentru incalzire si a tuturor utilitatilor necesare.

c)Agricultura si silvicultura
Prin  aparatul  de  specialitate  din  cadrul  primariei  am  asigurat  sprijinul  tuturor  fermierilor  in 
vederea obtinerii subventiilor specifice si accesarea unor programe de finantare europeana si 
guvernamentala.In cadrul Masurii 141,,Sprijin pentru fermele de semisubzistenta”prin Programul 
FEADR,au fost aprobate un numar de 15 proiecte in valoare totala de 112.500 euro,comuna 
Poiana Teiului plasindu-se pe locul al treilea din cele 83 de localitati din judet.
 Peste 138 de crescatori de bovine au beneficiat de subventiile cordate pe cap de animal  in anul 
2010  si un numar de sapte fermieri au beneficiat de sprijinul acordat celor care au avut peste 50 
cap. ovine
In cursul anului trecut primaria comunei Poiana Teiului a fost pusa in posesie pentru suprafata 
de 282,6 ha padure.

d)Cultura,culte,sport
Primaria impreuna cu consiliul local s-a implicat atat organizatoric cat si financiar pentru buna 
desfasurare a unor evenimente cultural si sportive.
Mentionez aici organizarea primei editii a ,,Cupei Bistritei”la fotbal ,la care au participat pe linga 
invitatii de onoare -,,Association Sportive de Saint-Barthelemy de Vals” din Franta si echipele de 
junior din Borca,Farcasa,Grities,Ceahlau,Hangu si Tulghes.
La festivalul de folclor pentru elevi,,Canta bucium pe Ceahlau”,echipa de cantece si dansuri 
populare a scolii Galu a obtinut locul I la categoria “grup folkloric”
Trebuie sa amintesc aici si lansarea de carte,,Gramada ordonata” a prof.universitar Mihai 
Pascaru,nascut la Poiana Teiului.
Biblioteca comunala a fost dotata cu calculatoare si acces la internet in cadrul 
Programului,,Biblionet” derulat de biblioteca judeteana Neamt.
Investitiile realizate la acest capitol se refera printre  altele si la amenajarea bazei sportive in 
care  echipa  de  fotbal,,Teiul”  isi  disputa  competitiile,constind  in  realizarea  imprejmuirii 
terenului,amenajarea vestiarelor si a grupurilor sanitare.
La caminul cultural Petru Voda au inceput lucrarile de reabilitare prin reparatii la 
pardoseala,inlocuirea tamplariei si amenajarea unui grup sanitar.



Consider ca datele din acest raport pot oferi cetatenilor comunei noastre o imagine de ansamblu 
a activitatii  in anul care a trecut,asupra modului in care am incercat sa rezolvam problemele 
comunitatii locale.
In ceea ce ma priveste imi exprim totala disponibilitate pentru a sustine si contribui la 
dezvoltarea economica si sociala a comunei Poiana Teiului,in toate domeniile de activitate.

PRIMARUL COMUNEI POIANA TEIULUI
Petru Biia


