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Cuvânt înainte 

Dragi tăzlăoani,

În  conformitate  cu  art.  155,  alin.  3,  lit.  a  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul

Administrativ,  am întocmit  prezentul  raport  în  calitate  de  viceprimar  al  comunei  Tazlău  cu

atribu ii  de  primar  stabilite  prin  Ordinul  Prefectului  nr.  422/22.11.2019,  judeţul  Neam .ț ț

Preocuparea mea principală, a Consiliului Local i a întregului aparat de specialitate din cadrulș

primăriei Tazlău în anul 2019 a fost gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local i nu înș

ultimul  rând  bunăstarea  cetă enilor  din  comuna  Tazlău,  vizând  dezvoltarea  infrastructurii,ț

atragerea de fonduri în vederea modernizării, între inerii i reparării drumurilor din comună, aț ș

extinderii re elei de apă ce se află în lucru, a între inerii imobilelor din domeniul public i privatț ț ș

al comunei,  a dezvoltării  iluminatului  public a men inerii  stării  de cură enie a localită ii  prinț ț ț

colectarea  gunoiului  menajer,  prin  men inerea  unui  aspect  îngrijit  al  spa iilor  din  centrulț ț

comunei, a cură eniei străzilor i a rigolelor precum i asigurarea transparen ei în ceea ce prive teț ș ș ț ș

cheltuirea  banilor  publici.  Viziunea  mea  pentru  Tazlău,  se  bazeaza  pe  sustenabilitate,  pe

administrarea eficienta si rationala a resurselor, pe transparen a în luarea deciziilor si pe respectț

si empatie pentru fiecare cetatean. Raportul de fa ă se vrea a fi un moment al reflec iei, al puneriiț ț

în oglinda a celor  petrecute in ultimul an în UAT Tazlău,  prezentând modul in care au fost

cheltui i  banii  publici,  dar  i  punerea  în  aplicare  a  promisiunilor  făcute.  Acest  raport  anualț ș



cumulează rapoartele de activitate pe anul 2019 ale compartimentelor funcţionale ale aparatului

de specialitate al primarului, evidenţiind cu precădere obiectivele de activitate specifică, modul

de atingere a acestor obiective, respectiv ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local şi a

dispoziţiilor emise de primar. Vreau i sper că sunte i în asentimentul meu, deoarece comunaș ț

noastră trebuie să cunoască o dezvoltare durabilă i cre terea gradului de civiliza ie, într-un cadruș ș ț

optim, european în care toti tăzlăuanii sa beneficieze de un confort corespunzator, de bunastare si

sanse egale de a-si urma visele. De asemenea doresc să remarc buna colaborare pe care am avut-

o în ultimul an atât cu membrii Consiliului Local cât i cu aparatul de specialitate al primarului.ș

Vă mul umesc, ț

Cu respect, 

VICEPRIMAR,

Florea Vasile



STAREA ECONOMICĂ

Administraţia  publică  locală  trebuie  să  asigure  dezvoltarea  economică  a  localităţii  şi

îmbunătăţirea situaţiei sociale a locuitorilor ei. Identificarea proiectelor prioritare ale comunei în

acest  sens  şi  atragerea  fondurilor  necesare  implementării  acestor  proiecte  sau  preocupările

principale ale primăriei Tazlău.

În anul 2019 au avut loc un număr de 13 de şedinţe ale Consiliului Local Tazlău.  În

cadrul acestor şedinţe au fost adoptate un număr 49 de  hotărâri, iniţiate de primarul comunei şi a

căror  aplicare  a  condus  la  defăşurarea  unei  activităţi  corespunzătoare  în  plan  legislativ  şi

executiv în comuna noastră.  Tot în acestă perioadă au fost emise de către primarul  comunei

Tazlău un număr 128 de  dispoziţii.

Deasemenea viceprimarul şi ceilalţi funcţionari publici ai primăriei au urmărit rezolvarea

problemelor cetăţenilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, au acordat atenţia

cuvenită soluţionării cererilor şi sesizărilor cetăţenilor. A fost o colaborare bună cu instituţiile

publice locale şi judeţene şi cu întreprinzătorii de pe raza comunei.

Prin  grija  şi  atenta  supravegehere  a  secretarului  general  al  comunei  Tazlău,  doamna

Maria  Enache,  au  fost  întocmite  ordinea  de  zi  şi  dispoziţiile  de  convocare  pentru  şedinţele

Consiliului  Local.  Procesele  verbale  au  fost  semnate  de  preşedintele  de  şedinţă  şi  de  către

secretarul  general  al  comunei,  documentele  dezbătute  în  şedinţe  au  fost  depuse  în  dosare

speciale, numerotate, semnate şi sigilate. Cele 49 de hotărâri adoptate de Consiliul Local, precum

şi cele 128 de dispoziţii emise de primarul comunei, au fost înregistrate în registre speciale şi

înaintate  Instituţiei  Prefectului  judeţului  Neamţ  pentru  exercitarea  controlului  de  legalitate,

precum şi instituţiilor, biroului şi compartimentelor abilitate cu ducerea la îndeplinire.



STAREA CIVILĂ

Activitatea  de  stare  civilă,  s-a  desfăşurat  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.

119/1996, republicată şi HG nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea

unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.

S-au înregistrat următoarele acte: 

 Acte de naştere: 1

 Acte de căsătorie: 9

 Acte de deces: 42

S-au eliberat un număr de : 

 51 certificate de deces; 

 20 certificate de căsătorie; 

 30 certificate de naştere. 

În urma controlului de fond, pe linie de stare civilă, efectuat în luna martie a anului 2019,

de  către  Direcţia  Judeţeană  de  Evidenţa  Persoanelor  Neamţ,  nu  s-au  constatat  nereguli  în

activitatea de stare civilă proprie desfăşurată.

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

În cadrul compartimentului financiar contabil s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

- s-a elaborat bugetul local şi rectificările care au fost necesare pe parcursul anului,

- s-au efectuat toate operaţiunile necesare execuţiei bugetare, 

- s-a organizat contabilitatea drepturilor constatate şi a veniturilor încasate precum şi a

angajamentelor şi a plăţilor efectuate potrivit bugetului aprobat

- s-au întocmit situaţii financiare trimestriale, anuale şi ori de câte ori au fost necesare

Cheltuielile bugetului local 2019 au fost de 5.537.263 lei, defalcate astfel: 

I. Secţiunea de functionare: 2.925.537 lei, din care: 

- Învăţământ: 194.090 lei 

- Administraţia publică: 1.295.737 lei 



- Sănătate: - 66.923lei 

- Cultură, religie şi sport: 268.573 lei 

- Iluminat public şi apă: 194.013 lei 

- Mediu: 124.445 lei

- Drumuri comunale: 103.203 lei 

- Situaţii de urgenţă şi pază: 291.517 lei 

- Asistenţă socială: 489.020 lei 

- Transferuri: 36.000 lei

- Agricultura – 19.461 lei 

II. Secţiunea de dezvoltare: 2.611.726 din care: 

 Administra ie: 114.050 lei:  ț

 Cultură - sport: 23.443 lei

 Învă ământ: 41.174 lei:ț

 Mediu: 84.810 lei

 Drumuri: 2.462.299 lei

Nr

crt.

SECŢIUNEA SUMA

1 ▪DE FUNCŢIONARE 

-VENITURI 

-CHELTUIELI

-EXCEDENT

3.195.466

2.925.537 

269.929
2 ▪DE DEZVOLTARE

-VENITURI

-CHELTUIELI 

-EXCEDENT

2.195.462

2.611.726

- 416.264
Resursele financiare constituite din impozite, taxe şi alte venituri,  taxe speciale şi alte

sume defalcate din unele venituri de la bugetul de stat sunt utilizate pentru satisfacerea nevoilor

şi  asigurarea  resurselor  necesare  în  vederea  acoperirii  cheltuielior  publice  şi  funcţionarea

structurii organizatorice. 



SERVICIUL DE IMPOZITE I TAXEȘ

Seviciul  de  impozite  şi  taxe are  rolul  de  a  asigura  condiţiile  necesare  stabilirii

impozitelor  şi  taxelor  locale  de  natura  impozitului  pe  clădiri  şi  terenuri,  a  impozitului  pe

mijloacele  de  transport,  precum  şi  a  debitelor  din  amenzile  privind  circulaţia  pe  drumurile

publice.

De  asemenea  în  cadrul  Serviciului  Impozite  şi  Taxe  se  realizează  evidenţa  la  zi  a

încasărilor  din impozite  şi  taxe locale  prin casierie,  precum şi descărcarea debitelor  în cazul

plăţilor efectuate prin intermediul altor instituţii.

Activitatea de încasare a impozitelor şi taxelor locale activitatea s-a desfăşurat astfel: 

- Operarea în baza de date şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale s- a facut conform

declaraţiilor depuse de contribuabili.

- Verificarea şi controlul exactităţii datelor înscrise în declaraţii, în conformitate cu actele

notariale sau contabile anexate.

 - Identificarea persoanelor fizice şi juridice care posedă bunuri supuse impozitării, dar

nedeclarate şi întreprinderea de acţiuni pentru intrarea acestora în legalitate.

 - Încasarea sumelor datorate de contribuabilii persoane fizice şi juridice, calcularea şi

încasarea majorărilor pentru plăţile efectuate dupa expirarea termenelor legale de plată. 

-  Urmărirea permanentă a situaţiei sumelor restante şi luarea măsurilor legale, de la caz

la caz astfel: s-au întocmit înştiinţări  de plată, somaţii  şi titluri  executorii  la toate persoanele

juridice, la persoanele fizice ce apar în lista de rămăsiţă 

 -  Urmărirea permanentă a amenzilor de circulaţie (verificare, încasare, debitare) 

 -   S-au  înmatriculat  şi  s-au  radiat  mijloace  de  transport  conform  actelor  aduse  de

contribuabil, trimise de diverse unităţi de la care au fost procurate.

 -  S-au întocmit borderouri de scădere pentru persoanele veteran de razboi sau vaduve,

cât şi pentru cei bolnavi cu grad grav si accentuat. 

Faptul  că  mai  există  debite  neîncasate,  demonstrează  că  mai  sunt  în  continuare

contribuabili fie persoane fizice fie juridice, care nu reuşesc să-şi ducă la îndeplinire obligaţiile

faţă de bugetul local. 



Astfel în anul 2019 s-au încasat următoarele impozite şi taxe:

Nr
crt.

Denumirea venitului Prevederi
bugetare

definitive 2019

Incasări
realizate 2019

%

1 Impozit clădiri persoane
fizice

45.000 41.231 92

2 Impozit clădiri persoane
juridice

39.380 38.924,49 99

3 Impozit pe terenuri de la
persoane fizice

35.000 35.696 102

4 Impozit şi taxa pe teren
persoane juridice

12.000 11.135,84 93

5 Impozit teren etravilan 37.000 31.775 86

6 Taxe judiciare de timbru
şi alte taxe de timbru

6.000 1590 26

7 Impozit pe mijloace de
transport persoane fizice

70.000 67.364,00 96

8 Impozit pe mijloace de
transport persoane

juridice

19.000 17.924,11 94

9 Concesiuni şi inchirieri 8.0000 81.112,04 101

10 Venituri din amenzi alte
sancţiuni aplicate potrivit

dispoziţiilor legale

68.000 64.210 94

11 Taxe speciale 95.000 83.922,95 88
TOTAL 506.380 474.885 94

Prin  serviciul  de  impozite  şi  taxe  s-a  urmărit  evidenţa  veniturilor,  întocmirea

documentelor fiscale şi încasarea debitelor. Prin hotărârea consiliului local au fost reactualizate

impozitele  şi  taxele  locale.  În  general  marea  parte  a  locuitorilor  comunei  au achitat  la  timp

impozitele şi taxele anului trecut.

STAREA SOCIALĂ



Starea socială a comunei se referă la asigurarea venitului minim garantat şi la priorităţile

ce au stat la baza asigurării sub diferite forme a unor condiţii de trai şi de existenţă normală

pentru persoanele care se află în dificultate ,temporar sau pe o perioadă mai lungă de timp.

Serviciul public de Asistenţă Socială realizează măsurile de asistenţă socială în domeniul

protecţiei copilului, familiei ,persoanelor singure,persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap,

precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Metodologia  folosită  în  cadrul  procesului  de  asistare  socială  este  în  conformitate  cu

legislaţia  în  vigoare,  efectuându-se  anchete  sociale,  evaluări,  monitorizări,  situaţii  statistice,

planuri de servicii şi/sau de protecţie pentru copiii pentru care se instituie o măsură de protecţie.

La selectarea beneficiarilor de asistenţă socială colaborăm cu alte instituţii implicate în

activitatea de asistenţă  socială precum :medicul  de familie,  şcoala precum şi poliţia comunei

Tazlău şi alte autorităţi.

Referitor la ajutoarele sociale acordate în baza Legii nr 416/2001, privind venitul minim

garantat,  cu modificările  şi completările  ulterioare,  au fost  efectuate  planificări  lunare pentru

efectuarea zilelor de muncă conform unei programări.

La Serviciul public de Asistenţă Socială în anul 2019 s-au întocmit, depus şi urmărit a

următoarele acte:

 Număr de familii beneficiare de ajutor social – 34 de dosare cu 32 de beneficiari 

 Număr de dosare alocaţie de stat - 19

 Număr de dosare alocaţie pentru susţinerea familiei - 44

 Număr de dosare ajutor de încălzire - 48

Anchete sociale întocmite:

 Legea 448/2006 - 25

 Legea 416/2001 - 68

 Legea 277 – 88

 Număr ajutoare de urgenţă acordate – 1

 Număr adeverinţe eliberate – 12

S-au întocmit 4 dosare pentru alocaţii complementare şi susţinere a familiei, 19 dosare

alocaţii de stat pentru copii nou născuţi,  6 anchete sociale divorţuri cu copii.



În atenţia compartimentului social sunt monitorizate 15 familii, cu posibilităţi materiale

reduse, care sunt vizitate periodic şi sunt consiliate pe linia asigurării condiţiilor primare de viaţa

a copiilor, de igienă a locuinţelor.

ACTIVITATEA CULTURALĂ

Căminul  Cultural  pentru  comunitatea  noastră  este  o  carte  de  vizită,  un  locaş  al

comunicării  prin  intermediul  căruia  sunt  promovate  talentele  şi  aspiraţiile  creatoare  ale

personalităţii umane. Această instituţie culturală îşi are rădăcinile în istoria neamului românesc

cât şi în cultura tradiţională locală.Activităţile specifice pot fi definite ca activităţi prestate în

beneficiul consumatorilor de cultură şi au drept

obiectiv  educarea  artistică  a  publicului  prin

programe  specifice  cât  şi  conservarea,

valorificarea, promovarea activitaţilor culturale. 

În  intervalul  de  timp  ianuarie  2019  -
decembrie 2019, în Biblioteca „I.I. Mironescu”
Tazlău, au avut loc următoarele activită i:ț

 S-au înscris un număr de 49 noi utilizatori, din cei 200 utilizatori.
 Am dat spre împrumut la domiciliu i în bibliotecă, un număr de 1247 documente.ș
 Ca în fiecare an, s-au realizat achizi ii de carte în valoare de 4584,33 lei reprezentând unț

număr de 141 documente.
 Am primit dona ii de carte în valoare de 624,59 lei, reprezentând 34 documente.ț
 S-au preluat i prelucrat noile achizi ii, din punct de vedere gestionar i biblioteconomicș ț ș

i s-a realizat un material de informare pentru cititori cu titlurile nou intrate.ș
 Am supravegheat i am oferit asisten ă pentru accesarea calculatoarelor i internetului înș ț ș

condi ii normale, fără a întâmpina evenimente deosebite.ț
 Am  răspuns  cu  promptitudine  problemelor  legate  de  utilizarea  i  depanareaș

calculatoarelor  tuturor  utilizatorilor  începători  (mesagerie,  navigare,  redactare,
întrebuin area usb-ului etc).ț

 S-a realizat achiziţia a 6 unităţi de tip desktop.

Am men inut amenajarea spa iului cu întrebuin ări multiple, pentru:ț ț ț



          -  consultarea lucrărilor în bibliotecă a documentelor din fondul de referin ă (enciclopediiț

ilustrate de cultura generala, istorie, geografie, biologie etc).

- efectuarea temelor

- concursuri de ghicitori

- ateliere de lucru (pictură etc.)

- expozi ii de desene în func ie de împrejurăriț ț

 Introducere în minunata lume a basmelor, a elevilor din  clasa pregătitoare  a colii GimȘ -

naziale „I.I. Mironescu” Tazlău.

 Împreună cu voluntarii  am organizat pe perioada verii coala de vară, unde au participatȘ

un număr de 110 copii la diverse activită i (pictură, muzică folk, karate, dans modern, ansamblulț

cor)

 Am organizat Ziua Comunei i Festivalul de Datini i Obiceiuri de Iarnă.ș ș

 Am pus la dispozi ia grădini ei materiale educative (basme, poezii, pove ti, colinde).ț ț ș

 Am semnat  Acord de Parteneriat cu Consiliul  Jude ean Neam , Funda ia Progress iț ț ț ș

Simpoln România, coala Gimnazială „I.I. Mironescu” Tazlău, Grădini a cu program normal TaȘ ț -

zlău, Biblioteca colară Tazlău i centrul CCD Tazlău, coala Borle ti, coala Gimnazială satș ș Ș ș Ș

Frumoasa, Liceul de arte „Victor Brauner” Piatra Neam .ț

 Am participat la toate întâlnirile metodice care au avut loc în cadrul Bibliotecii Jude eneț

„G. T. Kirileanu” Neam .ț

 Am răspuns  la  invita iile  evenimentelor  culturale  ale  elevilor  din  cadrul  colii  Gimț Ș -

naziale „I.I. Mironescu” Tazlău i a Consiliului Local Tazlău.ș

 Am participat la organizarea i desfă urarea serbărilor de Mo  Crăciun, 8 Martie.ș ș ș

 Am reu it să acopăr lipsa de carte prin intermediul internetului, oferindu-le cititorilor inș -

forma iile de care aveau nevoie.ț



URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Activitatea Biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului are ca scop principal stimularea

evoluţiei complexe a localităţii, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu

şi lung pe întregul teritoriu administrativ al localităţii.

Executarea  lucrărilor  de  construire  este  permisă  numai  pe  baza  unei  autorizaţii  de

construire sau de desfiinţare.

În  cursul  anului  2019  principalul  obiectiv  al  Compartimentului  de  Urbanism  şi

Amenajarea teritoriului a fost îndeplinirea atribu iilor specifice si anume: emiterea certificatelorț

de  urbanism;  autorizatiilor  de  construire;  efectuarea  controlului  periodic  la  construcţiile

autorizate  în  vederea  verificării  stadiilor  de  execuţie  şi  a  proiectelor  de  execuţie;  asigurarea

respectării disciplinei în construcţii.

În anul 2019 s-au eliberat un număr de 22 certificate de urbanism şi un număr de 33

autorizaţii de construire/demolare.

Pe parcursul anului s-au realizat acţiuni edilitare şi de administrare a domeniului public şi

privat al localităţii.

COMPARTIMENTUL DE PROTEC IA MEDIULUIȚ

Responsabiliul de mediu din cadrul unităţii administrativ teritoriale al comunei Tazlău a

desfăşurat în cursul anului 2019 următoarele activităţi:

 •  Supravegherea respectării, la nivel local, a prevederilor din legislaţia de mediu;

• Iniţierea de măsuri administrative la nivel local pentru reducerea poluării atmosferice în

concordanţă cu politicile de protecţie a atmosferei cuprinse în strategia de dezvoltare locală;

•   Promovarea  unei  atitudini  corespunzătoare  a  comunităţii  în  legătură  cu importanţa

protecţiei mediului în comună;

•  Menţinerea legăturii cu mass-media privind corectă informare asupra problemelor de

mediu ivite la nivelul comunei;



•   Raportarea  şi  informarea,  ori  de câte  ori  se cere,  către  instituţiile  abilitate  cu care

colaborează, cu privire la starea şi protecţia mediului

•  Participa, în urma invitaţiilor, la seminarii şi dezbateri pe teme de mediu, sănătate şi

alte nevoi ale colectivităţii locale;

 •  Participa la comisiile înfiinţate în baza Ordinului Prefectului, cu privire la poluare,

managementul deşeurilor, etc;

•  Se preocupă de permanentă cunoaştere a legislaţiei naţionale; studiază problematica

internaţională în domeniul mediului, în scopul elaborării strategiilor locale;

•  Afişează anunţurile pentru obţinerea acordurilor de mediu;

• Se îngrijeşte ca la nivelul comunei colectarea deşeurilor să se facă conform prevederilor

legale;

•  Primirea şi rezolvarea sesizărilor specifice domeniului de activitate;

•   Implicarea în proiectele  iniţiate  de promotorul  local  pentru accesarea fondurilor de

mediu în vederea realizării parcurilor şi spaţiilor verzi;

•  A îndeplinit orice alte atribuţii dispuse de primar.

Registrul agricol, SVSU, Drumuri, Iluminat public

Principalele  activităţi  desfăşurate  la  administraţie  publică  şi  servicii  publice au  fost:

amenajarea şi întreţinerea căilor de acces în special către terenurile agricole şi islaz, păstrarea

curăţeniei  în  comună  şi  colectarea  deşeurilor,  montarea  de  bănci,  coşuri  de  gunoi  stradale,

suplimentarea numărului de tomberoane pentru colectarea deşeurilor menajere, alimentarea cu

apă, toaletarea copacilor, lucrări de curăţire a albiilor pâraielor de pe raza comunei, lucrări de

întreţinere a centrului civic, lucrări de întreţinere a spaţiilor exterioare, întreţinerea zonelor de-

alungul drumurilor şi alte activităţi ce ţin de gospodărirea comunei.

În comuna Tazlău, în anul 2019, s-au deschis 1329 poziţii de rol pentru persoanele cu

domiciliul în localitate, 347 pozitii de rol pentru persoanele cu domiciliul în alte localităţi i 37ș

pozi ii de rol pentru persoanele juridice.ț



Registrele agricole trebuie completate şi tinute la zi deoarece în baza registrului agricol se

eliberează  o  serie  de  documente  (adeverinţe,  bilete  de  proprietate,  certificate  de  producător,

anexa 1 şi 2 etc.) care folosesc cetăţenilor la rezolvarea unor probleme.  Tot în baza registrului

agricol cetăţenii primesc o serie de subvenţii de la stat  pentru terenul agricol şi animale.

S-au  inregistrat  994  de  cereri  pentru  eliberarea  diferitelor  documente:  (adeverinte,

certificate  pentru  atestarea  posesiei,  documente  pentru  dezbaterea  sucesiunii,  cereri  pentru

modificari  în  registrul  agricol  în  baza  unor  acte  de  vânzare-cumpărare,  donaţii,  certificate

moştenitor). Aceste cereri au fost soluţionate şi eliberate în termen. 

În cadrul Servicul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă obiectivele fundamentale sunt

gestionarea şi managementul situaţiilor de urgenţă, operaţionalizarea şi creşterea capacităţii de de

intervenţie în vederea îndeplinirii misiunii ce îi revin.

Şeful  SVSU se subordonează  Consiliului  Local  Tazlău  şi  are  obligaţia  de  a  prezenta

semestrial/anual raportul de activitate al SVSU şi de a-l pune în dezbatere Consiliului Local.

În anul 2019, s-au  întocmit  : 
- Planul cu asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
- S-a reactualizat PAAR ;
- S-a actualizat Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale valabil până 

în 2021;
- Programul de măsuri în vederea acordării asistenţei pentru prevenirea incendiilor;
- Graficul de informare publică şi Graficul de control la gospodăriiile populaţiei şi s-au distribuit pliante 

cu reguli de prevenire a incendiilor, a inundaţiilor, a măsurilor pentru sezonul rece;
- Au fost curăţate peste 250 coşuri de fum;
- s-a acordat sprijin echipajelor SMURD pentru transportarea persoanelor accidentate ;
- s-a intervenit atunci când a fost nevoie la înlocuirea garniturilor la cişmelele stradale şi la hidranţi;
- s - au făcut reparaţii la maşina de pompieri, a accesoriilor;
- s - au executat toaletări ale copacilor din apropierea reţelelor electrice;
- s-au desfă urat activită i preventive la coala gimnazială i activită i (exerci iu i instruire ) cu ș ț ș ș ț ț ș

ISU Petrodava;
- în urma precipita iilor abundente s-a intervenit în ajutorarea famililor afectate;ț

Acţiunile desfăşurate pentru deszăpezirea localităţii la început de an 2019 s-au desfăşurat în condiţii 
bune.

La drumuri s-au efectuat lucrări de întreţinere a zonelor de-a lungul drumurilor precum

cosirea  resturilor  vegetale,  adunarea  gunoaielor  cât  şi  întreţinerea  şanţurilor  şi  podeţelor  din



comună, cît şi deszăpezirea şi administrarea materialului antiderapant pe timp de iarnă în zonele

cu pericol pentru traficul rutier.

Iluminatul public al localităţii  a fost întreţinut în permanenţă, acordându-se o sporită

atenţie  în  vederea  reducerii  permanente  a  consumului  de  energie  electrică  prin  înlocuirea

becurilor din varianta clasică cu becuri economice şi protejarea becurilor cu lămpi.

În  anul  2019  a  fost  realizat  i  finalizat  proiectul  de  investi ie  de  modernizare  aș ț

iluminatului public cu 180 lămpi de tip LED pentru cre terea eficien ei consumului în comună.ș ț

În cursul anului 2019, s-au efectuat o serie de lucrări pentru întreţinerea mediului, lucrări

care au constat  în administrarea şi întreţinerea spaţiilor verzi aparţinând domeniului public şi

privat,  iar  activităţile  permanente s-au axat  pe efectuarea lucrărilor  de amenajare,  refacere şi

menţinere a zonelor verzi din spaţiile publice (parcuri,  instituţii  de învăţământ şi educaţie) şi

executarea lucrărilor de doborâre, toaletare şi tăieri de corecţie asupra arborilor din localitate.

Pe lângă aceste acţiuni, pentru sensibilizarea, conştientizarea şi educarea cetăţenilor au

fost  realizate  campanii  de  informare  cu  privire  la  importanţa  colectării  DEEE şi  Colectării

selective,   în  acelaşi  timp  oferindu-se  materiale  tipărite,   afişe  şi  pliante  cu  obligaţiile  şi

responsabilităţile cetăţenilor. 

CONCLUZII

Raportul prezentat aici reprezintă un mod de comunicare între administraţia public locală,

Consiliul Local şi cetăţeni, fiind făcută o prezentare transparentă a tuturor actelor decizionale,

abordând în mod special importanţa participării cetăţeanului la actul de decizie, cosiderând că în

acest mod se elimină actele imprudente şi acuzele nefondate, dar mai ales este o garanţie pentru

cei care ne-au ales.

Au fost prefigurate procese şi proiecte ce vor urma să se deruleze în comuna noastră. Au

fost prezentate evenimente fundamentale pe baze reale, pe date, pe statistici şi analize realizând

un cadru larg de discuţie ,prezentând gradul de dezvoltare a comunei.

Materialul a arătat că funcţia de organizare în definirea ei ca funcţie a managementului

înseamnă gestionarea problemelor, conducerea lor spre o rezolvare sigură.



Toate acestea au ca scop atingerea unor performanţe care să rezolve repede şi indubitabil

problemele  comunităţii,  legate  de  îmbunătăţirea  condiţiilor  de  trai,  siguranţa  cetăţeanului,

păstrarea patrimoniului public, creşterea calităţii vieţii şi a condiţiilor de mediu.

Au fost evidenţiate o serie de merite, precum şi contribuţii personale la realizarea unor

obiective fundamentale sau derivate ale societăţii din care facem parte.

Materialul prezentat este şi un document sintetic, dorit a fi înţeles de fiecare locuitor al

Tazlăului ,în scopul informării corecte a cheltuirii banilor din bugetul local. Principalul obiectiv

pe care am căutat să-l atingem a fost acela de a avea o administraţie publică eficientă, în folosul

cetăţeanului,  de  a  crea  o  echipă  împreună  cu  Consiliul  Local  şi  cu  cetăţenii  beneficiari  ai

realizărilor noastre.

Sunt  convins  că  doar  acţionând  împreună,  autoritatea  publică  şi  cetăţenii  pe  baza

promovării dialogului deschis şi asigurării participării tuturor la dezbatere şi adoptarea deciziilor

în domeniile importante, vom putea să punem o cărămidă în plus, niciodată ultima, la edificiul de

care să fim mândri: COMUNA TAZLĂU.

În  încheiere  doresc  să  vă  mul umesc  pentru  colaborare  i  sprijin,  considerând  căț ș

rezultatele  ob inute  în  anul  trecut  se  datorează  muncii  noastre  a  tuturor  i  unită ii  care  neț ș ț

caracterizează.

Faptul  că  am  reu it  să  dezvoltăm  unitatea  administrativ  teritorială  chiar  dacă  ne-amș

confruntat  cu lipsuri i probleme, chiar dacă am avut resurse financiare scăzute, ne confirmăș

faptul că printr-o bună organizare i prin muncă sus inută se pot realiza lucruri mari fiind convinsș ț

că  împreună  vom  reu i  să  ducem  înainte  această  comunitate  în  beneficiul  celor  pe  care-iș

reprezentăm.

Mul umesc Consiliului Local Tazlău pentru sprijinul acordat în desfă urarea activită iiț ș ț

mele.

Numai  împreună  putem transforma comuna Tazlău  într-o  comună cu  adevărat

europeană!

 

VICEPRIMAR,

Florea Vasile


