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RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, 
SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A COMUNEI TAȘCA 

 

-2017- 
 

 
Dragi cetățeni, 
 

             Prevederile legislative din art. 63, alin.(3), lit.(a) din Legea nr. 215/ 2001 a 
administrației publice locale cu completările și modificările ulterioare, impun 
prezentarea Raportului anual privind activitatea economică, socială și de mediu a 
comunei Tașca, județul Neamț, care este în concordanță cu strategia locală pentru 
perioada 2016-2020. 
            Cu ajutorul dumneavoastră, al cetățenilor, am reușit să atingem indicatorii 
proiectați și stabiliți în strategia locală, iar prezentarea raportului anual de activitate 
este nu doar o obligaţie a noastră, ci şi o necesitate, această lucrare reprezentând un 
instrument prin care cetăţenii comunei Tașca sunt informaţi despre modul şi 
eficienţa rezolvării treburilor publice.  
           Raportul anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2017 ale 
compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului, 
evidenţiind cu precădere obiectivele de activitate specifice, modul de atingere a 
acestor obiective, respectiv ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local şi a 
dispoziţiilor emise de primar. 
        În acest interval de timp, a fost depus un efort considerabil din partea 
personalului administrativ al primăriei, al societății Consiliului Local, întregului 
colectiv privind standardele de calitate impuse de către legislația în vigoare.                   
 
 
 STAREA ECONOMICĂ 
   Administraţia publică locală trebuie să asigure dezvoltarea economică a localităţii 
şi îmbunătăţirea situaţiei sociale a locuitorilor ei. S-au identificat proiectele 
prioritare ale comunei şi atragerea fondurilor necesare implementării acestor 
proiecte sau preocupările principale ale autorității locale.  
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ACTIVITATEA  DESFĂȘURATĂ  ÎN PERIOADA 
IANUARIE 2017 - DECEMBRIE 2017  

 
ACCESAREA DE FONDURI PENTRU REALIZAREA UNOR INVESTIȚII 

MAJORE ÎN INTERESUL CETĂȚENILOR: 
 

 S-au depus spre finanțare următoarele proiecte: 
• „Extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale „Vasile Mitru”, comuna Tașca, 

județul Neamț”, 
• „Reabilitare, extindere, modernizare și dotare grădiniță Tașca, comuna 

Tașca, județul Neamț” 
• „Extindere, modernizare și dotare dispensar în comuna Tașca, județul 

Neamț”, 
• „Modernizare drumuri de interes local în comuna Tașca, județul Neamț”, 
• „Modernizare și extindere iluminat public, comuna Tașca”, 
• „Construire pod peste pârâul Hamzoaia, comuna Tașca, județul Neamț”, 
• „Construire pod peste pârâul Neagra, comuna Tașca, județul Neamț”, 
• „Înființare rețea de apă uzată în comuna Tașca, județul Neamț” 
• „Schimbare destinație extindere cămin cultural, parțial construit în Centru 

comunitar multifuncțional P+1 din comuna Tașca, județul Neamț pe teritoriul 
Microregiunii Gal Ceahlău”. 
 

LUCRĂRI ȘI SERVICII EFECTUATE ÎN ANUL BUGETAR 2017 
 

•  S-au efectuat lucrări de reparații drumuri și mixturi astfaltice (astfaltare drum 
Ticoș – Floarea); 
•  S-a pietruit drumul Tașca - Deal; 
•  Reparații strada Ceahlăului – Neagra, 
• s-au efectuat lucrări de igienizare la:  
   - Școala Gimnazială ,,Vasile Mitru” Tașca,  

• clădirea ,,After School”, 
• Dispensarul uman, 
• Căminul Cultural; 
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• S-au achizitionat și amplasat un număr de 6 stații de autobuz; 
• S-au amenajat locuri de parcare; 
• La drumuri s-au efectuat lucrări de întreţinere a zonelor de-a lungul drumurilor 
adunarea gunoaielor cât şi întreţinerea şanţurilor, podeţelor și rigolelor din comună, 
cât 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 cursul anului 2017, s-au efectuat lucrări pentru întreţinerea mediului, lucrări 
care au constat în întreţinerea spaţiilor verzi aparţinând domeniului public şi privat 
al comunei, iar activităţile permanente s-au axat pe ecologizarea spatiilor verzi de 
pe raza comunei Tașca. 
• Pe lângă aceste acţiuni, pentru sensibilizarea, conştientizarea şi educarea 
cetăţenilor au fost realizate campanii de informare cu privire la importanţa 
colectării deseurilor si mentinerea curateniei in comunitate. 
• A fost executată expertiza tehnică a clădirii în care își desfășoară activitatea 
primăria în prezent, pentru a stabili necesitatea reabilitării acestui spațiu. 
• S-au executat servicii de legătorie și arhivare a documentelor generate de 
compartimentele de specialitate în cadrul primăriei pentru anul precedent.  
• S-au instalat echipamente video pentru asigurarea siguranței cetățenilor. 
• S-au montat plăcuțele cu denumirile pentru toate străzile din comună. 
•  s-a emis Autorizatia de construire pentru blocul ANL, obiectiv construit prin 
programul „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, în comuna Tașca, str. Lt. 
Vasile Mitru, județul Neamț, și s-a predat amplasamentul pentru aceasta. 
•  S-a efectuat studiul de fezabilitate Lucrări exterioare aferente blocurilor 
ANL - 24 U.L. şi sociale - 20 U.L. str. Lt. Vasile Mitru, comuna Taşca, judeţul 
Neamţ. 
•  S-a efectuat studiul de fezabilitate pentru Blocul de locuințe sociale 
Ct+P+3E+M – 20 U.L., str. Vasile Mitru, comuna Tașca, județul Neamț. 
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•  Au fost contractate servicii de topografie, studii geotehnice și studii de 
fezabilitate pentru investițiile de mai sus.  
•  Au fost contractate servicii de consultanță juridică în sprijinul soluționării unor 
procese aflate pe rol, cu privire la activitatea admninistrației publice locale. (Curtea 
de conturi - anulare act administrativ, RDE Huron – recuperare debite, S.C. 
TOTAL STRADA- reziliere contract) 

• s-a câștigat procesul în contradictoriu cu ,,S.C. TOTAL STRADA” 
București, și s-a reziliat contractul de furnizare a energiei electrice, care fusese 
încheiat pe o perioadă de 20 ani și care aducea prejudicii bugetului local. 

• au fost renegociate contractele aflate în derulare, obținând o scădere între 5-
37,5% a acestora;  

Nr. 
Crt. 

Nr. Contract 
/ 

Data 

Furnizor / 
Prestator/Executant 

Obiectul 
contractului 

Reducere 
pret, 

tarif, % 
1 41/30.08.2017 SC SILVOCAD 

SRL 
Plan topo pentru 
imobile aflate in 
intravilan (Scoala 
Neagra si 
gradinita) 

-37,5% 

2 42/30.08.2017 SC SILVOCAD 
SRL 

Plan topo pentru 
imobile aflate in 
intravilan (pentru 
pod Hamzoaia) 

-11,8% 

3 47/30.08.2017 SC SILVOCAD 
SRL 

Plan topo pentru 
retea de canalizare 

-15,7% 

4 62/29.09.2017 SC GRIF SOFTEK 
SRL  

Prestari servicii 
intretinere 
echipamente de 
birou 

-16,8% 

5 73/12.12.2017 SC NEXT ENERGY 
PARTNERS SRL  

Furnizare energie 
electrica 

-5% 

•  Am participat la licitație pe Bursa de mărfuri și am obținut un preț de furnizare a 
energiei electrice cu 5% mai mic decât în anul 2016 oferit de către noua societate 
SC NEXT ENERGY PARTNERS SRL pentru contractul de furnizare, începând de 
la 12.12.2017, pentru toate instituțiile din subordinea Consiliului Local. 
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ALTE ACȚIUNI ÎNTREPRINSE ÎN INTERESUL COMUNITĂȚII 
 

S-au făcut demersuri la Heidelberg Cement România și s-au primit 
sponsorizări constând în materiale de construcții și sprijinirea în activitățile 
organizate cu prilejul sărbătorilor de Moș Nicolae și Moș Crăciun, pentru copiii din 
localitate. 
• s-au făcut demersuri cu Asociațiile crescătorilor de animale din Comuna Tașca să 
reducă prețul pentru paza animalelor și să respecte clauzele contractuale referitoare 
la taxa percepută în acest sens; 
• Activitatea administrativă a fost verificată de Structura Teritorială pentru 
Probleme Speciale Neamț, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Prefectura 
Neamț – Serviciul legalitate și contencios administrativ;  
• Am colaborat cu instituții, agenți economici, ONG-uri și alți factori și am fost 
sprijiniți în activitățile desfășurate pe teritoriul localității și în interesul cetățenilor   
(Consiliul Județean Neamț, Centrul de artă și cultură ,,Carmen Saeculare”, 
Asociația culturală ,,Eu Cred”, Direcția Agricolă Neamț, GAL Ceahlău, 
Inspectoratul de Poliție Neamț, Inspectoratul Școlar Neamț, Inspectoratul pentru 
Situații de urgență Petrodava, Neamț etc.) 
 
    Anul 2017 a fost un an bogat în activități culturale: 

Primăria Comunei Taşca, alături de Consiliu Local, a sprijinit organizarea şi 
derularea mai multor evenimente culturale. Pe unele dintre aceste evenimente le-a 
finanţat, iar pentru unele a fost partener şi gazdă.                                                                     
  

În anul 2017, principalele evenimente în care s-a implicat Primăria Comunei 
Taşca, au fost:                                                                                                                      
1. Festivalul Concurs Naţional de muzică folk, intitulat ,,Dăm folk” ed. a II-a;                                                                                                                                                            
2. Ziua Comunei Taşca, ed. a XXIII-a;                                                                                                         
3. Ziua femeii de la ţară, ed.I;                                                                                                                       
4. Festivalul Naţional al Artiştilor Amatori din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne;                                                                                                                                                      
5. Serbarea de Crăciun (pomana porcului).    

Au fost şi evenimente găzduite de Comuna noastră, organizate de asociaţii 
culturale partenere, cum ar fi Asociaţia Culturală, ,,Friends forever” care a ales 
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locaţia Căminului Cultural Taşca pentru a desfăşura Festivalul Concurs Naţional 
,,De Dragobete iubeşte româneşte”.   

•     Proiectul educaţional „Copilărie, Vis, Bucurie”, a avut ca scop 
stimularea creativităţii şi potenţialului artistic al elevilor, dezvoltarea sentimentelor 
de dragoste şi prietenie, cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor, prin schimbul de 
experienţă realizat cu copiii dintr-o altă ţară, respectiv Republica Moldova.  
            Evenimentul s-a derulat pe parcursul a patru zile, din data de 5 mai până la 
data de 8 mai, după cum urmează: în prima zi au fost întâmpinaţi oaspeţii şi au fost 
cazaţi în familiile copiilor de la şcoala comunei Taşca.                                                           

A doua zi s-a realizat o drumeţie în Cheile Bicazului şi Lacul Roşu, apoi 
copiii din cele două ţări au susţinut un program artistic la Centrul Cultural Taşca. 
Invitat special a fost Rareş Florescu din Bucureşti. Ziua s-a încheiat, cu un foc de 
tabără în Parcul „Sfânta Maria”.   

Ziua a treia a început cu o plimbare cu vaporaşul pe Lacul Izvorul Muntelui. 
Copiii au participat împreună la slujba religioasă, ţinută în Biserica Izvorul 
Muntelui, urmată de o excursie pe munte, la Izvorul Muntelui.                                                                                            

Ultima zi de activitate, copiii din Chişinău au participat la orele de curs 
alături de copiii din Taşca, după care s-a făcut plecarea spre Chişinău. Acest proiect 
are ca urmare o altă parte, prin care copiii din România vor fi oaspeţii familiilor din 
Chişinău.               

 
• În perioada 24-30 iulie, a fost organizat Festivalul Național de muzică folk 

„Dăm folk”, precum și o tabără a participanților la concurs. Organizatorii acestui 
amplu eveniment au fost: Primăria Comunei Tașca, Asociația Culturală „Eu cred” 
și Consiliul Județean Neamț. Numărul participanților la activitățile din cadrul 
taberei și festivalului a fost de 50 de copii și tineri. 

Festivalul s-a desfășurat pe o perioadă de șapte zile după cum urmează: 
• 24 iulie – deschiderea oficială a taberei și festivalului; 
• 25 iulie – excursie pe traseul Tașca – Cheile Bicazului – Lacu Roșu – Trei 
Fântâni – Dămuc – Bicazu Ardelean – Tașca; 
• 26 iulie – Vizită la mănăstiri, plimbare cu vaporul pe Baraj Bicaz; 
• 27 iulie – Drumeție Tașca – Bicazu Ardelean – Poiana Stănile – Masivul 
Ceahlău; 

- Seară folk la Pensiunea Saon, Bicazu Ardelean, vizită la muzeul 
sătesc de la pensiune, Biserica de lemn – monument istoric din sec. al XVI-lea 
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- 28 iulie – Festivitatea  de deschidere a Festivalului Naţional de creaţie şi 
interpretare, „Dăm folk”;     
- 29 iulie – Seară de concurs pentru studenţi(19-24 ani);                                                                 
      - Festivitatea de premiere;                                                                                                    
      -Spectacol de gală;                                                                                                                    
-30 iulie - Protocol;                                                                                                                                                                         
     - Închiderea oficială a taberei şi festivalului.                                                                         
            
 Costurile de cazare, drumeţiile, activităţile desfăşurate, au fost susţinute de 
către organizatori.                                                                                                                           
                                                                                                                                     

• În 2017, am sărbătorit a XXIII- a  ediţie a Zilei comunei, care s-a 
desfăşurat pe durata a două zile, 19, respectiv 20 august.       
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Prima zi a sărbătorii a debutat cu un concert de pricesne bisericeşti, 
susţinute de interpretul David Avarvarii şi corul preoteselor “Camena”, din 
Protopopiatul Piatra Neamţ urmate de  o conferinţă religioasă cu tema “Îndrăzniţi, 
Eu am biruit lumea!”, susţinută de pr. prof. univ.dr. Constantin Necula.     

 
 După slujba religioasă de duminică, 20 august, programul artistic a fost 
deschis de către preoţii Comunei, cu un Te Deum, după care au susţinut un 
program artistic elevii Scolii “Vasile Mitru Taşca”, Ansamblul Folcloric 
“Muguraşii Neamţului”, Georgiana Şerban Axinte, împreună cu tinere talente 
nemţene, Ansamblul Folcloric “Izvoarele Borcutului” din Borca, Ansamblul 
Etnofolcloric “Ştefan Vodă”, din Chişinău, Laurenţiu Marian şi Daiana Vinca, 
Ciprian Istrate şi Taraful “Cercetaş de pe câmpie”, Ansamblul Folcloric 
“Floricică de la munte” .      

 Doamna Matilda Pascal- Cojocăriţa a încântat publicul printr-un recital 
de excepţie, de o calitate indiscutabilă.     

 

http://vestea.net/wp-content/uploads/2017/08/cop-tasca.jpg
http://vestea.net/wp-content/uploads/2017/08/cop-tasca.jpg�
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În spectacol a evoluat şi Trupa “Selfie” spre încântarea tinerilor şi nu 
numai.  Familiile din comună, care au împlinit 50 de ani de căsnicie au fost 
felicitate şi premiate.    

După obiceiul deja instaurat, ziua s-a încheiat cu un incandescent foc de 
artificii, prevestind parcă multă prosperitate comunei.     

Organizatorii evenimentului au fost Primăria şi Consiliul Local al 
Comunei Taşca, Consiliul Judeţean Neamţ, Centrul pentru Cultură şi Arte 
“Carmen Saeculare”.  

 
•    Festivalul Local de promovare a produselor tradiţionale, „Ceahlău 

tărâm de poveste”, a fost deschis la 16 septembrie, 2017, la Hotel Adora din 
oraşul Bicaz. 

 Comuna Taşca a fost reprezentată la expoziţia cu degustare de producători 
locali cum ar fi Vodă Ioan, care a prezentat preparate din peşte-păstrăv, Babătă 
Răzvan cu produse lactate( brânzeturi, iaurturi), Cruşitu Ilie, cu produse apicole din 
stupăria proprie. 

Au fost prezente în programul artistic Mitrofan Andreea, Gribincea Ştefania, 
Ciucanu Isaura, eleve ale Şcolii „Vasile Mitru” Taşca. 

 
• “ZIUA FEMEII DE LA ŢARĂ”, eveniment aflat la prima ediţie, aduce 

o noutate în mediul rural: aprecierea şi recunoştinţa faţă de femeia, care munceşte 
pământul dătător de viaţă, creşte cu drag animalele curţii sale, dar în acelaşi timp 
ştie să-şi educe, în spiritul bunului simţ, copiii dăruiţi de Dumnezeu.       

Evenimentul s-a desfăşurat în data de 21 Octombrie şi a debutat în sala 
Căminului Cultural al Comunei Taşca, unde au luat cuvântul mai multe doamne, 
subliniind valoarea femeii în societate. Oficialităţile prezente la eveniment, d-na 
Senator Emilia Arcan, d-na primar Daniela Ursache, doamne primar prezente, au 
umplut sala de frumuseţe şi culoare, prin portul popular. Spre parcul „Sfânta 
Maria”, doamnele prezente la eveniment au mers în coloană, îmbrăcate în straie 
populare, demonstrând măiestria de a făuri a românilor. În parc a fost organizată o 
expoziţie de produse tradiţionale româneşti, făcute în casă de gospodinele comunei, 
fie preparate proaspete, fie conservate.Ornamente naţionale, vase din lut, covoare 
ţesute în casă, unelte şi scule pentru îndeletnicirile casnice au dat locaţiei un aer 
dintr-o altă lume, o lume arhaică a străbunilor noştri.  

Programul artistic a fost susţinut de către Românaşii, copiii şcolii „Vasile 
Mitru Taşca”, David Avarvarei, elevii  de la Centrul pentru Cultură şi Arte 
„Carmen Secularae”, Piatra Neamţ , Fanfara de la Răuceşti, grupul folk „Eu 
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cred”, grupul folk „Florile Ceahlăului”-Bicazu Ardelean, Muguraşii Neamţului, 
Muguraşii Roznoveni , dar şi de Trupa Fraţii Păun, solist Rony.                                                                                                       
 Preţ de câteva ceasuri bune, sărbătoarea câmpenească a bucurat toată făptura 
prin voie bună şi bunătăţile oferite.                               

  
• Festivalul Naţional al Artiştilor Amatori din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne (M.A.I.), s-a desfăşurat în perioada 23-27 Octombrie 2017, în 
Căminul Cultural al Comunei Taşca, fiind la a opta ediţie.                                                                                 
Organizatorii activităţii au fost: Centrul Cultural al M.A.I., cu sprijinul 
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ (I.P.J.N.), Corpul Naţional al 
Poliţiştilor, Primăria Comunei Taşca şi Consiliul Local, Asociaţia Culturală ,,Eu 
cred”. .                                                                                                                                                                      
 Festivalul  a fost structurat în patru secţiuni: muzică uşoară, muzică folk 
(solişti şi grupuri), muzică populară şi muzică instrumentală.                                                       
A acompaniat Taraful de instrumentişti, de la Ansamblul Ciocârlia M.A.I., 
membrii tarafului fiind  salariaţi ai M.A.I., precum şi artişti locali.                                                     
 Recitalurile au fost susţinute de participanţi la concursurile televizate 
Vocea României, Românii au talent, X Factor.                                                                                                                

 
                         
• În perioda 27 - 30.10.2017, a avut loc continuarea proiectului educațional 

„Copilărie, Vis, Bucurie”, prin vizita realizată la Chișinău, în Republica Moldova. 
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Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul a patru zile, după cum urmează: 
27.10.2017 – întâmpinarea oaspeților; 
  - cartea de vizită a comunității/ liceului; 
  - excursie la muzeul din sat; 
  - cazarea copiilor din Tașca în familiile gazdă; 
28.10.2017 – excursie la Complexul Arheologic Orheiul Vechi; 
 - pelerinaj la Mănăstirea Curchi, Orhei; 
 - program artistic susținut de elevii din LT „Emil Nicula” și de elevii din 

Școala Gimnazială „Vasile Mitru”, Tașca, invitați de onoare – colectivele folclorice 
de pe lângă Casa de Cultură Mereni; 

29.10.2017 – excursie la Muzeul de Istorie din orașul Chișinău; 
 - excursie la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală; 
 - activități de divertisment; 
 - discotecă; 
30.10.2017 – participare la orele de curs în LT „Emil Nicula”; 
 - petrecerea oaspeților din Tașca. 
 
• A doua ediţie a “Crăciunului în familie”, a fost organizat la Taşca, în data 

de 26 Decembrie, sub denumirea de “Crăciun de bucurie şi de neuitat”, de către 
Primăria şi Consiliul Local al Comunei.  
         Programul artistic a fost asigurat de către elevi ai scolii “Vasile Mitru” 
Taşca, Ansamblul “Muguraşii Neamţului”, David Avarvarii, Grupul “Eu cred”, 
Trupa de datini şi obiceiuri a Comunei Taşca, coordonată de Daniel Grasu. Cu 
toţii au colindat şi au făcut urări de bine, sănătate şi prosperitate întregii comune. 
       O surpriză deosebită a fost apariţia cu totul specială şi neaşteptată a actorului şi 
prezentatorului de TV şi realizator de emisiuni radio, Daniel Buzdugan.  

 
Am avut o preocupare permanentă pentru promovarea imaginii localității 

noastre și obținerea de proiecte de finanțare, am încercat păstrarea tradițiilor locale, 
cautând ca fiecare sărbătoare să fie aniversată într-un mod specific, implicând în 
aceste activități în special elevii și profesorii de la școala de pe raza comunei Tașca. 

Ziua Națională a României, a fost sărbătorită la Școala din comuna noastră - 
elevii oferindu-ne un spectacol de cantece și dans. Participanții au primit stegulețe  
tricolore și li s-a prins pe piept insignă cu Tricolorul și Stema României. 
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         Trebuie apreciat și efortul membrilor comunității Tașca care s-au implicat în 
proiectele comune și de voluntariat, manifestările social-culturale, al căror prestigiu 
au întărit reputația comunei noastre. 
        Suntem obligați să consolidăm această reputație, să păstrăm valorile care stau 
la baza dezvoltării comunei noastre. 
    Acțiunile care au fost intreprinse în anul 2017, au vizat toate sectoarele de 
activitate din sfera administrației locale, respectiv investiții de interes local, 
asistență socială, educație, sănătate, cultură, tineret, protecția și refacerea mediului, 
drumuri publice, servicii de utilitate publică, activități de administrație social-
comunitară. 
    Pentru menținerea unui contact permanent cu cetățenii s-a încercat 
eficientizarea activității tuturor birourilor din cadrul Primăriei, care funcționează și 
ca centru de informare al cetățenilor, prin intermediul cărora se exercită 
transparența în administrație, prin oferirea de informații pertinente solicitanților, 
oferirea de formulare, gestionându-se categoriile principale de probleme care, 
ulterior sunt analizate in vederea emiterii celor mai bune decizii. 
    Tot în această perioadă am discutat în cadrul audiențelor, cu un număr mare 
de cetăteni, cautând o rezolvare pentru fiecare problemă expusă de catre 
dumnealor. De asemenea, s-au efectuat lucrări pentru înființarea biroului primarului 
într-o locație ușor accesibilă cetățenilor. 
     

De asemenea, am colaborat foarte bine și  am în vedere  menținerea relației 
de cooperare pe care am stabilit-o cu reprezentanții cultelor religioase  în cadrul 
comunității noastre, sprijinind activitatea acestora. 

 
Activitatea  desfășurată  în anul 2017 a constat în :  

• Participarea la ședințele Consiliului Local Tașca unde am promovat și susținut  
unele proiecte de hotărâre pentru care am oferit explicațiile necesare;  

• Întocmirea de documente pentru diverse instituții ale statului care vizau bunul 
mers al administrației; 

• Coordonarea lucrărilor  realizate în comună în ceea ce privește întreținerea și 
îmbunătățirea  aducțiunilor de apă; 
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• Coordonarea lucrărilor  realizate în comună în ceea ce privește întreținerea și 
repararea drumurilor comunale; 

• Pe linie de protecție a mediului, am menținut curațenia pe raza comunei, 
procedând în mod constant la salubrizarea zonelor predispuse la depozitarea 
necontrolată a deșeurilor; am însoțit organele de control ale Gărzii de Mediu ori 
de câte ori acestea au fost în control pe raza comunei Tașca; 

• Am participat la distribuirea  produselor alimentare prin acordul de cooperare 
privind derularea PEAD 2016 - 2017. 

    Mi-am propus ca principal mod de abordare a problemelor cu care se 
confruntă comuna noastră, contactul nemijlocit cu cetățenii comunei, considerând 
ca numai prin dialogul direct, bazat pe corectitudine și deschidere suntem în măsură 
să ne coordonăm eforturile pentru bunăstarea comunei și a cetatenilor săi.  
   Zilnic am susținut mai multe audiențe, principalele probleme abordate au fost: 
• Problemele legate de fondul funciar a posesorilor de sentințe civile rămase 

definitive, pentru care se solicită disponibilizarea suprafețelor de teren cu 
vegetație forestieră necesare punerii in posesie și am participat efectiv împreună 
cu domnul viceprimar și funcționari din aparatul de specialitate la primirea 
dosarelor în baza Legii nr. 246/ 2016; 

• Reabilitarea drumurilor comunale; 
• Reabilitarea și modernizarea unităților școlare de la nivelul comunei; 
• Întreținerea și repararea rețelelor de apă, suplimentarea aducțiunilor de apă; 
• Crearea de locuri de muncă; 
    În anul 2017, au avut loc un număr de 16 şedinţe ale Consiliului Local Tașca. 
În cadrul acestor şedinţe au fost adoptate un număr de 159 proiecte de  hotărâri, 
iniţiate de primarul comunei care au fost supuse spre dezbatere Consiliului Local şi 
a căror aplicare a condus la defăşurarea unei activităţi corespunzătoare în plan 
legislativ şi executiv în comuna noastră. Tot în acestă perioadă de 12 luni, au fost 
emise de către primarul comunei Tașca un număr 186 de dispoziţii cu caracter 
nominal sau general, marea majoritate venind în întâmpinarea dorințelor cetățenilor 
acestei comune, nici una din dispozițiile emise nefiind atacata în instanță de 
contencios administrativ. 
   Au fost înregistrate în registrul de corespondenţă generală un număr de 6901 
documente înregistrate, din care cu preponderenţă au fost cereri pentru eliberare 
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adevereninţe după registrul agricol, certificate fiscale, de urbanism, anchete sociale, 
adrese şi altele. S-a urmărit modul de soluţionare răspunzând în termenul legal 
precum şi expedierea în timp util a corespondenţei. 
   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: 3 
• Acte de căsătorie: 16 
• Acte de deces: 28 

   S-au eliberat un număr de :  
• 40 certificate de deces;  
• 32 certificate de căsătorie;  
• 20 certificate de naştere.  

 
 

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. 
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Veniturile bugetului local 2017 prevăzute au fost de: 4.960.650 lei din care: 

3.137.183 lei venituri proprii şi 1.823.467 lei de la bugetul de stat repartizaţi prin 

Consiliul Judeţean si Direcţia Generală a Finanţelor Publice. 

Cheltuielile bugetului local 2017 au fost de 5.295.358 lei, defalcate astfel:  

I. Secţiunea de functionare: 4.421.004 lei, din care:  

- Învăţământ: 1.274.101 lei  

- Administraţia publică: 1.310.018 lei  

- Cultură, religie şi sport: 526.014 lei  

- Gospodarie comunala: 358.946 lei  

- Acțiuni economice: 21.684 

- Drumuri comunale: 86.988 lei  

- Situaţii de urgenţă şi pază: 172.908 lei  

- Asistenţă socială: 582.684 lei  

- Transferuri: 38.196 lei 

- Agricultura: 49.465 lei  

 

II. Secţiunea de dezvoltare: 874.354 lei  din care:  

• Administraţia publică: 94.240 lei, din care: 

- Schimbat destinatie punct termic  - 50.648 lei 

- Programe soft – 7.652 lei 

- Mobilier – 9.870 lei 

- Studii si avize clădire primărie  – 26.070 lei  

• Protectia mediului   - 122.455 lei, din care: 

     - Studii , avize canalizare   - 122.455 lei 

     - Servicii de consultanta programe europene – 17.500 lei. 



16 
 

     - Participare majorare de capital societate – 50.000 lei 

• Drumuri – 301.289 lei 

- Pod Neagra și Hamzoaia (Mediu, avize) – 33.506 

- Drum Ticoș Floarea 266.661lei 

- Cadastru teren – 1122 lei 

• Servicii publice – 201.767 lei 

- Locuințe sociale, studii – 74.648 lei 

- Bloc ANL – 9.947 lei 

- Rețea iluminat public – 24.472 lei 

- Sistem supraveghere – 60.000 lei 

- Stații auto – 32.700 lei 

 

Nr 

crt. 

SECŢIUNEA SUMA 

1 ▪DE FUNCŢIONARE  

-VENITURI  

-CHELTUIELI 

-EXCEDENT 

 

4.946.624 

4.421.004 

525.620 

2 ▪DE DEZVOLTARE 

-VENITURI 

-CHELTUIELI  

-DEFICIT 

 

14.026 

874.354 

860.328 

 

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 
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pentru satisfacerea nevoilor şi asigurarea resurselor necesare în vederea acoperirii 

cheltuielior publice şi funcţionarea structurii organizatorice.  

Serviciul 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. 

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

debitare)  
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 - 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 veterane 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 2017 s-au încasat următoarele impozite şi taxe și majorări calculate și 

încasate 

Nr 

crt. 
Denumirea venitului 

Prevederi 

Constatate 

2017 

Incasari 

realizate 

2017 

% 

1 Impozit clădiri persoane fizice  89.973 61.827 68,71 

2 Impozit clădiri persoane 

juridice 

1.343.895 1.230.719 91,57 

3 Impozit pe terenuri de la 

persoane fizice 

76.946 49.781 64,70 

4 Impozit şi taxa pe teren 

persoane juridice 

74.529 50.228 67,39 

5 Impozit teren extravilan 48.559 25.596 52,71 

6 Taxe judiciare de timbru şi alte 

taxe de timbru 

5.880 5.880 100 

7 Impozit pe mijloace de 

transport persoane fizice 

120.672 57.851 48 
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8 Impozit pe mijloace de 

transport persoane juridice 

48.204 25.484 52,86 

9 Concesiuni şi inchirieri 408.462 258.549 63,29 

10 Venituri din amenzi alte 

sancţiuni aplicate potrivit 

dispoziţiilor legale 

327.325 61.477 18,78 

11 Taxe speciale 59.373 27.604 46,51 

 TOTAL 2.603.818 1.854.996 71,24 

 

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 pe anul 2017, gradul de 

încasare fiind de 71,24 %, fata de debitele stabilite. 

 

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, 
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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 Tașca 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 Servicul public de Asistenţă Socială în anul 2017 s-au întocmit, depus şi 
urmărit a următoarele acte: 
• Număr de familii beneficiare de ajutor social – 24 de dosare cu 42 de 

beneficiari  
• Număr de dosare alocţie de stat - 19 
• Număr de dosare alocaţie pentru susţinerea familiei - 39 
• Număr de dosare ajutor de încălzire – 116 

   Anchete sociale întocmite 176 din care: 
• Legea 448/2006 - 50 
• Legea 416/2001 - 48 
• Legea 277 – 78 
• Număr ajutoare acordate familiilor defaforizate, conform H.C.L.– 13 

   S-au întocmit 39 de dosare pentru alocaţii complementare şi susţinere a familiei, 
19 dosare alocaţii de stat pentru copii nou născuţi, 5 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. 
 
 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. 
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   Executarea lucrărilor de construire este permisă numai pe baza unei autorizaţii de 
construire sau de desfiinţare. 
   În cursul anului 2017 principalul obiectiv al Compartimentului de Urbanism şi 
Amenajarea teritoriului a fost îndeplinirea atribuțiilor specifice și anume: emiterea 
certificatelor 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 2017 s-au eliberat un număr de 55 certificate de urbanism şi un număr de 
26 autorizaţii de construire/demolare. 

 
COMPARTIMENTUL DE PROTECTIA MEDIULUI 
 

   Responsabiliul de mediu din cadrul unităţii administrativ teritoriale al comunei 
Tașca a desfăşurat în cursul anului 2017 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; 
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• 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. 

 
 
 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 Tașca, în anul 2017, s-au deschis poziţii de rol pentru un număr de   
1197 gospodării cu domiciliul în localitate, 374 pozitii de rol pentru persoanele  cu 
domiciliul în alte localităţi și 57 persoane juridice. 
   Registrele agricole trebuie completate şi tinute la zi  deoarece în baza registrului 
agricol se eliberează  o serie de documente  (adeverinţe, 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 înregistrat 1079 de cereri pentru eliberarea diferitelor documente: 
(adeverinte, certificate pentru atestarea posesiei, documente pentru dezbaterea 
sucesiunii - 15, 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, 
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operaţionalizarea şi creşterea capacităţii de de intervenţie în vederea îndeplinirii 
misiunii ce îi revin. 
   Şeful SVSU se subordonează Consiliuliu Local Tașca şi are obligaţia de a 
prezenta semestrial/ anual raportul de activitate al SVSU şi de a-l pune în dezbatere 
Consiliului Local. 
În 2017 s-au întocmit: 

• Planul cu asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare pentru 
gestionarea situaţiilor de urgenţă 

• S-a reactualizat PAAR (planul de analiza si acoperire a riscurilor) 
• S-a actualizat planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi 

poluărilor accidentale valabil până în 2017 
• Programul de măsuri în vederea acordării asistenţei pentru prevenirea 

incendiilor 
• Graficul de informare publică şi graficul de control la gospodăriile populaţiei 

şi s-au distribuit pliante cu reguli de prevenire al incediilor, inundaţiilor şi a 
măsurilor pentru sezonul rece. 

   Conform situaţiei de Evidenţa a intervenţiilor s-a participat la peste 4 de 
intervenţii, din care: 
• acţiuni pentru stingerea incendiilor  
• S-a interevenit atunci când a fost nevoie la înlocuirea hidranţilor defecti 

 
    
 
 
 

OBIECTIVE PRIORITARE PENTRU ANUL 2018 
 
Pentru anul 2018 avem propus următoarele investitii : 
 
Cap 51.02   Administratie 
- Studiu de fazabilitate primărie                                                                25.000 lei 
- Cablare structurală centrală telefonică                                                    21.000 lei 
- Programe informatice                                                                              10.000 lei 
Total:                                                                                                         56.000 lei 
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Cap 65.02   Învăţământ 
- Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Grădiniţa Taşca               24.000 lei 
Total:                                                                                                        24.000 lei 
 
Cap 66.02    Sănătate 
- Reabilitare, extindere, modernizare şi extindere Dispensar Taşca         30.000 lei 
Total                                                                                                          30.000 lei 
 
Cap 67.02   Cultură 
- Înfiinţare parc joacă copii                                                                      66.000 lei 
- Modernizare scenă Parc Sf. Maria                                                         30.000 lei 
Total:                                                                                                       96.000 lei 
 
Cap 68.02   Asistentă  
- Centru comunitar multifuncţional                                                          90.000 lei 
- Servicii sociale                                                                                       30.000 lei 
Total                                                                                                       120.000 lei 
 
Cap 70.02   Servicii publice 
- Staţii auto                                                                                               45.000 lei 
- Lucrări exterioare aferente Blocului ANL                                             51.000 lei 
- Extindere reţea gaze Taşca Vale                                                            10.000 lei 
Total:                                                                                                     106.000 lei 
 
Cap 74.02  Mediu 
- Înfiinţare reţea apă uzată canalizare                                                      53.000 lei 
Total                                                                                                        53.000 lei 
 
 Cap 84.02    Transporturi 
- Construire pod peste pârâul Neagra şi Hamzoaia                                  22.000 lei 
- Modernizare trotuar Taşca – Heidelberg                                               90.000 lei 
- Drum acces Piciorul Radului                                                                 10.000 lei 
Total:                                                                                                     122.000 lei 
 
TOTAL GENERAL:                                                                         607.000 LEI 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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 
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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. 

Mulțumim tuturor colaboratorilor noștri care s-au implicat în acest an alături 
de noi pentru consolidarea și dezvoltarea strategică locală. 
 
 
                                                                                             PRIMAR, 

                                               URSACHE DANIELA 


