
Raport de Activitate al Primarului
privind  starea economică, socială

şi de mediu a oraşului Bicaz Anul 2014



CUVÂNT ÎNAINTE

Stimaţi bicăjeni !

În vederea asigurării unei totale transparenţe instituţionale şi pentru îndeplinirea
atribuţiilor stabilite de Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare şi de Legea 544/2001 cu privire la liberul acces la informaţii de interes
public, vă supun atenţiei ’’Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului
Bicaz, jud. Neamţ pentru anul 2014”.

Prin intermediul acestui document precum si prin multiplele acţiuni întreprinse
pe parcursul anului 2014 am dovedit că ne dorim o comunicare deschisă şi transparentă pentru
a pune bazele unui parteneriat real între Primăria oraşului şi cetăţeni.

Misiunea noastră este aceea de a asigura un management performant, corect şi
echilibrat din punct de vedere al deciziilor, pentru a oferi premisele unei dezvoltari urbane
durabile şi pentru crearea unei platforme de dezvoltare pe termen lung.

Am încercat structurarea unei echipe de profesionişti care să poată pune în aplicare
această viziune pe termen lung şi consider că la acest capitol mai sunt multe lucruri de făcut,
de implementat, astfel încât eficienţa actului decizional să fie mult îmbunătăţită.



CUVÂNT ÎNAINTE

Avem o  ‘’ Strategie de dezvoltare a oraşului Bicaz pe perioada 2014-2020’’, 
document care va facilita sprijinirea investiţiilor, regenerarea urbană a oraşului, dezvoltarea
învăţământului/educaţiei şi a activităţii de îngrijire a sănătăţii, dezvoltarea infrastructurii
utilitare şi a celei turistice precum şi alte direcţii strategice care pun accentul pe o creştere 
inteligentă şi durabilă.

Nicolae Sălăgean
Primarul oraşului Bicaz



PRIMĂRIA  ORAŞULUI ŞI CONSILIUL LOCAL 

BICAZ

Misiunea şi obiectivele Primăriei oraşului Bicaz

Misiunea Primăriei Bicaz reprezintă un ansamblu de orientări fundamentale privind:
• produsele şi serviciile publice oferite pentru satisfacerea nevoilor generale

specifice;
• segmentul de piaţă din sectorul public căruia i se adresează;
• nivelul administrativ;
• unitatea administrativ teritorială şi colectivitatea locală unde sunt oferite 

serviciile;
• mijloacele tehnice folosite pentru producerea şi furnizarea lor;
• viziunea generala  a reprezentanţilor  managementului instituţiei publice

vis-a-vis  de funcţionarii publici, de sectorul public şi de particularitaţile oraşului Bicaz;



PRIMĂRIA  ORAŞULUI ŞI CONSILIUL LOCAL 

BICAZ

Obiectivele principale ale activităţii desfăşurate în cadrul Primăriei în anul 2014 au vizat:
• creşterea calităţii actului administrativ prin utilizarea eficientă a resurselor;
• servicii competente şi de calitate puse în slujba cetăţeanului, orientate către 

acesta;
• desfăşurarea unei activităţi transparente şi eficiente cu respectarea cadrului 

legal;
• creşterea preocupării pentru imaginea publică a Primăriei şi a oraşului;

Valorile esenţiale pe care Primăria oraşului Bicaz le-a promovat şi în cursul  anului 2014
au fost:

• promptitudine; • lucrul în echipă;
• performanţă;                                              • respect;
• transparenţă;                                              • egalitate de şanse;
• accesibilitate ;                                             • motivare;
• orientare către cetăţean;                            • integritate; 



PRIMĂRIA  ORAŞULUI ŞI CONSILIUL LOCAL 

BICAZ

Conform prevederilor art. 60 din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, 
republicată, Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, asigurând respectarea 
drepturilor şi libertăţilor  fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi 
punerea în aplicare  a legilor, a hotărârilor Consiliului Local.

Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor 
şi instrucţiunilor cu caracter normativ.

Secretarul oraşului este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice
sau administrative, avizează pentru legalitate actele emise de primar şi Consiliul Local. 
De asemenea, secretarul poate coordona şi alte compartimente ale aparatului propriu de specialitate
al autoritaţilor administraţiei publice locale, îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute  de lege sau
încredinţate de Consiliul Local sau Primar.

Aparatul de specialitate al primarului – o alianţă cu cetaţenii oraşului Bicaz,
instituţie la dispoziţia cetăţeanului. Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe 
compartimente funcţionale în condiţiile legii.

Primarul, viceprimarul, secretarul şi aparatul de specialitate al primarului, 
constituie structura funcţională cu activitate permanentă, respectiv Primăria Oraşului Bicaz
care duce  la îndeplinire hotarârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând
problemele curente  ale colectivităţii locale.



PRIMĂRIA  ORAŞULUI ŞI CONSILIUL LOCAL 

BICAZ

Pe parcursul anului 2014 au fost emise de către primarul oraşului Bicaz un număr de 376 
Dispoziţii  vizând convocări ale Cosiliului Local, constituire comisii, alocaţii de sprijin, numiri pe
funcţii, delegare de atribuţii, etc.

Consiliul  Local Bicaz

* Consiliul Local Oraş Bicaz este format din 15 consilieri, are iniţiativă şi hotărăşte în condiţiile legii
în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor
autorităţi.
* În anul 2014 au avut loc un număr de 19 şedinţe  ale Consiliului Local, 12 şedinţe ordinare şi 7 şedinţe
extraordinare. Toate şedinţele au fost publice. Ordinea de zi a fiecărei şedinţe a fost adusă la cunoştinţa
opiniei publice, atât prin publicarea Dispoziţiei de convocare pe site-ul Primăriei cât şi prin afişare la
Sediul Consiliului Local. Hotarârile adoptate de către Consiliul Local şi şi Dispoziţiile emise de către
Primar au fost  înregistrate  în registre speciale şi încredinţate Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ
pentru exercitarea controlului de legalitate,  precum şi serviciilor, compartimentelor, instituţiilor 
abilitate  cu ducerea la îndeplinire. Toate hotarârile Consiliului Local au fost publicate pe site-ul
primăriei.



REGISTRATURĂ ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

Activitatea de registratură presupune înregistrarea, distribuirea, expedierea documentelor
şi corespondenţei, precum şi evidenţa circulaţiei acestora în cadrul Primăriei.

De asemenea, în responsabilitatea personalului din acest compartiment cade şi repartizarea 
fluxurilor, redactarea de documente, relaţii cu publicul, relaţii telefonice, informaţii curente, asigurare 
protocol.

În cadrul Primăriei oraşului  Bicaz cererile şi solicitările persoanelor fizice şi juridice sunt 
primite şi înregistrate la Registratura generală, , fiecare document primit sau întocmit de instituţie 
primind un număr de înregistrare. Excepţie fac documentele (cererile care vizează Serviciul Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi Starea Civilă şi care se înregistrează separat în registru cu 
numere de înregistrare rezervate din Registratura generală.

În cursul anului 2014 în cadrul compartimentului Registratură s-au înregistrat un număr de 
13608 documente adresate instituţiei, documente ce au fost dirijate de către Primar compartimentelor 
funcţionale spre soluţionare. În conformitate cu O.G. 27/2002, aprobată prin Legea 223/2002 privind 
reglementarea activitaţii de soluţionare a petiţiilor, în anul 2014 s-au înregistrat 13 petiţii, reclamaţii, 
sesizări care au fost înregistrate în registrul special destinat acestui scop. 



REGISTRATURĂ ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

Problemele sesizate au fost diferite, referindu-se la:
* schimburi de terenuri;
* nivelul de dotare cu materiale sanitare a Centrului de permanenţă;
* solicitări despăgubiri în schimbul atribuirii de teren cu vegetaţie forestieră;
* construcţii realizate fără autorizaţie;
* nemulţumiri privind toaletarea unui arbore situat pe domeniul public;
* poluarea Lacului Izvorul Muntelui.

Solicitări privind liberul acces la informaţii de interes public (Legea 544-2001) s-au 
înregistrat în număr de 3, referitor la:

* informaţii privind contracte încheiate cu presa;
* detalii cu privire la Raportul de activitate al Primarului;
* informaţii privind cererile de restituire în temeiul legilor fondului funciar.



STARE ECONOMICĂ - INVESTIŢII

Dacă în anul 2013, an marcat de recesiune economică şi de restricţii bugetare  eforturile au 
fost concentrate, dirijate spre lichidarea arieratelor în paralel cu asigurarea condiţiilor de bună 
funcţionare a întregii activităţi din primărie, în anul 2014, bugetul de venituri şi cheltuieli a fost 
structurat mai lejer, în aşa fel încât să acopere principalele direcţii de activitate în investiţii, educaţie, 
sănătate, asistenţă socială, siguranţa cetăţeanului.

Realizarile bugetare  aferente anului 2014 s-au situat la nivelul de 11.861.440,81 lei resursă 
care a fost alocată pentru finanţarea următoarelor activităţi:

* autorităţi publice – 1.561.488,95 lei
* ordine publică – 228.194,47 lei
* învăţământ – 5.653.278,08 lei
* sănătate – 798.017,65 lei
* cultură, sport, religie – 319.170,35 lei
* asistenţă socială – 646.206,49 lei
* administrare domeniu public şi alte servicii – 418.393,13 lei
* protecţia mediului – 464.393,13 lei
* transporturi – 555.010,12 lei



STARE ECONOMICĂ - INVESTIŢII

A fost intensificată activitatea compartimentelor cu atribuţii de stabilire, constatare, 
înregistrare, colectare şi încasare a impozitelor şi taxelor locale care fac venit la bugetul local, nivelul 
acestora rămânând acelasi ca şi în 2013.

Activitatea de relaţie directă cu contribuabilul a fost intensificată stabilindu-se un program 
de munca pe teren în vederea identificării şi corectării unor parametri fiscali existenţi în sistemul 
informatic.

Gradul de încasare le impozite şi taxe a fost de 85,5 %.
O activitate susţinută s-a desfăşurat  şi la capitolul  Autofinanţate, venituri provenite din 

vânzarea de masă lemnoasă, redevenţă din concesiuni păşune, taxe la piaţă.
La nivelul anului 2014 la capitolul Autofinanţate  s-a încasat suma de 771.224,72 lei şi s-au 

cheltuit 730.545,26 lei.



STARE ECONOMICĂ - INVESTIŢII

Cele mai importante investiţii realizate/finanţate pe parcursul anului 2014 sunt:
* extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în aglomerarea Bicaz – valoare 

totală proiect 10.020.678,91 lei, cota de cofinanţare de la bugetul local fiind de 463.384,29 lei. În cadrul 
proiectului  s-a realizat o extindere a reţelei de apă potabila cu 3,1 km şi a celei de canalizare cu 12,8 km.

* sistemul integrat de management al deşeurilor, proiect în cadrul căruia s-a realizat 
închiderea gropii de gunoi a oraşului. Obiectivele tehnice ale acestui proiect sunt:

- colectarea şi transportul deşeurilor;
- valorificarea deşeurilor;
- tratarea deşeurilor;
- eliminarea deşeurilor.

Contribuţia  oraşului Bicaz la cofinanţarea acestui proiect este de 315.815,21 lei.
* realizare racord utilităţi la cele două blocuri ANL din strada Barajului nr.2 cu o valoare 

totală de 329.360 lei din care:
- extindere şi branşament reţea apă şi canalizare – 153.549 lei
- branşament reţea gaze naturale – 13.000 lei lei
- branşament reţea energie electrică – 162.811 lei



STARE ECONOMICĂ - INVESTIŢII

* Sistematizarea pe verticală (apărare contra  inundaţii) şi căi comunicaţie zona blocuri ANL 
– strada Barajului nr.2 – 109.710.

* proiectare şi execuţie instalaţie  de utilizare gaze naturale la Spitalul orăşenesc – 25.897 lei.
* achiziţii centrale termice, realizare reţele încălzire şi accesorii la Spitalul orăşenesc –

103.555  lei. 
* elaborarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Bicaz pentru perioada 2014 – 2020 (finalizare) 

– 78.306 lei.
* elaborare DALI cerere finanţare şi documentaţie tehnică pentru proiectul  „Reabilitarea, 

conservarea şi transformarea în muzeu a Casei Regale din oraşul Bicaz” – 111.600 lei.
* construire şi amenajare a 4 staţii/refugii de autobuz – 24.765 lei.
* expertize tehnice pentru obiectivul de investiţie  „Reabilitarea, reparaţii capitale, 

modernizarea şi dotarea Spitalului orăşenesc – 45.394 lei.
* realizare Amenajament silvic şi siloz – pastoral al oraşului Bicaz(finalizare) – 54.552 lei.
* elaborarea documentaţiei cadastrale pentru terenurile proprietate  a oraşului conform 

prevederi la Legea 165/2013 – 162.000 lei.
* tot ca o investiţie se consideră intrarea în patrimoniul oraşului, la intervenţia primarului, a 

cladirii în care funcţionează Creşa cu toate dotările şi terenul aferent, cu o valoare de inventar de –
378.217 lei.



STARE ECONOMICĂ - INVESTIŢII

* de asemenea, au fost create condiţiile pentru  implementarea în cele mai bune condiţii a 
unor importante proiecte de investiţii. Este vorba de:

- reabilitarea porţiunii străzii Izvorul Muntelui(DJ115F) afectată de  alunecarea de 
teren;

- parcul de joacă pentru copii  - cartierul Dodeni;
- amenajarea piaţetei de la gară;
- reabilitarea străzilor : Bistriţei, Muncii, Uzinei, Adalbert Gilbert, Pârâul Başa şi 

porţiunile de străzi rămase neasfaltate în  acţiunea din 2012;
- realizarea sistemului de supraveghere video în zona centrală a oraşului;
- lucrări de reabilitare termică şi modernizare Grădiniţa Mărceni;
- amenajare spaţii şi căi de comunicaţie între blocurile 5, 7, 9, 11 (strazile 

Primăverii şi Dimitrie Leonida);



RESURSE UMANE

Aşa cum am mai precizat, aparatul de specialitate al Primarului este structurat pe
compartimente funcţionale, structura stabilită şi aprobată de condiţiile legii. Pe lângă
compartimentele funcţionale care formează aparatul de specialitate al Primarului, există activitaţi care
sunt subordonate Consiliului Local: Serviciul Asistenţă Socială, Creşa, Biblioteca, Asistenţă medicală
şcolară, SPCLEP.

Pentru anul 2014 numărul maxim de posturi aprobat conform prevederilor legale în vigoare,
pentru UAT oraş Bicaz a fost de 113, pentru un numar de locuitori de 8308. Structura posturilor se
prezintă astfel:

- funcţii publice – 39
- posturi contractuale – 72
- demnitari publici – 2

Şi în anul 2014 s-a elaborat o nouă structură organizatorică, adaptată condiţiilor concrete de 
la nivelul fiecărui compartiment de activitate şi ţinând cont de cerinţele Sistemului de control intern 
managerial implementat în anul 2013.

S-a urmărit formarea şi dezvoltarea profesionala a personalului, prin trimitere la cursuri şi 
stagii de pregătire, precum şi evaluarea performanţelor profesionale.



URBANISM, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII 

AMENAJAREA TERITORIULUI , ADMINISTRARE 

PATRIMONIU

Activitatea  Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului  are ca scop principal 
stimularea evoluţiei complexe a oraşului prin urmărirea implementării strategiilor de dezvoltare a 
localităţii pe termen scurt, mediu şi lung pe întreg teritoriul administrativ.

În cursul anului 2014 principalele  obiective de îndeplinit ale celor 3 salariaţi din cadrul 
Serviciului au fost:

- asigurarea disciplinei în construcţii;
- recepţia la terminarea lucrarilor;
- urmărirea realizării sarcinilor prevăzute în proiectele de urbanism cu privire la 

protejarea mediului ambiant;
- emiterea  adeverinţelor de certificare nomenclatură stradală;
- luarea măsurilor prevăzute de lege pentru demolarea construcţiilor executate 

fără autorizaţie;
- întocmirea de rapoarte de specialitate  către  Consiliul Local;
- calculul taxei de regularizare a autorizaţiilor de construire cu termen de expirare 

în 2013;
- activitate de colaborare cu firma de topografie pentru întocmirea planurilor de 

amplasament , delimitarea corpurilor de proprietate pentru imobile aparţinând domeniului public sau 
privat al oraşului;



URBANISM, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII 

AMENAJAREA TERITORIULUI , ADMINISTRARE 

PATRIMONIU

- activitaţi de colaborare cu firme de evaluări imobiliare cu scopul întocmirii 
rapoartelor de evaluare pentru imobilele vândute din domeniul privat al oraşului;

- organizare licitaţii pentru vânzarea de terenuri şi imobile sau concesionări de spaţii;
- desfăşurare activităţi de colaborare cu experţi tehnici autorizaţi;
- raportări statistice;
- sprijinirea cetăţenilor în vederea ambientării şi amenajării zonelor de locuit;

Principalele activităţi şi documente emise pe parcursul anului 2014 au fost:
- certificate de urbanism: 86
- autorizaţii de construire: 37
- procese-verbale la terminarea lucrărilor: 27
- contracte închiriere locuri parcare: 67 
- contracte comodat: 2

S-au primit un număr de 239 cereri care au vizat în principal următoarele probleme:
- solicitări cumpărare teren sau imobile;
- solicitări suprafeţe teren pentru închiriere(concesiune);
- solicitări acte adiţionale la contracte concesiune;
- concesiuni/închirieri spaţii proprietate a oraşului Bicaz;
- solicitari rezilieri contracte concesiune;
- solicitări pentru certificate de nomenclatură stradală.



REGISTRU AGRICOL - CADASTRU

Acest compartiment cu activităţi distincte  asigură respectarea tuturor prevederilor legale 
privind constituirea şi reconstituirea terenurilor agricole şi forestiere în baza legilor fondului funciar 
precum şi completarea /ţinerea la zi a registrelor agricole în format clasic pe hârtie şi în format 
electronic. În anul 2014 funcţionalitatea compartimentului a fost asigurată de 1 funcţionar public pe 
parte de Fond funciar şi 2 funcţionari publici pentru Registrul Agricol.

În decursul anului 2014 s-au executat lucrări după cum urmează:

FOND FUNCIAR
- în temeiul art. 79 al. 6 din Ordinul ANCPI nr. 633/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare ne-am deplasat cu comisia la faţa locului, am identificat şi ca urmare s-au 
eliberat 27 de certificate de atestate a proprietăţii pentru teren;

- potrivit Legii nr. 15 /2003, împreună cu comisia de specialitate, s-a întocmit 
documentaţia necesară în vederea parcelării şi atribuirii în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren 
în sprijinul tinerilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală;

- la solicitarea Instituţiei Prefectului jud. Neamţ şi ANRP, s-au reanalizat în 
comisia de specialitate şapte dosare cu Notificări depuse potrivit Legii nr. 10/2001. S-a trimis informare 
către petenţi în vederea completării de către aceştia a dosarelor cu documentele care se mai solicitau. 
Întreaga documentaţie s-a transmis în termen forurilor superioare în vederea introducerii în procedura 
de restituire a despăgubirilor.



REGISTRU AGRICOL - CADASTRU

- conform art. 1849 din Codul civil şi a datelor din registrul de evidenţă a 
contractelor de arendă s-au eliberat 11 adeverinţe la solicitarea cetăţenilor ;

- În temeiul Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist din România, s-au întocmit:

*59 adrese către forurile superioare;
*anexa comisei locale de inventariere în vederea elaborării în format analogic şi 

digital a situaţiei tuturor terenurilor pe UAT Bicaz – 1.3370,73 ha.
- s-au transmis 28 adrese către Ocoalele Silvice în vederea propunerii de 

amplasament terenuri cu vegetaţie forestieră pentru cetăţenii care au sentinţe definitive şi irevocabile.
- s-au întocmit lunar materiale de specialitate pentru şedinţele de Consiliu Local.

REGISTRUL AGRICOL constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară încare se înscriu 
date privind: componenţa gospodăriei, terenurile aflate în proprietate,modul de utilizare a suprafeţelor 
agricole, numărul pomilor, situaţia animalelor aflate în proprietatea gospodăriilor, utilajele, instalaţiile 
pentru agricultură şi silvicultură, mijloacele de transport, construcţiile existente;



REGISTRU AGRICOL - CADASTRU

- s-au completat 2600 modificări în poziţiile de rol în format clasic pe hârtie, având fiecare câte 12 
pagini, repartizate pe categorii în 64 de registre agricole, precum şi în format electronic astfel:

- 1566 poziţii de rol pentru persoane fizice din localitate;
- 916 poziţii de rol pentru persoane fizice din alte localităţi;
- 118 poziţii de rol pentru persoane jurtidice.

- s-au deschis poziţii noi de rol în registrele agricole pe hârtie şi în format electronic;
- s-au operat 260 modificări în poziţiile de rol ale solicitanţilor ca urmare a Contractelor de 

vânzare, Certificatelor de moştenitor, a Titlurilor de proprietate şi cererilor depuse de petenţi, a declaraţiilor, 
contractelor de arendă şi de comodat, etc.;

- s-au actualizat poziţiile de rol în format electronic potrivit modificărilor survenite la solicitarea 
cetăţenilor;

- s-au întocmit şi eliberat în funcţie de solicitările cetăţenilor un număr de 1665 adeverinţe pentru 
APIA, SPCLEP, ajutor social, alocaţie de sprijin şi ajutor de încălzire precum şi pentru OJCPI, Judecătorie, 
Notariat, IJP, APASERV, E-ON, etc.

- s-au completat suprafeţele de teren, potrivit datelor înscrise în registrul agricol, pe 485 cereri 
pentru adeverinţe de venit şi 95 de formulare „Anexa 24” în vederea deschiderii procedurii succesorale;

- s-au efectuat lucrările premergătoare şi s-au eliberat solicitanţilor documentele prevăzute în 
Legea nr. 17/2014, privind măsurile de reglementare a vânzării – cumpărarii terenurilor agricole situate în 
extravilan.



ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Prin specificul compartimentului, activitatea de asistenţă socială se bazează în
special pe întocmire dosare pentru prestaţii sociale:

- ajutor încălzire locuinţe;
- ajutor social;
- alocaţie pentru susţinerea familiei;
- indemnizaţia pentru creşterea copilului până la 2 ani şi a copilului cu

handicap până la 3 ani;
- indemnizaţii de handicap pentru persoanele cu handicap grav;
- distribuirea ajutoarelor europene a produselor alimentare;
- gestionarea stocului de lapte praf pentru sugari, pus la dispoziţie de către DSP
- efectuare anchete sociale pe linie de autoritate tutelară, pentru persoane cu

handicap adulţi etc.



ASISTENŢĂ SOCIALĂ

În cadrul compartimentului de asistenţă socială al Primăriei oraş Bicaz s-au depus în anul
2014 următoarele tipuri de dosare:

- Legea nr 416/2001 privind venitul minim garantat: 60 familii;
- Legea nr 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei: 115 familii;
- Legea nr 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap cu gradul I (copii şi adulţi): 54 dosare;

- Legea nr 61/1993 privind alocaţia de stat: 60 dosare;
- Ordonanţa de urgenţă nr 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în
perioada sezonului rece:

- 211 dosare pentru subvenţia la încălzirea cu lemne;
- 112 dosare pentru subvenţia la încălzirea cu gaze;

- Ordonanţa de urgenţă nr 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară
pentru creşterea copilului: 41 dosare;

- au fost sprijiniţi cu pachete(haine, alimente, dulciuri, rechizite) primite din
diverse sponsorizări un numar de aproximativ 45 de copii proveniţi din
familii defavorizate;



ASISTENŢĂ SOCIALĂ

- în anul 2014 s-au acordat ajutoare de urgenţă în baza legii nr 416/2001 în
valoare totală de 4000 lei. Pentru încasarea contravalorii ajutorului social,
beneficiarii au efectuat ore de muncă, conform programărilor facute.

S-au împărţit produse alimentare prin programul POAD 2014, primite de la Uniunea
Europeană conform hotărârii de guvern nr 799/2014 pentru urmatoarele categorii de
persoane:

- pensionari cu pensii până în 400 lei;
- şomeri indemnizaţi cu indemnizaţii până la 400 lei;
- persoane cu handicap grav şi accentuat;
- persoane beneficiare de ajutorul social;
- famili beneficiare de alocaţie de susţinere
- şomeri neindemnizaţi

Au fost efectuate un număr de 720 de anchete sociale (ajutor social, alocaţie pentru
creşterea familiei, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, instanţe
judecătoreşti, Poliţie, unităţi de învăţământ)



ASISTENŢĂ SOCIALĂ

S-au continuat parteneriate pe care Primăria Oraş Bicaz le are încheiate pe linie de asistenţă
socială cu:

- Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;
- Acord de colaborare cu Şcoala gimnazială nr. 1 Bicaz în vederea continuării proiectului

„Centrul Step by Step pentru Educaţie” ;
- Acordul de asociere cu unitatea Medico-Social Ceahlău;
- Protocol de colaborare Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Neamţ

Faptele şi fenomenele sociale se regăsesc în bună parte şi prin activitatea desfăşurată de Creşa de
copii unde sunt asigurate condiţii igienice de viaţă şi hrană potrivit necesităţilor vârstei lor.

- creşa are o capacitate de 50 de locuri şi oferă servicii specializate privind
creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor de vârstă până la 3 ani;

- asigură un program de educaţie timpurie adecvată vârstei şi nevoilor copiilor,
potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor prin personalul angajat specializat în numar de 7;

- asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul
ajutor şi îngrijiri medicale în caz de îmbolnăvire, pînă în momentul preluării copilului de însoţitorul legal;

- asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, respectând
alimentaţia zilnică, nr. de calorii necesar creşterii copiilor.



ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, CULTE, SPORT

“ Cultura este alcătuită din amintiri
şi promisiuni, înseamnă un trecut
ireversibil şi un viitor visat.”

Jose Ortega

Învăţământul, cultura sunt condiţii de bază prin care se poate măsura starea de bine a unei
societăţi, a unui popor, este o variabilă care se referă la gradul de dezvoltare, de evoluţie al acestuia.

Numai prin cultură ne putem păstra identitatea naţională.
Deşi nou intrată în patrimoniu, Casa de cultură şi-a consolidat şi diversificat principalele

direcţii ale activitaţii, punându-se accent pe calitatea actului cultural, pe diversificarea activităţilor,
aspecte materializate prin:

- organizarea manifestărilor cultural – artistice prevăzute în calendarul de
activităţi;

- realizarea de parteneriate cu instituţiile de cultură şi învăţământ;
- organizarea de activităţi de petrecere pentru copii cu ocazia diverselor

evenimente din viaţa lor, cu punerea la dispoziţie a parcului de joacă;
- desfăşurarea de activităţi la sala de fitness;



ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, CULTE, SPORT

Pe parcursul anului 2014 sau fost organizate câteva activităţi de excepţie. Este vorba, în
primul rând de activităţile dedicate sărbătoririi a 75 de ani de la refugiul şi găzduirea la Bicaz, a
guvernului şi preşedintelui Poloniei , eveniment petrecut în toamna anumlui 1939, şi care s-a
desfăşurat sub deviza „România – Polonia, O istorie rememorată”.

De asemenea, pe scena Casei de cultură au fost prezentate spectacole susţinute de teatre de
păpuşi, de formaţii participante la Festivalul internaţional de folclor, de formaţii artistice ale elevilor
din oraş cu prilejul: Zilei Europei, absolvirii cursurilor liceale, a Zilelor Bicazului, a zilelor de 1 Iunie, 1
Decembrie. De un succes deosebit s-au bucurat spectacolele organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă:
Regalul de colinde şi Festivalul obiceiurilor de iarnă.

Un loc prioritar în viaţa comunităţii locale îşi află Biblioteca Orăşenească „Mihai Eminescu”,
instituţie cu rol esenţial în devenirea cultural-spirituală a comunităţii, asigurând utilizatorilor săi
informarea, educaţia şi accesul liber la valorile umane.

Anul 2014 a însemnat pentru Biblioteca Orăşenească „Mihai Eminescu” continuarea acţiunii
de dotare, modernizare şi achiziţionare de noi publicaţii şi de tehnică drept suport electronic de
stocare/diseminare de noi informaţii. Toate acestea au creat la finele anului 2014, în rândurile
populaţiei imaginea unei instituţii favorabile, ce stochează în condiţii optime 56186 volumme, din care
27685 titluri de cărţi şi 50 titluri de periodice.



ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, CULTE, SPORT

La acestea se adaugă cele 7 calculatoare cu acces gratuit la INTERNET.
Numărul de vizite reale la bibliotecă a fost de 22408, iar virtuale de 11,141.
Utilizatorii serviciilor bibliotecii au fost şi beneficiarii a 78 manifestări culturale care au

adunat în spaţiile instituţiei nu mai puţin de 2707 participanţi. S-au detaşat prin calitatea actului
cultural întâlnirile cu scriitorii: Cristian Livescu, Constantin Cucu, Emilian Mihai Mancaş, Liviu Ioan
Stoiciu, Zorin Ploscaru, Irina Gângă, Carmen Dumitrescu, Ioan Holban, Aurel Ştefanachi, Criticul
literar Daniel Cristea Enache şi istoricul Daniel Dieaconu.

În 2014 biblioteca a fost singura instituţie culturală care s-a implicat în viaţa Asociaţiei
Culturale Piatra Corbului.



ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, CULTE, SPORT

Sportul, a fost şi pe parcursul anului 2014 o activitate tot mai prezentă în oraşul nostru,
sportul fiind una dintre cele mai potrivite activitaţi prin care copiii, adolescenţii (şi nu numai)
dobândesc respectul faţă de parteneri şi adversari, disciplina individuală şi colectivă, toleranţa,
fairplay-ul, respectarea regulilor şi nu în ultimul rând combaterea oricărei forme de discriminare.

În anul 2014 :
- s-au organizat numeroase întreceri/campionate şahiste unde membrii

cluburilor bicăjene au obţinut rezultate meritorii;
- cu ocazia Zilelor Bicazului s-au organizat întreceri sportive la disciplinele:

minifotbal, handbal, şah, tenis de câmp, ciclism, atletism, auto şi aeromodele, activităţi care au fost
susţinute şi din punct de vedere financiar;

- s-a realizat coparticiparea şi cofinanţarea acţiunilor cu caracter naţional care să
facă cunoscut Bicazul şi zonele adiacente: Mountain Bike, Campionatul masculin de handbal.

De reţinut următorul fapt: „Campionii nu se nasc în sălile de sport. Campionii sunt făcuţi
din ceea ce au mai adânc sădit în ei: o dorinţă, un vis, o chemare”

Au fost sprijinite financiar parohiile aparţinând teritoriului administrativ al oraşului
Bicaz, acordându-se în acelasi timp în mod gratuit material lemnos pentru încălzire şi execuţia unor
lucrări de construcţii.



SĂNĂTATE

Dreptul la ocrotirea sănătaţii ţine de condiţia umană la nivelul cerinţelor actuale de viaţă,
prin conţinutul său trebuind să asigure cetăţeanului păstrarea şi dezvoltarea calităţilor sale fizice şi
mentale care să-i permită o reală şi eficientă participare la întreaga viaţă politică, economică, socială şi
culturală, realizarea acestui drept implicând obligaţiile şi eforturile statului.

Dacă la sfârşitul anului 2013 ne exprimam dezamăgirea pentru faptul că bicăjenii şi locuitorii
văilor Bicazului şi Bistriţei au fost frustraţi de dreptul elementar de ocrotire a sănătaţii, ca urmare a
acelei decizii aberante de încetare a activitaţii Spitalului Oraşenesc Bicaz, acum la sfârşitul anului 2014
cu satisfacţie spunem ca am reuşit!. La 11 noiembrie 2014, în prezenţa Ministrului Sanătăţii dl.
NICOLAE BĂNICIOU, a autorităţilor judeţene, s-a reluat în mod oficial activitatea spitalului nostru. A
fost o luptă dură, dar a meritat. Acum spitalul funcţionează având în dotare: 60 paturi din care 10
paturi pentru internări de zi.

Pe parcursul anului 2014 în acest domeniu al ocrotirii sănătaţii au fost realizate o serie
de activităţi, printre care amintim:

- susţinerea financiară pentru reabilitarea şi refacerea spaţiilor şi a instalaţiilor termice şi de
alimentare cu utilitaţi la Spitalul Orăşenesc;

„ Dreptul la ocrotirea sănătăţii

este garantat”

Constituţia României

(art. 34)



SĂNĂTATE

- s-au făcut toate demersurile şi s-au obţinut toate avizele pentru clasificarea şi buna
funcţionare a Spitalului Orăşenesc;

- au fost organizate activităţi de prevenire cu caracter medical cum ar fi:
- prevenirea consumului de droguri, prevenirea cancerului de sân şi de col
uterin;

- s-a desfăşurat o activitate de analize medicale gratuite pe durata a 2 zile
cu participarea competentă a specialiştilor în domeniu de la Centrul de
sănătate Podiş Bacău;

- s-au organizat în parteneriat 3 acţiuni de control oftalmologic gratuit, acţiuni
la care au fost prezenţi peste 250 locuitori ai oraşului;

- s-au alocat fonduri pentru buna funcţionare a Centrului de permanenţă Bicaz
în vederea asigurării unei asistenţe medicale primare de calitate;

- a fost încurajată deschiderea cabinetelor medicale de specialitate în cladirea
Ambulatoriului Bicaz.

- s-au organizat concursuri pentru ocuparea posturilor vacante pentru medici
la Spitalul Orăşenesc.

În continuare se vor depune eforturi deosebite pentru pregătirea spitalului în vederea
acreditării în paralel cu crearea condiţiilor de asigurare de servicii medicale de înaltă calitate.



POLIŢIA LOCALĂ

Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 21/24.02.2011 POLIŢIA LOCALĂ a oraşului Bicaz îşi
desfăşoară activitatea în interesul comunităţii locale fiind un serviciu funcţional în cadrul aparatului
de specialitate al Primarului oraşului Bicaz, fără personalitate juridică şi care funcţionează în
conformitate cu prevederile Legii 155/2010 a HG nr. 1332/200 şi a Regulamentului cadru de organizare
şi funcţionare.

Poliţiştii locali au atribuţii în următoarele domenii:
- Ordine şi linişte publică;
- Circulaţia pe drumurile publice;
- Disciplina în construcţii şi afişajul electoral;
- Protecţia mediului;
- Disciplina comercială;
- Evidenţa persoanelor.

În cadrul Poliţiei Locale şi-au desfăşurat şi în anul 2014 activitatea 3 funcţionari publici, din
care un şef de serviciu şi 2 agenţi.

Poliţia Locală şi-a desfăşurat activitatea în “Sistem integrat” cu Poliţia Oraşului
Bicaz, desfăşurând activităţi de intervenţie şi menţinere a liniştii şi ordinii publice, având la bază
principiile: legalitaţii, încrederii, previzibilitaţii, proximitaţii şi proporţionalitaţii, dechiderii şi
transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii, deschiderii şi transparenţei, imparţialitaţii şi
nediscriminării.



POLIŢIA LOCALĂ

De asemenea, Poliţia Locala a desfăşurat acţiuni de sprijin, protecţie şi cooperare alături de
compartimentul asistenţă socială şi serviciul urbanism şi patrimoniu din cadrul primăriei.

Pe fondul concesionării păşunilor au fost efectuate o serie de controale, împreună cu ITRSV
Neamţ şi Ocolul Silvic Bicaz privind respectarea prevederilor codului silvic. De asemenea o atenţie
deosebită s-a acordat firmelor de profil care exploatează masa lemnoasă pe raza UAT Bicaz cu privire
la respectarea normelor de protecţie a mediului şi respectarea masei agabaritice pe drumurile
publice.

Un capitol important în activitatea Poliţiei Locale Bicaz pe tot parcursul anului 2014 l-a
reprezentat protecţia elevilor şi cadrelor didactice, supravegherea unităţilor de învăţamânt
gimnazial şi liceal de pe raza oraşului, combaterea faptelor de abandon şcolar, absenteism,
consum de alcool, violenţă, distrugere, etc.. În acest sens a fost aplicat Planul Local Comun de Acţiune
pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului didactic şi prevenirea delicvenţei
juvenile pentru anul şcolar 2014 – 2015.

O atenţie deosebită a fost acordată acţiunilor de protejare a domeniului public şi privat al
oraşului Bicaz: terenuri şi construcţii, amenajări urbanistice, mobilier stradal, respectarea
obligaţiilor contractuale de către firmele de salubritate, controlul echipelor care fectuează curăţenia
stradală şi amenajarea spaţiilor verzi.



POLIŢIA LOCALĂ

S-a acţionat şi este în plin proces de desfăşurare sub coordonarea Poliţiei Locale, în
colaborare cu DSV acţiunea de gestionare a câinilor fără stăpân şi aplicarea legislaţiei
specifice protecţiei animalelor, fenomen complex şi care presupune costuri din
bugetul local. În acest sens, la sesizarea directă a cetăţenilor au fost întocmite şi soluţionate un număr
de 7 dosare privind identificarea, capturarea şi eutanasierea unor câini periculoşi şi agresivi, totul cu
respectarea strictă a prevederilor legale.

S-a acordat un real şi necondiţionat sprijin SVSU Bicaz în caz de incendii şi fenomene meteo
extreme prin evacuarea persoanelor şi bunurilor, asigurarea liniştii şi ordinii publice, paza bunurilor,
dirijarea circulaţiei şi asigurarea locului intervenţiei. Un eveniment deosebit de grav, cu implicaţii
majore asupra comunitaţii şi locuitorilor oraşului a fost incendiul de pădure din data de 15 martie 2014.
Cu eforturi deosebite (Primărie, ISU Neamţ, ocoale silvice, cetaţeni, SVSU), în ciuda condiţiilor
atmosferice de vânt şi cer senin, în 24 de ore incendiul a fost lichidat.

Datorită implicării directe în distribuţia de alimente către anumite categorii de persoane
defavorizate din oraşul Bicaz, ajutor din partea UE, acţiunea s-a desfăşurat în condiţii civilizate şi
fără evenimente deosebite.

Contactul direct cu asociaţiile de proprietari, oferindu-se sprijin şi consiliere în aplanarea
stărilor conflictuale dintre locatari precum şi supravegherea serviciului public de taximetrie în vederea
respectării legislaţiei specifice, au fost aspecte al activităţii care au stat în atenţia Poliţiei Locale.



POLIŢIA LOCALĂ

O atenţie deosebită a fost acordată fenomenului de cerşetorie(în special unor locatari din
cartierul Dodeni) prin sancţionare şi îndepărtare a persoanelor apte de muncă care recurg la această
practică ilegală.

Au fost constatate o serie de contravenţii care au fost sancţionate cu amenzi şi
avertismente scrise. În anul 2014 s-au acordat cca 160 amenzi şi 15 avertismente scrise.

Salariaţii Poliţiei Locale Bicaz sunt mobilizaţi să desfăşoare activităţile ordonate de
instruirea şi pregatirea continuă a efectivului, de dotarea cu mijloace de intervenţie
şi autoapărare, de reducerea costurilor financiare, de diminuarea infracţiunilor şi
contravenţiilor din zona de competenţă.



STAREA DE MEDIU

Omul nu este şi nu va putea fi niciodată un stăpân al naturii, ci un partener înţelept al ei.
Tocmai de accea îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de mediu a fost, este şi va fi o prioritate a
conducerii oraşului Bicaz. Pentru că este de datoria noastră de a sensibiliza omul, indiferent de vârstă şi
profesie, de a proteja, ocroti şi înfrumuseţa mama natură – spaţiul geografic de geneză şi existenţă al
tuturor vieţuitoarelor. Şi în cursul anului 2014, în acest domeniu al protecţiei mediului, domeniu de
importanţă deosebită pentru viaţa comunităţii s-a acţionat pentru:

- salubrizarea tuturor parcurilor din oraş, amenajare spaţii verzi în alveolele
marginale trotuarelor;

- întreţinerea corespunzătoare a tuturor spaţiilor verzi din cartierele oraşului,
extinderea acestora cu rol de agrement şi îmbunătaţire microclimat;

„ A înţelege natura însemnă a
înţelege viitorul, dar a face
ceva pentru salvarea naturii,
atât de ameninţată azi,
înseamnă a contribui la
fericirea omenirii.”

Eugen A. Pora



STAREA DE MEDIU

- igienizarea zonelor aferente celor trei intrări în oraş şi a rigolelor marginale
aferente;

- ecologizarea râurilor Bistriţa, Bicaz şi a pârâului Izvorul Muntelui;
- salubrizarea şi menţinerea în perfectă stare de curăţenie a zonelor aferente

popasurilor din zona Motel Cristina şi de la gura Izvorul Muntelui;
- montarea de noi coşuri de gunoi şi completarea cu pubele a punctelor de

colectare deşeuri menejere şi stradale;
- salubrizare pârâu de pe strada Muncii;

- stabilire programe de amenajare pajişti şi islazuri;
- s-au plantat peste 200 butaşi trandafiri în zonele unde nu rezistă alt soi de flori;
- o atentă şi responsabilă gestiune a deşeurilor şi valorificarea acestora la nivelul

impus de legislaţia în vigoare;
- s-au plantat 50 de puieţi de tei în parcul din cartierul Mărceni şi cel din Centru;
- s-au executat lucrări de doborâre, toaletare şi tăieri de corecţie asupra arborilor

şi arbuştilor din oraş, materialul lemnos rezultat în urma acestor operaţiuni a fost
distribuit persoanelor nevoiaşe;

- au fost realizate emisiuni radio, s-au distribuit materiale tipărite, afişe şi
pliante în vederea sensibilizării, conştientizării şi educării cetăţenilor cu privire la importanţa
salubrizării localităţii, a colectării selective a deşeurilor;



STAREA DE MEDIU

- urgentarea implementării Sistemului integrat de management al deşeurilor,
proiect finanţat din fonduri europene;

- curăţare rigole, nivelare drumuri şi toaletare zone marginale pe drumurile de
acces în satele Secu, Izvorul Alb şi Potoci;

- s-a demarat acţiunea de elaborare a Strategiei de salubritate a oraşului Bicaz;
- extinderea reţelei de canalizare a oraşului cu 12,8 km, este de asemenea un

proiect acrea contribuie la protecţia mediului.



CONCLUZII

Cu toate neajunsurile anului 2014 generate de impasul economic general, apreciez bilanţul
Primăriei Oraş Bicaz ca fiind unul pozitiv. Cu un procent relativ bun de încasări la bugetul local, cu
completări cu fonduri atrase pe diferite căi, cred că am cheltuit în mod responsabil şi eficient banii
contribuabililor. Rezultatele sunt vizibile, faptele fiind cea mai bună analiză contabilă a execuţiei
bugetare aferente anului 2014.

Îmi exprim încrederea ca anul 2015, va fi unul de cotitură pentru oraşul Bicaz. Ne propunem
să fim un reper al eficienţei, coerenţei actului decizional şi transparenţei administrative, să susţinem
crearea unei comunităţi active şi dinamice, să atragem investiţii şi să generăm proiecte de importanţă
strategică pentru oraş şi pentru locuitorii săi.

Mulţumesc tuturor celor care au sprijinit demersurile iniţiate de primărie, celor care au
înţeles şi au susţinut strategia de dezvoltare a oraşului. Le mulţumesc tuturor bicăjenilor pentru
sprijinul acordat, aspect care mă obligă să îmi asum promisiunea de a continua, alături de
concetăţenii mei şi să reafirm că încrederea lor în mine nu va fi zadarnică.

Îmi doresc ca oraşul Bicaz să devină un adevărat şi important centru urban al zonei, atractiv
pentru locuit, cu efervescenţă antreprenorială, deschis acţiunilor de parteneriat în scopul dezvoltării
microregionale.

Martie 2015


