
        

 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

 
 
 

                                        
 
 
 
                                 CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 
 
 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 63 alin(3), lit. a din Legea 215/2001, 

Legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările 
ulterioare și a Legii 544/2001 cu privire la liberul acces la informații de interes 
public, vă supun atenției Raportul anual cu privire la starea economică, socială 
si de mediu a orașului Bicaz, raport care constituie momentul bilanțului pentru 
anul 2018 și care poate fi consultat de către toți cei interesați. 
 Misiunea noastră, pe tot parcursul anului 2018, a fost aceea de a asigura 
un management performant, corect și echilibrat din punct de vedere al 
deciziilor, pentru a oferi premisele unei dezvoltări urbane durabile și pentru 
crearea unei platforme de dezvoltare pe termen lung. 
 Am continuat structurarea unei echipe de profesioniști care să poată pune 
în aplicare această viziune pe termen lung și consider că la acest capitol mai sunt 
multe lucruri de implementat astfel încât eficiența actului  decizional sa fie mult 
îmbunătățită. 
 Încă de la începutul anului 2018 ne-am propus să fim un reper al eficienței 
actului decizional , al transparenței administrative, să susținem crearea unei 
comunități active și dinamice. Confirmă aceste lucruri rezultatele obținute, 
faptele fiind cea mai bună analiză a activității anului 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

 

STAREA ECONOMICĂ 
 
 Având în vedere startul bun dat de începutul anului 2018 și prevederile 
legii bugetului de stat pentru anul 2018, bugetul de venituri și cheltuieli al 
orașului a fost structurat mult mai lejer, motiv pentru care au fost mult mai bine 
acoperite principalele direcții de activitate în investiții, educație, sănătate, 
asistență socială, siguranța cetățeanului. 
 Realizările bugetare aferente anului 2018 s-au situate la nivelul de 
20.350.870 lei, superioare celor din 2017 cu 22,77%. 
 Resursa realizată a fost alocată pentru finanțarea activităților de 
funcționare a administrației publice locale și pentru dezvoltare, după cum 
urmează: 

• Activități publice – 3.417.700 lei 

• Ordine publică – 654.600 lei 

• Evidența populației – 310.800 lei 

• Învățământ – 1.538.800 lei 

• Sănătate – 2.578.300 lei 

• Cultură, recreere, religie – 620.380 lei 

• Asistență socială – 1.383.420 lei 

• Locuințe, servicii, dezvoltare – 5.059.850 lei 

• Protecția mediului – 970.000 lei 

• Transporturi – 3.232.600 lei 

• Rambursare credit plus dobânzi – 478.000 lei 

• Proiecte economice – 250.000 lei 
 

Gradul de încasare la total venituri a fost de 90.85%, iar gradul de încasare la 
venituri proprii 89,93%. 

Gradul de îndatorare la sfârșitul anului 2018 a fost de 9,54%, iar gradul de 
autofinanțare 32,24%. 

Activitate susținută s-a desfășurat și la capitolul Autofinanțate, capitol la care 
s-au contabilizat venituri provenite din vânzarea de masă lemnoasă de pe 
izlazurile și pădurea primăriei, redevență din concesiuni pășuni, taxa de piață, 
redevență din folosire fonduri de vânătoare. 

La nivelul anului 2018 la capitolul Autofinanțate s-a încasat suma de 473.000 
lei și s-au cheltuit 385.300 lei. 

În ceea ce privește investițiile realizate/finanțate pe parcursul anului 2018, 
acestea sunt o dovadă că administrația publică locală a orașului Bicaz și-a 
îndeplinit cu responsabilitate atribuțiile în acest domeniu. 



        

Având în vedere volumul investițiilor s-ar putea spune că este vorba de un 
record, mai ales că cea mai mare parte din resursele financiare alocate, respectiv 
40.263.000 lei, reprezintă sume nerambursabile, provenite, după caz, din 
fonduri europene, fonduri ale unor programe naționale sau granturi elvețiene. 
Toate proiectele puse în practică reprezintă o provocare pentru autoritatea 
locală. Nu numai prin numărul lor, ceea ce reprezintă o premieră pentru Orașul 
Bicaz, comparativ cu ultimii ani, dar și prin consistența lor și mai ales prin 
efectele lor pozitive, care se vor vedea în viitor. 

Atenția s-a acordat în mod special celor doi stâlpi de bază ai oricărei societăți: 
sănătatea și educația. Parcurgând lista proiectelor de investiții se constată că 
circa 50% din acestea privesc problematica de îngrijire a sănătății, respectiv 
proiecte la Spitalul Orășenesc ”Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz, în valoare de 21.344.462 
lei. Urmează al doilea stâlp – educația, cu proiecte ce însumează o valoare de 
8,2 milioane lei, la Liceul Carol I Bicaz. 

De reținut este faptul că atât de serviciile de îngrijire a sănătății cât și de cele 
din domeniul educației tinerei generații beneficiază nu numai cetățenii Orașului 
Bicaz, ci și cei din cele 11 comune limitrofe orașului. 

Nu s-au neglijat aspectele eficientizării activităților la nivelul orașului: 
eficientizarea energetică, îmbunătățirea stării infrastructurii rutiere, protecția 
împotriva inundațiilor, extinderea rețelei de gaze naturale și energie electrică, 
etc. 

Prezentăm în continuare lista proiectelor realizate sau aflate în derulare, 
stadiu înregistrat la 31.12.2018. 

 

PRINCIPALELE INVESTIȚII PE RAZA ORAȘULUI BICAZ, JUDEȚUL 
NEAMT LA DATA DE 31.12.2018 

 

Nr. 
crt 

Titlul 
proiectului 

Finanțare Stadiu 
proiect 

Valoare 
totală 

proiect(lei) 

Din care 
de la 

bugetul 
local (lei) 

1 Eficientizarea 
energetică  a 

clădirilor 
Spitalului ”Sf. 

Ierarh Nicolae” 
Bicaz, județul 

Neamț 

POR 
2014-2020 
Axa3.1/B 

În 
implementare 

13.439.877,75 1.005.250 

2 Eficientizarea 
energetică  a 

clădirilor Liceului 

POR 
2014-2020 
Axa3.1/B 

În 
implementare 

8.101.770,61 356.636 



        

Carol I, Bicaz, 
județul Neamț 

3 Eficientizarea 
sistemul de 

iluminat public 
în orașul Bicaz 

Programul de 
cooperare 
Elvețiano-

Român 

În 
implementare 
70% realizat 

5.273.594,02 836.806 

4 Lucrări de 
realizare a 

infrastructurii de 
protecție 
împotriva 

inundațiilor pe 
pârâul Bașei și 
pârâul Bisericii 

PNDR – Axa 
Leader; 

M10/6B – Gal 
Ceahlău 

Proiect aflat în 
faza de 

precontractare 

916.530,00 166.543 

5 Reabilitare, 
Modernizare și 

Dotare 
Ambulatoriu 

Integrat al 
Spitalului 

Orășenesc ”Sf. 
Ierarh Nicolae” 
Bicaz, județul 

Neamț 

POR 
2014-2020 
Axa 8.1/A 

Proiect aflat în 
evaluare 

6.299.038,66 179.391 

6 Extindere Rețea 
de Distribuție 
Gaze Naturale 

DIN PE presiune 
redusă, Orașul 
Bicaz, Cartier 

Capșa – 5,7 km 

Buget local Faza execuție 
Pth 

956.658,00 956.658 

7 Modernizare 
rețea stradală și 
Pod din beton 

armat peste râul 
Bicaz 

PNDL 2 + Buget 
local 

Proiect aflat în 
faza de 

precontractare 

6.999.733,00 611.098 

8 Îmbrăcăminte 
asfaltică ușoară, 
Strada Bistriței, 

Oraș Bicaz, 
județul Neamț 

PNDL 2 + Buget 
local 

În 
implementare 

972.160,84 66.640 

9 Branșament apa, 
rezervor pentru 
apă potabilă și 

PSI, cu Stație de 
pompare și 

Rețea apă în 

CJ Neamț 
+Buget local 

Finalizat 414.620,21 12.495 



        

incinta Spitalului 
Orășenesc ”Sf. 
Ierarh Nicolae” 
Bicaz, județul 

Neamț 

10 Asigurarea 
accesului la 
servicii de 
sănătate în 

regim 
ambulatoriu 

pentru populație 

POR 
2014-2020 + 

Mi. 
Sănătății+Buget 

local 
 

Finalizat 70.284,04 1.405,68 

11 Îmbunătățire 
accesului 

populației la 
servicii medicale 

de urgență 

POR 
2014-2020 + 

Mi. 
Sănătății+Buget 

local 
 

Finalizat 567.211,64 11.344,24 

12 Lucrări de 
reamplasare 

generatoare de 
curent electric, 
reparații firide, 

generator și 
sistem 

paratrăsnet 
pentru Sptalul 
Orășenesc ”Sf. 
Ierarh Nicolae” 
Bicaz, județul 

Neamț 

CJ Neamț 
+Buget local 

Finalizat 57.575,70 4.045,30 

13 Dotarea cu lift 
pentru 

transportul 
instrumentarului 

la și de la 
sterilizare 

pentru Spitalul 
Orășenesc ”Sf. 
Ierarh Nicolae” 
Bicaz, județul 

Neamț 

CJ Neamț Finalizat 27.072,50 - 

14 Dotare cu 
aparatură și 

echipamente 
medicale pentru 

Spitalul 

Ministerul 
Sănătății + 
Buget local 

Finalizat 418.590,00 43.808,63 



        

Orășenesc ”Sf. 
Ierarh Nicolae” 
Bicaz, județul 

Neamț 

15 Dotări cu 
echipamente și 
mobilier bloc 
alimentare 

Spital Orășenesc 
”Sf. Ierarh 

Nicolae” Bicaz, 
județul Neamț 

Buget local În 
implementare 

50.191,90 50.191,90 

 Total   44.564.908,87 4.302.312,75 

 
 

STAREA SOCIALĂ 
 
 

Direcția de asistență socială (structură fără personalitate juridică) are 
responsabilitatea creării, menținerii și dezvoltării serviciilor sociale cu caracter 
primar, în funcție de nevoile sociale identificate. 
 În subordinea Consiliului Local Bicaz își desfășoară activitatea Direcția de 
asistență socială cu următoarele compartimente: 

• Serviciul de asistență socială 

• Compartimentul Autoritate Tutelară 

• Compartimentul Prestații sociale 

• Compartimentul Protecție persoane 

• Compartimentul Asistență medicală și mediere comunitară 
Toate aceste servicii/compartimente au ca sarcină principală: 

• Identificarea și soluționarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de 
grup 

• Informarea și consilierea cu caracter primar din domeniul protecției 
copilului, persoanelor cu handicap și persoanelor aflate în nevoie 

• Prevenirea temporară a situațiilor de dificultate sau vulnerabilitate 
S-a avut în vedere protejarea persoanelor, care datorita unor motive de natură 
economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să-și asigure nevoile, să-
și dezvolte propriile capacități și competențe în vederea integrării sociale. 
 Prin specificul ei activitatea de asistență socială se bazează în special pe 
întocmire dosare pentru prestații sociale: 

• Ajutor încălzire locuință 

• Ajutor social 



        

• Alocație pentru susținerea familiei 

• Indemnizație pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani și copilului 
cu handicap până la vârsta de 3 ani 

• Efectuarea de anchete sociale pe linie de autoritate tutelară, pentru 
persoane cu handicap adulți 

Asistentul medical comunitar și mediatorul sanitar au efectuat numeroase vizite 
la domiciliul persoanelor bolnave, imobilizate la pat acordându-le sprijin în 
administrarea tratamentului medical. Au efectuat o serie de activități privind 
educația igienico-sanitară. 
 În cursul anului 2018 au fost întocmite/eliberate următoarele dosare: 

• Număr familii beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 114/2001 
modificată prin Legea nr. 276/2011 – 43 familii 

• Număr familii beneficiare de alocație susținere, conform Legii 277/2010 – 
128 familii 

• Număr persoane vârstnice care nu au familii sau nu se află în întreținerea 
unei persoane și au fost internate la cămine de asistență și îngrijire – 14 
persoane 

• Număr dosare întocmite privind Concediul pentru creșterea copilului, 
indemnizație lunară și stimulent de inserție acordate conform prevederii 
OUG nr. 11/2010 – 34 dosare 

• Număr dosare privind alocația de stat pentru copii – 62dosare 

• Număr copii aflați în plasament familial – 10 copii 

• Număr asistenți maternali – 7 asistenți 

• Număr persoane cu handicap gr. I cu asistent personal – 12 persoane 

• Număr persoane cu handicap gr. I cu indemnizație  - 41 persoane 

• Număr persoane cu handicap accentuat – 135 persoane 

• Număr copii instituționalizați – 6 copii 

• Număr adeverințe întocmite pentru ajutor social – 210 

• Număr anchete sociale întocmite la dosarele de ajutor social, privind 
alocație de susținere, la solicitarea organelor de poliție, judecătorie, la 
cererea persoanelor fizice, la dosarele privind persoanele cu handicap, 
dosarele minorilor instituționalizați aflați în plasament, alte situații – 540 
anchete. 

• Număr cereri privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaz metan – 
82 cereri 

• Număr cereri privind ajutorul pentru încălzire locuinței cu lemne – 175 
cereri 

• Rapoarte statistice întocmite în legătură cu: 
o Ajutor social lunar, ajutor de urgență, ajutor de înmormântare – 120 

o Încălzire lemne – 5 



        

o Încălzire gaz metan – 5 

• S-au întocmit fișe trimestriale privind copiii ai căror părinți sunt plecați la 
muncă în străinătate 

• Au fost rezolvate 5 cereri privind repartizarea locuințelor pentru tineri 
destinate închirierii, construite prin programele ANL 

Au fost continuate și pe parcursul anului 2018 parteneriatele încheiate pe 
linie de asistență socială cu: 

• Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț 

• Acord de colaborare cu Școala Gimnazială nr.1 Bicaz în vederea continuării 
proiectului ”Centrul Step by Step pentru Educație” 

• Protocol de colaborare cu Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul 
Neamț 

S-au acordat ajutoare financiare pentru acoperirea a 50% din cheltuielile cu 
cazare și masa la Internatul Liceului Carol I pentru elevii din satele Secu și Izvorul 
Alb precum și pentru transportul acestora , la sfârșit de săptămână la domiciliu, 
de la Bicaz la domiciliu și invers la începutul săptămânii. De asemenea s-a 
suportat costul transportului pentru deplasarea la școala din Izvorul Alb și retur 
a doi elevi din satul Secu. 

S-a urmărit ca beneficiarii de ajutor social să desfășoare muncă în folosul 
comunității. 

Faptele și fenomenele sociale se regăsesc în bună parte și prin activitatea 
desfășurată de către personalul de la creșa de copii, unitate în care sunt 
asigurate condiții igienice de viață și hrană potrivit necesităților și vârstei lor: 

• Creșa are o capacitate  de 50 locuri și oferă servicii specializate privind 
creșterea, îngrijirea și educarea copiilor în vârstă de până la 3 ani 

• Asigură un program de educație timpurie adecvată vârstei și nevoilor 
copiilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor prin 
personalul specializat 

• Asigură supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și acordă 
primul ajutor și îngrijiri medicale în caz de îmbolnăvire, până în momentul 
preluării copilului de insoțitorul legal 

• Asigură nutriția copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, 
respectând alimentația zilnică, număr de calorii necesar creșterii și 
dezvoltării copiilor 

De serviciile și îngrijirile de la creșă beneficiază și copii din comunele Pângărați, 
Tarcău și Tașca. 
 
 
 
 



        

STAREA DE MEDIU 
 

”SĂ NE DĂM MÂNA PENTRU UN ORAȘ CURAT” 
 
 

Omul nu este și nu va putea fi niciodată un stăpân al naturii, ci un partener 
înțelept al ei. Tocmai de aceea îmbunătățirea continuă a condițiilor de mediu a 
fost și în anul 2018 și va fi o prioritate a conducerii orașului Bicaz și în plus, pentru 
faptul că avem datoria de a sensibiliza omul, indiferent de vârstă și profesie, 
statut social, de a proteja, ocroti și înfrumuseța mama natură – spațiu geografic 
de geneză și existență a tuturor viețuitoarelor. 

În cadrul Compartimentului de Protecția mediului din Primăria Bicaz își 
desfășoară activitatea un singur salariat. 

În cursul anului 2018 au fost emise somații/recomandări către cetățenii di 
oraș și către societățile comerciale li asociațiile de proprietari care nu au 
respectat prevederile cuprinse în HCL Bicaz cu privire la refacerea spațiilor verzi 
deteriorate, ridicarea deșeurilor depuse în zone neamenajate, încheierea de 
contracte de salubrizare cu operatorul acreditat, deținere de animale de 
companie în apartamentele de bloc, neîntreținerea terenurilor și a imobilelor în 
proprietate, cu privire la obligațiile ce le revin legat de colectarea selectivă a 
deșeurilor. De asemenea s-a acționat în direcția ecarisării orașului de câinii fără 
stăpân. 

În cursul anului 2018 au fost capturați 153 de câini și depuși în 
adăposturile amenajate la SC Salubritas Piatra Neamț, suma cheltuită pentru 
toate operațiunile legate de acest aspect fiind de 93.106,15 lei. 

De asemenea, în  cursul anului 2018, în domeniul protecției mediului, 
domeniu de importanță deosebită pentru viața comunității, s-au întreprins o 
serie de măsuri printre care: 

• Administrarea și menținerea spațiilor verzi din oraș, extinderea acestora 
cu rol de agrement și îmbunătățire microclimat 

• Execuție lucrări de doborâre, toaletare și tăieri, de corecție, asupra 
arborilor și arbuștilor din oraș 

• Curățare rigole, nivelare drumuri și toaletare zone marginale pe drumurile 
din interiorul orașului și pe cele de acces în satele Secu, Izvorul Alb și 
Potoci 

• Salubrizarea tuturor parcurilor din oraș, a zonelor verzi dintre blocurile de 
locuințe, amenajare și întreținere spații verzi și a alveolelor marginale 
trotuarelor 



        

•  Ecologizarea/salubrizarea râurilor Bistrița și Bicaz, a pâraielor Izvorul 
Muntelui, cele de pe strada Muncii și cel marginal cimitirului ”Sf. 
Gheorghe” 

• S-au plantat peste 100 butași de trandafiri în curtea Primăriei și în zonele 
unde nu rezistă altfel de flori 

• Achiziționarea și completarea cu pubele a punctelor de colectare deșeuri 
menajere și stradale 

• S-au plantat peste 100 puieți mesteacăn și tei în zonele unde cei plantați 
în anii anteriori s-au uscat 

• S-a acordat atenție mărită, responsabilă acțiunii de gestiune a deșeurilor 
și valorificarea acestora la nivelul impus de legislația în vigoare 

• Salubrizarea permanentă și menținerea în stare de curățenie a 
popasurilor din zona Motel Cristina și de la gura Izvorului Muntelui 

• S-a elaborat și adoptat Strategia de salubritate a orașului Bicaz 

• Realizarea de parteneriate cu școlile din oraș în vederea derulării, în 
comun, de lucrări de ecologizare și salubrizare a zonelor/traseelor 
turistice de pe teritoriul UAT Bicaz, plantare puieți în zonele expuse 
pericolului de alunecări de teren. 
Protejarea mediului în care trăim este o datorie, o obligație a tuturor 
cetățenilor și trebuie să facem tot posibilul ca noi toți, locuitori ai Terrei 
să iubim tot ceea ce ne înconjoară, deoarece fără dragostea față de natură 
omul nu poate simți din plin, ceea ce numim, cu cel mai minunat dintre 
cuvinte – VIAȚA. 

      •   Prezentul Raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2015 
ale compartimentelor funcționale ale aparatului de specialitate al 
Primarului, evidențiind cu precădere obiectivele de activitate specifică, 
modul de atingere a acestor obiective, respectiv aducerea la îndeplinire a 
hotărârilor Consiliului Local și a Dispozițiilor emise de Primar. 

      •   Prin activitatea pe care am desfășurat-o ne-am propus să îmbunătățim de 
la perioadă la perioadă calitatea și eficiența muncii noastre, să fim un 
reper al eficienței, coerenței actului decizional și al transparenței 
administrative, să contribuim la crearea unei comunități active și 
dinamice, să atragem investiții și să generăm proiecte de dezvoltare 
strategică pentru oraș și locuitorii săi. Toate acestea în condițiile asigurării 
unui climat optim de lucru în cadrul Primăriei și în relațiile cu cetățenii, 
beneficiarii direcți ai serviciilor prestate. 
 
 
 



        

Vă mulțumesc tuturor celor care, pe tot parcursul anului 2018, au 
sprijinit demersurile inițiale, care au înțeles și au susținut strategia noastră 
de dezvoltare, tuturor celor care au fost activ implicați în ceea ce încercăm 
să construim. 

Vreau să le mulțumesc tuturor bicăjenilor  care au venit cu 
propuneri constructive, celor care ne-au sesizat deficiențele specifice din 
teritoriu, dar și instituțiilor și companiilor care ne-au oferit sprijinul lor. 

Toate acestea mă obligă să îmi asum promisiunea de a continua să 
fiu aproape de cetățeni și să reafirm că încrederea lor în persoana mea nu 
va fi în zadar. 

 
 Ing. Nicolae Sălăgean 

Primarul Orașului Bicaz 
 

 
 


