
 
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2021 

 
 
 Comuna Podoleni este una din cele 77 de comune ale județului Neamț, alcătuită din două 
sate, Podoleni și Negritești. 
 Satul de reședință este Podoleni, în care își are sediul autoritățile administrației publice 
locale și sunt grupate celelalte autorități și instituții publice reprezentative pentru comună. 
 Potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
național – Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, satul 
reședință de comună  Podoleni are rangul IV, iar satul Negritești este de  rangul V. 
 Suprafața totală a comunei este de 4.029 ha teren. Cea mai mare suprafață a teritoriului 
administrativ este ocupată de terenuri agricole 3.282 ha. Ponderea cea mai mare a terenurilor 
agricole este ocupată de terenurile arabile 2.450 ha, urmată de pășuni și fânețe, 817 ha. 
 Principalele caracteristici funcționale ale comunei acoperă zonele de locuire, producție sau 
de infrastructură de comunicație. În intravilan, zona de locuire cu funcțiunile complementare ocupă 
cea mai mare suprafață 83,8% (730,3 ha). Fondul locativ al comunei Podoleni cuprinde un număr 
de 2.460 locuințe, din care 98,9 % sunt locuințe private (2.432). 
 Populația comunei Podoleni, la data de 1 ianuarie a anului de referință 2021 era în număr 
de 5567 persoane. 
 Autoritățile reprezentative ale colectivității locale din comuna Podoleni sunt: Consiliul local, 
ca autoritate deliberativă, și Primarul, ca autoritate executivă. 
 În calitate de primar al comunei Podoleni, în exercitarea atribuțiilor care îmi revin în 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ș ale Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informațiile de interes public vă prezint raportul de activitate pentru anul 
2021 pe care îl aduc la cunoștința publică prin intermediul paginii oficiale a primăriei comunei 
Podoleni www.comunapodoleni.ro sau poate fi solicitat la sediul instituției. 
 Prezentul raport reflectă starea economică și socială a comunei Podoleni. 
 Datele prezentate în raport pot oferi cetățenilor comunei Podoleni o imgine generală asupra 
activității noastre, asupra modului și eficienței rezolvării problemelor comunității locale în anul 2021 
respectând principiul transparenței decizionale. 
 Chiar dacă acest raport nu poate să cuprindă întreaga activitate a instituției vă prezint o 
sinteză a activității fiecărui serviciu, compartiment din cadrul primăriei comunei  Podoleni. 
  

 SECRETAR GENERAL AL COMUNEI  
 În anul 2021 au avut loc  19 ședințe consiliul local, din care 10 ședințe ordinare și 9 ședințe 
extraordinare; 
 S-au întocmit următoarele documente: 

- Proiecte de hotărâri: 89; 
- Hotărâri adoptate de către consiliul local: 82, din care 73 cu caracter normativ și 9 cu 

caracter individual; 
- Dispoziții emise de primar: 359, din care 27 cu caracter normativ și 332 cu caracter 

individual; 
- Comunicări acte administrative (Instituția Prefectului – județul Neamț): 50 

http://www.comunapodoleni.ro/


- Corespondență (adrese, răspunsuri, comunicări) cu persoane fizice, persoane juridice, 
Instituția Prefectului – județul Neamț, Consiliul județean Neamț, Filiala județeană Neamț ACOR, 
Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Autoritatea Electorală Permanentă-Biroul judeţean 
Neamţ, Direcția Regională de Statistică Neamț, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Roznov: 41 
 Pentru ducerea la îndeplinire celor de mai sus s-au desfășurat următoarele activități 
specifice legii: 

- avizare proiecte de hotărâri şi contrasemnarea pentru legalitate a dispoziţiilor primarului, 
respectiv a hotărârilor consiliului local; 

- participarea la şedinţele consiliului local; 
- asigurarea și gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi 

primar; 
- asigurarea procedurilor de convocare a consiliului local, şi efectuarea lucrărilor de 

secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local şi 
redactarea hotărârilor consiliului local; 

- pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi a comisiilor de specialitate ale 
acestuia; 

- efectuarea apelul nominal şi ţinerea a evidenţei participării la şedinţele consiliului local; 
- întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea 

acestora; 
- urmărirea ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, să nu ia parte 

consilierii locali care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2) din Codul Administrativ și 
informează preşedintele de şedinţă, cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile 
prevăzute de lege în asemenea cazuri; 

- certificarea conformității copiei cu actele originale din arhiva unităţii  administrativ-teritoriale; 
- organizarea, îndrumarea, coordonarea și verificarea compartimentelor Monitorizare 

proceduri administrative, Stare civilă, resurse umane,  Asistență socială, Administarare domeniul 
public și privat, registrul agricol. 

 

 COMPARTIMENT MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE 
I. Publicare acte în Monitorul Oficial Local 

Pe pagina de internet a instituției la rubrica Monitorul Oficial Local au fost publicate 
următoarele documente: 

 Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâre ale autorității deliberative și un număr de 
85 proiecte; 

 Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative și un număr de 82 de hotărâri; 

 Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive și un număr de 21 dispoziții; 

 Procesele verbale ale ședințelor consiliului local – 19; 

 Publicații de căsătorie – 18; 

 Declarațiile de avere – 31; 

 Declarații de interese – 28; 

 Alte documente (conturi de execuție, anunțuri, organigrama, stat de funcții, regulamente, 
taxe si impozite, rapoarte Legea 544/2001 și Legea 52/2003). 

II. Declarații de avere și interese 



 Au fost primite, înregistrate și înaintate către Agenția Națională de Inegritate un număr de 
31 declarații de avere și un număr de 28 declarații de interese; 

 Au fost înregistrate un număr de 3 rectificări ale declarațiilor de avere, dintre care una la 
solicitarea ANI; 

 Crearea a 28 conturi on-line pentru fiecare ales local, funcționar public, delegat sătesc și 
administrator public pe platforma electronică dai.integritate.eu, în vederea depunerii declarațiilor 
on-line, conform legislației în vigoare; 

 Referat de necesitate în vederea achiziționării tokene semnături electronice. 
III. Concesiuni, închirieri 

S-au încheiat un număr de: 

 3 contracte de concesiune cu procedurile aferente și 43 acte adiționale; 

 8 contracte de închiriere cu procedurile aferente și 7 acte adiționale. 
IV. Cereri de chemare în judecată 

S-au înregistrat un număr de 138 de dosare noi aflate pe rolul instanțelor de judecată, astfel: 

 Au fost întocmite 130 de cereri având ca obiect înlocuirea amenzilor cu ore de muncă în 
folosul comunității și o plângere  contravențională (redactare, înregistrare, comunicare instanței de 
judecată); 

 S-au formulat apărări  dosarele noi (uzucapiune (1),plângeri contravenționale (3), fond 
funciar – modificare titlu de proprietate (1), revizuire apel (1), litigiu de muncă (1) 

 S-au formulat apărări și s-a asigurat prezența în dosarele aflate pe rolul instanțelor de 
judecată,  înregistrate din anii anteriori; 

 S-au confirmat un număr de 46 mandate – dosare civile ce au avut ca obiect 
transformarea orelor de muncă în folosul comunității; 

 S-au confirmat un număr de 4 mandate – dosare penale, pentru persoanele care au 
primit pedepse cu suspendare. 

V. Legea 544/2001 și Legea 52/2003 

 Au fost înregistrate un număr de 12 cereri la Legea 544/2001, la care s-a răspuns în 
termen, nefiind înregistrate plângeri.  
 Prevederile Legii nr. 52/2003 au fost respectate în totalitate. 
 În primul trimestru al anului 2021 au fost întocmite, transmise și publicate rapoartele privind 
transparența decizională. 

VI. Strategia Națională Anticorupție 

 În primul trimestru al anului 2021 s-a încheiat procedura, prin transmiterea către Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a Raportului privind stadiul implementării SNA 2016-
2020 la nivelul comunei Podoleni precum și a indicatorilor de evaluare aferenți. 

VII. Alte activități specifice postului 

  Răspunsuri la diverse adrese/cereri formulate de instituții/persoane juridice/persoane fizice; 

 Avize legalitate contracte de achiziții publice; 

 Ședințe comisii de licitație; 

 Ședințe consiliul local; 

 Arhivare documente conform Nomenclatorului arhivistic. 
 
  

 



 ADMINISTRATOR PUBLIC ȘI CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE  

 În decursul anului 2021 în cadrul compartimentului achiziții publice s-au derulat    activități de 
realizare a programului de investiții aprobat prin bugetul local: 

 S-a elaborat programul anual de achizitii publice pe baza necesităților și priorităților   
identificate la nivelul instituției; 

 S-a colaborat cu celelalte compartimente funcţionale din cadrul primăriei la fundamentarea 
programului anual de achiziţii publice; 

 S-au efectuat proceduri de achiziţii publice (licitații) în catalogul electronic SEAP. S-a 
întocmit documentația de atribuire aferente procedurilor de achiziţie  publică și s-a asigurat 
desfăşurarea propriu-zisă a procedurilor de achiziţie publică de atribuirea  contractelor de furnizare 
produse, servicii şi lucrări, astfel: 

 «EXECUȚIA LUCRĂRILOR LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: MODERNIZARE STRADA 
GĂRII CU ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ UȘOARĂ, COMUNA PODOLENI, JUDEȚUL 
NEAMȚ»: 

 Evaluare oferte în cadrul procedurii simplificate pentru atribuirea contractului conform 
anunțului de participare nr. SCN1089129 / 12.07.202; 
- Valoarea estimată a achiziției: 313.022,04 lei fara TVA; 
- 29.07-02.08.2021: Evaluarea garanției de participare, a informațiilor din DUAE și a documentelor 
care îl însoțesc, precum și îndeplinirea cerințelor de calificare. 
- 04-09.08.2021: Evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, 
după caz, cu factorii de evaluare. 
- 09.08-11.08.2021: Evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu 
propunerile tehnice. 
- Transmitere solicitări de clarificări. 
- 03.01.2022-12.01.2022  cu ocazia evaluării documentelor justificative în corelație cu DUAE 
depus; 
- 18.08.2021 – întocmirea Raportului Procedurii și transmiterea comunicărilor privind rezultatul 
evaluării procedurii. 
- Contract încheiat - nr. 3477 din 20.08. 2021. 
 

 «EXECUȚIA LUCRĂRILOR LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: CONSTRUIRE GRUP 
SANITAR ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU PODOLEANU” CORP A COMUNA 
PODOLENI, JUDEȚUL NEAMȚ»: 

 Evaluare oferte în cadrul procedurii simplificate pentru atribuirea contractului: anunțul de 
participare nr. SCN1081432 din data de 27.01.2021; 
- Valoarea estimată a achiziției: 210.000 lei fara TVA; 
- 12.02-17.02.2021: Evaluarea garanției de participare, a informațiilor din DUAE și a documentelor 
care îl însoțesc, precum și îndeplinirea cerințelor de calificare. 
- 17-22.02.2021: Evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, 
după caz, cu factorii de evaluare. 
- 22.02-23.02.2021: Evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu 
propunerile tehnice. 
- Transmitere solicitări de clarificări. 
- 26.02.2021-01.03.2021 cu ocazia evaluării documentelor justificative în corelație cu DUAE depus; 



- 03.03.2021 – întocmirea Raportului Procedurii și transmiterea comunicărilor privind rezultatul 
evaluării procedurii. 
- Contract încheiat - nr. 1088/12.03.2021. 
 
 FURNIZARE TABLETE PENTRU UZ ȘCOLAR CU ACCES LA INTERNET ȘI 
ECHIPAMENTE/DI SPOZITIVE ELECTRONICE ÎN CADRUL PROIECTULUI „ACHIZIȚIA DE 
ECHIPAMENTE DIN DOMENIUL TEHNOLOGIEI – IT MOBILE, RESPECTIV TABLETE, 
ECHIPAMENTE ŞI DISPOZITIVE NECESARE ACTIVITĂTII DIDACTICE PENTRU ELEVII ŞI 
CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, COMUNA PODOLENI, 
JUDETUL NEAMȚ” - proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE: 
 Evaluare oferte în cadrul procedurii simplificate pentru atribuirea contractului conform 
anunțului de participare nr. SCN1097857 / 25.11.202; 

- Valoarea estimată a achiziției: 590.860,00 lei fara TVA, defalcată pe loturi astfel: 
- LOT 1: Furnizare tablete pentru uz școlar cu acces la internet în cadrul proiectului  „Achizitia 

de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive 
necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, 
Comuna Podoleni, Judetul Neamț” - valoare estimată 280.244,40 lei fara TVA; 

- LOT 2: Furnizare echipamente/dispozitive electronice în cadrul proiectului „Achizitia de 
echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive 
necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, 
Comuna Podoleni, Judetul Neamț” - valoare estimată 310.615,60  lei fara TVA; 

- Termenul limită de depunere a ofertelor: 26.11.2021 – ora 15:00. 
 - Deschidere oferte: 06.12.2021 
- 06.12-10.12.2021: Evaluarea garanției de participare, a informațiilor din DUAE și a documentelor 
care îl însoțesc, precum și îndeplinirea cerințelor de calificare. 
- Transmitere solicitări de clarificări, evaluare răspunsuri solicitări de clarificări. 
- 10.12-20.12.2021: Evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini 
și, după caz, cu factorii de evaluare. 
- Transmitere solicitări de clarificări, evaluare răspunsuri solicitări de clarificări 
- 20.12.2021-03.01.2022: Evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității 
acestora cu propunerile tehnice. 
- Transmitere solicitări de clarificări. 
- 03.01.2022-12.01.2022  cu ocazia evaluării documentelor justificative în corelație cu DUAE 
depus; 
- 13.01.2022 – întocmirea Raportului Procedurii și transmiterea comunicărilor privind rezultatul 
evaluării procedurii. 
- Urmează încheierea contractului. 
 

S-au întocmit materiale necesare depunerii de proiecte europene şi naţionale: 
 

1. ACHIZIȚIONARE AUTOTURISM DE SERVICIU – prin PROGRAMUL DE STIMULARE A 
ÎNNOIRII PARCULUI AUTO NAȚIONAL”- RABLA 2021 – proiect finalizat prin achiziționarea unui 
autoturism marca Dacia Duster 4x4. 

2. «DOTAREA UNITĂȚILOR  DE ÎNVĂȚĂMÂNT  PREUNIVERSITAR DE STAT  CU 
ECHIPAMENTE  DE PROTECȚIE MEDICALĂ DE TIP MĂȘTI DE PROTECȚIE MEDICALĂ, 



DEZINFECTANȚI,  PRECUM ȘI ALTE ECHIPAMENTE DE ACEST TIP, NECESARE PENTRU A 
PREVENI RĂSPÂNDIREA CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2 IN COMUNA PODOLENI, 
JUDETUL NEAMT”» – proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ 
MARE – urmează demararea procedurii de achiziție.  

3. «CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
“ALEXANDRU PODOLEANU” - CORP B, COM. PODOLENI, JUD. NEAMȚ» – proiect finanțat cu 
fonduri de la MINISTERUL MEDIULUI APELOR ȘI PĂDURILOR, prin Administrația Fondului 
pentru Mediu – în așteptarea evaluării cererii de finanțare; 

4. «MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA PODOLENI, JUDEȚUL 
NEAMȚ» - proiect finanțat cu fonduri de la MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE 
ȘI ADMINISTRAȚIEI, prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny - în așteptarea evaluării 
cererii de finanțare 

5. „PROIECTARE ȘI INSTALARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL, 
COMUNA PODOLENI, JUDEȚUL NEAMȚ” – proiect în curs de finalizare, finanțat fonduri de la 
bugetul local. 
 

 S-a ținut evidenţa contractelor ce au ca obiect achiziţiile publice de bunuri, servicii   sau 
lucrări. S-a urmărit respectarea tuturor contractelor de achiziţii publice din punct de vedere al  
respectării valorilor şi termenelor. 
 

 S-a demarat procedura penru înrolarea instituției pe ghiseul.ro – plata taxelor și impozitelor 
on-line: 

- s-au efectuat o conexiune securizată VPN, cu actualul furnizor de servicii de Internet; 
- s-a încheiat o convenție bancară, privind serviciul de plată on-line cu cardul a impozitelor și 

taxelor locale prin intermediul dispozitivelor de plată POS; 
- s-a încheiat o convenție bancară, privind serviciile de acceptare de plăți electronice, de 

către instituțiile de credit, prin Sistemul Național Electronic de Plată online (www.ghiseul.ro) a 
taxelor și impozitelor locale utilizând cardul; 

- s-a transmis către Autoritatea pentru Digitalizarea României, CEREREA privind 
înregistrarea PRIMĂRIEI COMUNEI PODOLENI în Sistemul Naţional Electronic de Plată a Taxelor 
şi Impozitelor utilizând Cardul Bancar. 
Alte activități: 
 S-a soluţionat corespondenţa repartizată în termenele prevăzute. 
 S-a participat la ședințele organizate de administrația teritorială în vederea informării asupra 
proiectelor de dezvoltare zonală: 

- Instituția Prefectului - Neamț – prezentarea Programului de investiții „Anghel Saligny” 
precum și oportunitățile de finanțare în cadrul programului; 

- Asociația GAL „Drumurile Bistriței” –  Plan de acțiuni al Asociației pe anul 2021. 
 Alte ședințe: 

- ADI AQUA NEAMȚ – Implementare măsuri tehnice și administrative; 
- ADI ECO NEAMȚ – schimbarea Actului constitutiv al Asociației prin retragerea/aderarea 

unui UAT. 
- Asociația Comunelor din România – având ca subiect de dezbatere viziunea „Școlii 

încrederii” și modalității de implicare a comunităților și autorităților locale în această schimbare; 
 Diseminarea informațiilor în mediul on-line. 



 Informare zilnică asupra  programelor de finanțare europeană; accesarea site-urilor 
aparținând POIM, POCU, POC, POAD, POAT, GAL, MDLPA, MFE, AFM, AFIR: 
https://oportunitati-ue.gov.ro/apeluri-deschise-de-comisia-europeana/ 
https://mfe.gov.ro/programe/ 
https://www.afir.info/ 
https://www.mdlpa.ro/pages/anghelsaligny  
https://www.afm.ro/eficienta_energetica_cladiri_publice.php  
www.drumurilebistritei.ro  
www.afm.ro 
www.fond-euro.ro 
http://www.inforegionordest.ro/ 
https://www.adrnordest.ro/ 
 
 COMPARTIMENT CONTABILITATE, FINANCIAR, IMPOZITE ȘI TAXE 

 Compartimentul Contabilitate-Financiar,Impozite si Taxe are in componența sa un număr de 
3 posturi de funcționari publici din care 1 post referent ,1 post consilier si 1 post inspector. 

            Pentru partea de venituri activitatea acestui compartiment s-a canalizat, in principal, pe 
organizarea si asigurarea actiunii de constatare, stabilire si încasare la bugetul local a impozitelor 
si taxelor locale datorate de persoane fizice si juridice precum si a altor venituri ale bugetului local, 
inclusiv a majorarilor de întârziere  și consilierea fiscala,în conformitate cu prevederile Codului 
fiscal, ale Codului de procedura fiscală  și a celorlalte acte normative adoptate de către autoritățile 
centrale și locale, precum și organizarea și asigurarea desfășurării activității de urmărire, executare 
silită și încasare la bugetul local a veniturilor fiscal și nefiscale nelpătite în termen. 
 Activitatea Compartimentului s-a concretizat în general pe realizarea următoarelor  
obiective: 
a) organizarea și asigurarea acțiunii de constatare a impozitelor și taxelor locale datorate de 
persoanele fizice; 
b) întocmirea borderourilor de debite și scăderi, urmărirea operării lor și asigurarea transferării 
acestora la organele de încasare; 
c) urmărirea întocmirii și depunerii în termenele prevăzute de lege a declarațiilor de impunere de 
catre persoanele fizice; 
d) asigurarea gestionării documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil persoană 
fizică; 
e) verificarea persoanelor fizice aflate în evidență ca deținătoare  de bunuri sau venituri supuse 
impozitelor și taxelor locale și a altor impozite și taxe ce constituie venit al bugetului local,în 
legătură cu sinceritatea  declarațiilor făcute, cu modificările intervenite, operând după 
caz,diferențele față de impunerile inițiale și luarea măsurilor pentru încasarea acestora la termen; 
f) ținerea evidențelor  debitelor din impozite și taxe și modificările debitelor inițiale pentru 
persoanele fizice; 
i) analizarea, cercetarea și propunerea spre soluționarea Consiliului Local al Comunei Podoleni a 
cererilor în legătură cu acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscal către bugetul local, precum 
și a cererilor referitoare la operațiunile de restituire și compensări, în conformitate cu prevederile 
legale , în cazul persoanelor fizice; 

https://oportunitati-ue.gov.ro/apeluri-deschise-de-comisia-europeana/
https://mfe.gov.ro/programe/
https://www.afir.info/
https://www.mdlpa.ro/pages/anghelsaligny
https://www.afm.ro/eficienta_energetica_cladiri_publice.php
http://www.drumurilebistritei.ro/
http://www.afm.ro/
http://www.fond-euro.ro/
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j) propunerea în condițiile legii, a modificării impozitelor și taxelor locale,precum și stabilirea de 
taxe speciale ce urmau a fi aprobate de către Consiliul local datorate de către persoanele fizice; 
m) asigurarea  arhivării actelor; 
 Aceste obiective  s-au avut în vedere și pentru persoanele juridice. 
 În ceea ce privește activitatea de recuperare a impozitelor și taxelor locale s-a avut în 
vedere: 
a) organizarea  și asigurarea desfășurării activității de urmărire, executare silită, și încasarea la 
bugetul local a veniturulor fiscale și nefiscale neplătite în termen; 
b) înregistrarea și urmărirea debitelor neplătite în termen,primate spre urmărire  și executare de la 
alte instituții și servicii publice și asigurarea respectării prevederilor legale privind identificarea 
debitelor și confirmarea acestora; 
c) verificarea încasării debitelor ca urmare a efectuarii procedurii de urmărire și executare silită; 
d)întocmirea și asigurarea respectării condițiilor de înființare a popririlor pe venituri și 
disponibilitățile bănești realizate de debitorii bugetului local, urmărirea respectării popririlor înființate  
și stabilirea , după caz, a măsurilor legale pentru executarea acestora; 
e) colaborarea cu autoritățile publice, instituțiile publice  sau de interes public în vederea obținerii 
de informații necesare desfășurării procedurii de executare silită; 
f) întocmirea  și verificarea documentației pentru transformarea  amenzilor contravenționale ale 
debitorilor insolvabili, în muncă în folosul comunității; 
 Principalele atribuții ale angajaților compartimentului sunt următoarele: 

- constatarea și stabilirea categoriilor de impozite și taxe directe și indirecte datorate de 

persoane fizice, precum și impozitele și taxele datorate de agenții economici, persoane 

juridice,venituri la bugetul local; 

- eliberarea certificatelor fiscale privind impozitele și taxele locale; 

- analizarea listelor cu debitori persoane fizice și juridice, care inregistrează restanțe la plata 

impozitelor și taxelor locale și demararea procedurii de recuperare a creanțelor bugetare în 

conformitate cu prevederile legale; 

- inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, 

impunerea  și atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin masuri de executare 

silită a unităților și persoanelor  care nu-și achită în termen obligațiile fiscale; 

- colaborarea cu celelalte compartimente ale Primăriei, cu societățile bancare și cu alte 

instituții, în vederea încasării impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabilii persoane 

juridice; 

- încasarea taxelor speciale stabilite prin hotărârile Consiliului Local; 

Principalele surse de formare ale veniturilor fiscale au fost: 
 

Venituri proprii cu debit in anul 2021 

Denumirea venitului Debit initial 
-lei 

Debit incasat 
-lei 

Gradul de 
realizare 

Impozit cladiri persoane fizica 161756 100386 62 % 

Impozit cladiri persoane juridice 19790 15016 75 % 

Impozit teren persoane fizice 260100 102848 39 % 



Impozit teren persoane juridice 18660 6838 36 % 

Impozit teren extravilan 407027 121889 30% 

Impozit asupra mijloacelor de transport auto 
persoane fizice 

248336 
 

138258 56% 

Impozit asupra mijloacelor de transport auto 
persoane juridice 

138756 84613 61% 

Venituri din concesiuni si inchirieri 275785,55 229968 83% 

Venituri din prestari servicii 189378 116766 62% 

Venituri din amenzi 1018 689 227214 22% 

Activitatea anului 2021 a fost următoarea: 
Au fost emise documente ,astfel: 

- Declarații privind stabilirea impozitului/taxei pe clădiri; 

- Declarații privind stabilirea impozitului/taxei pe teren; 

- Cereri pentru scoaterea din evidența fiscală a clădirilor; 

- Cereri pentru scoaterea din evidența fiscală a terenurilor; 

- Declarații pentru scoaterea din evidența fiscală a mijloacelor de transport; 

- Declarații pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport; 

- Cereri pentru aplicarea diferitelor tipuri de scutiri conform prevederilor Legii nr.227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- Cereri de eliberare a certificatelor de atestare fiscală; 

- Cereri de compensare /restituire sume; 

- Diverse comunicări la instituții publice( Poliție, Parchet, Judecătorie, Executori bancari, 

Executori judecătorești etc.) 

- Solicitări de informații la diferite instituții publice în vederea clarificării și stabilirii reale a 

situației fiscale a contribuabililor persoane fizice; 

- Atragerea de masă impozabilă suplimentară și impunerii din oficiu; 

- Comunicări către contribuabili în vederea actualizării bazei de date și a dosarelor fiscale 

prin diverse verificari; 

- Emiterea și transmiterea de somații și titluri executorii pentru debitele fiscale și contractuale; 

- Verificarea în aplicația PATRIMVEN, pe baza adreselor întocmite, a conturilor și veniturilor 

debitorilor persoane fizice și juridice, identificarea conturilor în lei ale debitorilor în baza cărora s-a 

continuat  procedura de executare silită; 

- Au fost emise și transmise adrese de înființare  a poririi asupra disponibilităților bănesti, 

precum și sistarea acestora; 

Primăria  Podoleni își derulează plățile prin intermediul SNEP sistemul național electronic 
de plată online  a taxelor și impozitelor utilizand cardul bancar. 
         Pentru partea de cheltuieli a compartimentului obiectul de activitate il constituie: întocmirea, 
elaborarea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli centralizat al Comunei Podoleni și a 
rectificărilor survenite în cursul anului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare ,administrarea 
conturilor de venituri și efectuarea înregistărilor contabile zilnice aferente operațiunilor de încasări 
și plăți aprobate de conducerea instituției ,precum si efectuarea altor operațiuni dispuse de 
ordonatorul de credite pe bază de documente justificative și aprobate de persoanele cu atribuții 



stabilite prin fișele posturilor ,respectiv dispoziții ale primarului;urmărirea ,îndrumarea și controlul 
activității casieriei instituției și verificarea zilnică a documentelor de încasări și plăți ,a documentelor 
justificative anexate ,precum și a registrului de casă,pentru operațiunile in lei;întocmirea ,verificarea 
și avizarea deconturilor de cheltuieli pentru deplasări interne plătite din bugetul local;întocmirea 
statelor de plată a salariilor pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului,a 
indemnizațiilor consilierilor locali;întocmirea zilnică a documentelor pentru plățile dispuse de 
conducerea instituției din bugetul local pentru activitatea cutentă,verificarea și avizarea acestora 
pentru controlul financiar preventiv și efectuarea tuturor operațiunilor de încasări și plăți derulate 
prin Trezoreria Municipiului Piatra Neamț;întocmirea și fundamentarea lunară sau în urma fiecărei 
rectificări bugetare a cererilor pentru deschideri de credite însoțite de note de fundamentare care 
sunt supuse vizei de control financiar preventiv și ulterior depunerea acestora la Trezorerie,ș.a. 
    Toate operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza 
documentelor justificative ,documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au 
întocmit,vizat si aprobat precum si a celor care le-au înregistrat în contabilitate. 

 
 COMPARTIMENT URMANISM ȘI AMENAJAREA TERIRORIULUI 

       In  anul  2021 , compartimentul  urbanism,  a  desfașurat  activitatea  de  verificare a  
documentațiilor  depuse , determinarea  reglementărilor   din  documentațiile  de  urbanism , 
analizarea  compatibilității  scopului  declarat  pentru   care  se  solicită  emiterea  certificatului  de 
urbanism  , formularea  condițiilor  și  restricțiilor   specifice  amplasamentului , stabilirea  avizelor  
și  acordurilor  precum  și  a  studiilor  de  specialitate  necesare  autorizării, calcularea  taxelor   
pentru  emiterea  certificatelor  de  urbanism  și  autorizațiilor   de  construire și  a  taxelor 
reprezentând  cote de  0,1% pentru  începerea  lucrărilor   și 0,5 % din  valoare  investiției  către  
Inspectoratul  în  construcții  Neamț  și  a  emis   următoarele  documente:  
         CERTIFICATE  DE  URBANISM       -  81 
        AUTORIZAȚII  DE  CONSTRUIRE  -  51 
        AUTORIZAȚII   BRANȘAMENTE   GAZE   NATURALE   -  26 
        AUTORIZAȚII    BRANȘAMENTE   ENERGIE   ELECTRICĂ  - 17 
       CERTIFICATE  DE ATESTARE   A  EDIFICĂRII  CONSTRUCȚIILOR  - 20 
       PROCESE  VERBALE   LUCRĂRI  PUBLICE  -  7 
       PROCESE   VERBALE   DE  RECEPTIE  PERSOANE  FIZICE   - 9 
      INSPECTII   FISCALE  - MĂSURĂTORI  -  14 
      COMISIE   LITIGII   - 7 
      RAPOARTE  DE    MEDIU  - 5 
      RAPOARTE   STATISTICE  -   21 
      PROCESE  VERBALE  TRANSPORT  GUNOI  -    12 
      ADRESE -  CORESPONDENȚA  INSTITUȚII  - CONSILIUL JUDEȚEAN , INSTITUȚIA  
PREFECTULUI, C.J. APA SERV S.A.    -  31 

-  Compartimentul  urbanism  a  asigurat   evidența  certificatelor  de  urbanism  și  

autorizițiilor  de  construire  emise  și   înregistrarea  acestora   în   registrul  cu caracter  special; 

 Investițiile   publice   desfășurate pe  parcursul  anului  2021 au  fost :  

-  ”Imbrăcăminte  asfaltică  ușoară  -  strada  Gării  , L – 760 m., comuna  Podoleni,  județul  

Neamț ;  



- ”Construire  vestiare  stadion , comuna  Podoleni,  Județul Neamț ” 

- Construire  grup  sanitar  pentru  școala  ”Alexandru  Podoleanu”  - corp  A ” 

- Reabilitare  grădinița  cu  program  normal  nr. 3  -  realizare  sistem  de securitate  la  

incendiu”   

- Modernizare  infrastructura  rutieră prin  programul  ”Anghel  Saligny” -   cerere  de  finanțare; 

În  cadrul  proiectelor  s-au  desfășurat  următoarele  activități:  

- întocmirea  și  transmiterea   Ordinelor de  începere  a lucrărilor  și Ordinelor   de  sistare și  
reluare  a  lucrărilor ; 
- comunicări  privind  începerea  sau terminarea  lucrărilor  transmise  către  instituțiile  
abilitate ;    
- verificarea în teren a  respectării  proiectului  tehnic; 
- înregistrarea și verificarea   situațiilor  de  lucrări în conformitate  cu  oferta  depusă; 
- convocarea  membrilor  comisiei  de  recepție; 
- măsurarea și verificarea   în teren a  cantităților  de  lucrări  ( comisia  de  recepție) ;  
- redactarea  , înregistrarea și semnarea  proceselor  verbale  de  recepție;  
- transmiterea proceselor  verbale   către  compartimentul  contabilitate;   
Pentru  investițiile  de  mai  sus  au  fost  pregătite  și  prezentate  în  ședințele  Consiliului  
Local ,  rapoartele  la  proiectele  de  hotărâre privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico – 
economici,  respectiv  Studii  de fezabilitate  sau  Documentații  de  avizare  a  Lucrărilor  de  
intervenții  -  după caz;   

   Pentru  întocmirea  și  înregistrarea  proceselor  verbale  - persoane fizice - s-a  verificat   
existența  documentației necesare  recepției , documentul  de  plată  a  taxei  pentru  regularizarea  
autorizației  de  construire,  măsurarea  în teren a  suprafețelor  construite;   
  -  În  luna  iunie  și noiembrie  au   fost  verificate în  programul  privind  Recensământul  
Populației,   cu  reprezentanții  Oficiului  de  statistică  Neamț , amplasarea  pe  străzi  a  numerelor  
de  locuință, înregistrarea  acestora   și  validarea  sectorizării  teritoriului pentru  RPL 2021;  
-   pe  parcursul  anului 2021 au  fost  primite, întocmite  și  transmise  către  Delgaz  Grid  cereri  
pentru   branșarea  locuințelor la  conducta de  gaze  naturale;  
-  în  luna  noiembrie – decembrie  activitatea  compartimentului  urbanism  a  fost  verificată  de  
către camera de audit  din  cadrul Acor  Neamț -  au fost  puse  la  dispoziție  documentele  
solicitate. 

 COMPARTIMENT STARE CIVILĂ, RESURSE UMANE 
 STARE CIVILĂ 
S-au întocmit/înscris/eliberat următoarele: 

- 9 acte de naștere - transcrise; 

- 2 acte de adopție; 

- 1 act de căsătorie – transcris; 

- 18 acte de căsătorie; 

- 2 acte de deces – transcrise; 

- 68 acte de deces; 

- 82 certificate de naștere; 

- 45 certificate de căsătorie; 



- 100 certificate de deces; 

- 6 extrase multilingve de naștere; 

- 1 extras multilingv de căsătorie; 

- 71 extrase pentru uz oficial de pe actele de naștere, căsătorie și deces; 

- 1 formular standard multilingv de naștere; 

- operat și transmis 452 mențiuni de naștere, adopție, căsătorie, deces și divorț;   

- 18 livrete de familie; 

- 116 Anexa 24 pentru persoanele decedate; 

- 105 buletine statistice de naștere, căsătorie, deces și divorț; 

- 70 adeverințe de înhumare decedați; 

- 6 dosare de rectificare acte de naștere, căsătorie și deces; 

- 2 dosare pentru înregistrare mențiune divorț din străinătate; 

S-au înregistrat  și soluționat 666 documente în registrul de stare civilă; 

S-au înregistrat  și distribuit 5756 documente în registrul de corespondență; 

S-au înregistrat și predat 2366 de plicuri simple, recomandate și cu confirmare de primire. 

În data de 15.07.2021 a fost verificată activitatea de stare civilă, desfășurată în perioada 
23.07.2019-14.07.2021 de către Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Neamț. 

 

 RESURSE UMANE 
- Administrare si actualizari in Registrul Salariatilor/REVISAL  – 22 CIM asistenti personali; 

- Administrare și actualizari in Registrul Salariatilor/REVISAL – 12 CIM personal 

contractual;                         

- Registrul intrare  iesire – 3239 cereri  repartizate catre compartimente; 

- Operare modificari in Registrul Electoral – 70 certificate deces; 

- Legea 17/2014  privind vanzare terenurilor extravilane - 51 dosare; 

- Activitatea de arhiva – preluare, etichetare, inregistrare și depozitare, de la 

compartimente,  a unui nr. de  224 dosare; 

- Selectionare , cu avizul Arhivelor Judetene Neamt, a 72 dosare din perioada 2005 – 2015, 

compartimentul Taxe și Impozite, cu termen de pastrare expirat; 

- Scoaterea și intoarcerea în arhiva dosare pentru verificare de catre compartimente-zilnic; 

- Control Arhivele Județene Neamt – Proces verbal control  NR.SJANNT 2079-R - măsuri 

îndeplinite conform legii; 

- Adeverințe vechime in CAP Podoleni – 11;  

- Acord de funcționare – 4; 

- Autorizatii de functionare – 4; 

   -   Raportare anuala Institutul National de Statistica Edemos - colectare date la nivel de   localitate: 
- Raportare trimestriala și semestrială ANFP; 

- Preluarea și distribuirea de la ANVR a biletelor de călătorie C.F.R. – 1 veterani de razboi 

și 14 văduve de veterani. 



 COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
 CONSILIER ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
      În anul 2021, în cadrul compartimentului de asistență socială s-au efectuat activități/ măsuri 
specifice de acordare a serviciilor de asistență socială și consiliere pentru realizarea obiectivului 
său major: asistarea persoanelor care  din  cauza  unor  motive  de  natură  economică, fizică, 
psihică  sau  socială, nu  au avut  posibilitatea  să-şi  asigure  nevoile  sociale, să-şi  dezvolte  
propriile  capacităţi  şi  competenţe  pentru  integrarea  socială, cât și asigurarea incluziunii sociale 
a tuturor categoriilor vulnerabile, creșterea calității vieții, tratament egal și nediscriminare pentru toți 
locuitorii comunei PODOLENI. 
Astfel:  
Venitul minim garantat  
         Începand cu data de 1 ianuarie 2011, plata ajutorului social se efectuează de către Agenţiile 
judeţene de prestaţii sociale devenite, din 2012, Agenţii judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială.  
În anul 2021 s-a stabilit dreptul la ajutor social pentru un număr de 12 dosare (familii/ persoane 
singure) din Comuna PODOLENI, iar la data de 31.12.2021, se aflau în plată un număr de  44 
familii/persoane singure  de venit minim garantat.  
În vederea stabilirii/menținerii/ modificării dreptului la ajutor social s-au efectuat anchete sociale 
pentru fiecare dosar în parte. 
Situația VMG (pontaj, tabel activități, situație centralizatoare, raport statistic, machetă ITM și 
AJOFM, borderouri) s-a  transmis lunar Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.  
Alocaţia  pentru susținerea familiei 
       Alocaţia pentru susţinerea familiei sau familiei monoparentale se acordă în baza Legii 
277/2010,  ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii 
în vârstă de până la 18 ani, care frecventează cursurile școlare fără întrerupere. Sumele necesare 
sunt asigurate de la bugetul de stat prin Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.  
         În anul 2021 s-a  stabilit dreptul la ASF pentru un număr de 10 familii din Comuna 
PODOLENI, iar la data de 31.12.2021, se aflau în plată un număr de  54 dosare de alocație pentru 
susținerea familiei. 
În vederea stabilirii/menținerii/ modificării dreptului la  alocația pentru susținerea familiei s-au 
efectuat anchete sociale pentru fiecare dosar în parte. 
Stimulent financiar  pentru nou- născuți 
        Stimulentul financiar pentru nou - născuți se acordă prin Hotărâre de Consiliu Local,  având la 
bază o metodologie privind acordarea acestuia, fiind în cuantum de 1000 de lei. 
Sumele necesare se plătesc din fondul bugetului local, iar  în anul 2021 au fost 14 beneficiari. 
Ajutoarele de urgenţă  
Ajutoarele de urgenţă se acordă în baza legii 416/2001 și HCL 55/28.09.2021, iar în anul 2021 au 
fost acordate 12 ajutoare de urgență în valoare de 33.900 lei. În vederea acordării acordării 
dreptului au fost efectuate anchete sociale pentru fiecare caz social. 
Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav  
         Indemnizaţia pentru persoanele cu handicap grav se acordă conform Legii 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu completările şi 
modificările ulterioare.  
        Persoanele cu handicap  sunt persoanele care, datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau 
senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotodiene, necesitând astfel 



măsuri de protecţie, în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. Persoana cu handicap 
grav are dreptul, în baza evaluării socio-psiho-medicale, la un asistent personal sau la o 
indemnizație echivalentă unui salariu net al asistentului personal gradaţia 0, stabilit potrivit 
prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri 
publice. 
         Astfel, în cursul anului 2021 în evidența compartimentului de asistență socială a figurat un 
număr mediu lunar de 22 de persoane cu handicap grav cu asistenți personali, cu CIM și  un 
număr mediu lunar de 36 de persoane cu handicap grav beneficiare de indemnizația cuvenită 
adultului cu handicap grav/părintelui care are în grijă copilul cu handicap grav, în cuantum 
de 1386 lei, persoanele respective au beneficiat de drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării 
în gradul grav de handicap pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea Consiliului 
Judeţean NEAMȚ.  
Plăți eferente anului 2021 – salarii 725.343 lei și plăți indemnizații – 582.290 lei, total 
1.307.633 lei.  
În vederea stabilirii dreptului la indemnizație sau asistent personal s-au efectuat anchete sociale 
pentru fiecare beneficiar.  
De asemenea, menționăm faptul că în anul 2021 s-au efectuat un număr de: 
75 anchete sociale în vederea încadrării în grad de handicap pentru evaluare adult/ minor în 
cadrul DGASPC NEAMȚ, și orientare școlară pentru minorii cu cerințe speciale    - CJRAE 
NEAMȚ. 
5 anchete sociale pentru persoane vârstnice/ persoane cu dizabilități în vederea internării în 
centre rezidențiale de zi publice sau private. 
Întocmirea pontajului lunar al asistenților personali 
Monitorizarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav – efectuare 
de vizite la domiciliu. 
Prezentare în cadrul Consiliului Local  - Raport semestrial privind activitatea asistenților 
personali. 
Eliberarea a unui număr de 10 carduri de parcare. 
Stimulent educațional (tichete sociale pentru grădiniță) 
       Tichetele sociale de grădiniță se acordă în baza Legii nr. 248/2015, privind încurajarea copiilor 
să urmeze învățământul preșcolar ”Fiecare Copil în Grădiniță” și pot fi utilizate numai pentru 
achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcămite și/sau rechizite.    
         Începând cu 01.01.2021, conform LG 49/ 2020  valoarea tichetului de grădiniță este de 100 
lei. De asemenea, potrivit noilor reglementări, stimulentul educațional, se acordă copiilor din 
familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 
277/201, privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat. 
Astfel, în  anul 2021 sem. II an școlar 2020 – 2021, în perioada Ianuarie 2021 – Iunie 2021 au fost 
distribuite 169 tichete sociale de grădinițe (număr mediu lunar  - 29 beneficiari), iar în semestrul I 
al anului școlar 2021 – 2022, în perioada Septembrie 2021 – Decembrie 2021  s-au distribuit 67 
tichete sociale de grădiniță (număr mediu lunar - 18 beneficiari). 
Fiecare familie a beneficiat de consiliere privind condițiile legale de acordare și actele necesare în 
vederea  stabilirii dreptului. 



În  perioada Septembrie 2021 – Octombrie 2021, au fost efectuate  un număr 53 de anchete 
sociale pentru dosarele de bursă școlară și un număr de 8 anchete sociale pentru elevi/ studenți. 
Măsuri de sprijinire pentru persoanele aflate în dificultate prin programe de ajutorare - în 
cadrul POAD  
         Distribuire de pachete cu produse alimentare și produse de igienă în cadrul Programului 
Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD 2019-2021, către categoriile de 
persoane defavorizate, finanţat din Fondul de Ajutor european destinat celor mai defavorizate 
persoane. 
          În anul 2021 s-au distribuit 2 tranșe * 534 de pachete cu produse de igienă și 2 tranșe * 534  
de pachete cu produse alimentare pentru: 
familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la 
un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale 
calamităţilor, persoane dependente, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele 
sociale şi care se află în situații deosebite de vulnerabilitate. 
Trașa II  pachete cu produse alimentare: distribuție pe categorii:  
Liste inițiale :  ASF – 224 persoane    VMG -  96  persoane 
Pe lista suplimentară: persoane cu încadrare în grad de handicap  - 134 și  persoane vulnerabile   - 
80 care au beneficiat pe bază de anchetă socială. 
Tranșa a III pachete cu produse de igienă: distribuție pe categorii: 
Liste inițiale :  ASF – 238 persoane    VMG -  97  persoane 
Pe lista suplimentară: persoane cu încadrare în grad de handicap 132 și  persoane vulnerabile   - 
67  care au beneficiat pe bază de anchetă socială. 
Trașa III  pachete cu produse alimentare: distribuție pe categorii:  
Liste inițiale :  ASF – 188 persoane    VMG -  84 persoane 
Pe lista suplimentară: persoane cu încadrare în grad de handicap 142 și  persoane vulnerabile   - 
120 care au beneficiat pe bază de anchetă socială. 
Trașa IV  pachete cu produse de igienă: distribuție pe categorii:  
Liste inițiale :  ASF – 191 persoane    VMG -  84 persoane 
Pe lista suplimentară: persoane cu încadrare în grad de handicap 142 și  persoane vulnerabile   - 
117 care au beneficiat pe bază de anchetă socială. 
Alocația de stat pentru copii/ indemnizație de creștere copil/stimulent inserție 
    S- a oferit consiliere pentru  întocmirea și depunerea dosarelor de alocație de stat/ indemnizație 
de creștere copil și stimulent de insertție, sprijin în completarea cererilor:  
Alocație de stat -  44 dosare. 
Indemnizație de creștere copil  - 16 dosare. 
Stimulent inserție -13 dosare. 
Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței / suplimentului pentru energie pentru 
perioada Noiembrie – Decembrie 2021, conform Legii 226/ 2021 privind stabilirea măsurilor de 
protecție socială pentru consumatorul vulnerabil: 
Ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi – 168 beneficiari  



Ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale – 1 beneficiar 
Supliment pentru consum de energie electrică- 57  beneficiari 
Supliment pentru consum de  combustibili solizi – 92 – beneficiari 
Protecţia copilului  
         În baza Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, sunt propuse 
diverse măsuri de protecţie,  precum plasamentul familial, supravegherea specializată la domiciliul 
părinţilor, instituţionalizarea sau asigurarea unui asistent maternal pentru copii de pe raza comunei 
Podoleni şi reintegrarea în familiile naturale a minorilor care au beneficiat de măsuri de protecţie. 
Propunerile sunt înaintate către DGASPC a judeţului  NEAMȚ, care analizează situaţia minorilor şi 
instituie o măsură de protecţie specifică fiecărui caz în parte.  
       Pe raza comunei Podoleni sunt 9 copii care beneficiază de asistenți maternali profesioniști (8 
familii) și 2  copii care beneficiază de măsura de protecție specială plasament familial (2 familii). 
Se efectuează vizite la domiciliu împreună cu echipa de la DGASPC Neamț  - trimestrial. 
        Totodată, trimestrial, minorii care se află cu măsură de protecţie specială în alte localități, sunt 
monitorizaţi prin întocmirea unor anchete sociale de către comisia pentru protecție socială din 
cadrul primăriei, fiind monitorizați totodată și de către specialiștii din cadrul DGASPC – NEAMȚ. 
Astfel, în anul 2021 au fost efectuate un număr 21 de anchete pentru reevaluarea  condițiilor care 
au dus la instituirea măsurilor de protecție. 
      Pe  parcursul anului 2021 s-au monitorizat: 
 2 mame minore din comuna Podoleni, s-au întocmit anchete sociale în vederea identificării 
factorilor de risc, prevenirea abandonului, cât și plan de servicii. 
8 copii - raportați la DGASPC Neamț, cu referire la faptul că ar fi victime ale abuzului fizic/verbal și 
a neglijenței familiale. 
3 adolescenți cu privire la infracțiuni, s-au întocmit și anchete sociale, plan de servicii. 
1 adolescent cu privire la părăsirea domiciliului fără încuviințarea reprezentantului legal, raportarea 
cazului la DGASPC NEAMȚ. 
6 copii cu privire la înscrierea în cadrul proiectului „Violența domestică nu are scuze!”. 
          De asemenea, au fost întocmite 4 Recomandări, în vederea obținerii atestatului de asistent 
maternal profesionist  și s-au efectuat 10 anchete sociale la solicitarea Judecătoriei Piatra – 
Neamț, având ca obiect – divorț cu minori, punere sub interdicție plată pensie alimentară, etc. 
        Totodată, menționăm faptul că pe parcursul anului am colaborat cu reprezentații școlii 
Gimnaziale „Alexandru Podoleanu”, în vederea prevenirii abandonului școlar, pentru elevii aflați în 
risc de abandon. În acest sens, s-au efectuate vizite la domiciliu și s-a oferit consiliere pentru 
părinți. 
       Evidențiem faptul că, pe parcursul anului 2021, preșcolarii și elevii școlii Gimnaziale 
„Alexandru Podoleanu” din comuna Podoleni, au primit  în dar cadouri cu dulciuri din partea 
autorităților locale, după cum urmează: 
410  pachete cadou pentru copii  de 1 Iunie. 
412 pachete cadou pentru copii  de Crăciun. 
Sumele necesare s-au plătit din fondul bugetului local. 
 
 ASISTENT MEDICAL COMUNITAR 
În anul 2021 s-au efectuat următoarele activități de educație sanitară. 



1. TRIAJ EPIDEMIOLOGIC la școala Gimnazială „Alexandru Podoleanu” din comuna 
Podoleni, jud. Neamț, în colaborare cu director, profesori și educatori. Informare și educare cu 
privire la igiena personală. 

2.  SĂNĂTATEA MINTALĂ 
3. SĂNĂTATEA REPRODUCERII –  - TU DECIZI CE ESTE MAI BINE PENTRU TINE - 

FEBRUARIE 2021. 
4. SĂNĂTATEA ORALĂ – CAMPANIA  - „FII MÂNDRU DE ZAMBETUL TĂU, AI GRIJA DE 

SĂNĂTATEA TA ORALĂ” - MARTIE 2021 
5. ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII  - 7 APRILIE 2021 
6. LUNA NAȚIONALĂ A INFORMĂRII DESPRE VACCINARE – APRILIE 2021. 
7. VECTORII. MUȘCĂTURI MICI  PERICOL MARE PENTRU SĂNĂTATEA DVS!. 
8. PROTEJAREA SĂNĂTĂȚII, O GRIJĂ SPECIALĂ PENTRU PACIENTUL ONCOLOGIC ÎN 

CONTEXTUL PANDEMIEI COVID -19. 
9. VACCINARE FĂRĂ DEPLASARE. 
10. LUNA NAȚIONALĂ A INFORMĂRII DESPRE EFECTELE CONSUMULUI DE ALCOOL – 

IUNIE 2021. 
11. CANICULA. 
12. VACCINARE FĂRĂ DEPLASARE. 
13. BENEFICIILE PRACTICĂRII ÎN MOD REGULAT A ACTIVITĂȚII FIZICE ASUPRA STĂRII 

DE SĂNĂTATE. 
14. ORAȘUL VACCINEAZĂ SATUL! VACCINARE FĂRĂ PROGRAMARE! 
15. SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ A ALĂPTĂRII 1-7 AUGUST 2021 
16. IMPACTUL ASUPRA SĂNĂTĂȚI PRIN EXPUNEREA NEPROTEJATĂ LA RADIAȚIILE 

ULTRAVIOLETE. 
17. ORAȘUL VACCINEAZĂ SATUL! VACCINARE FĂRĂ PROGRAMARE! 
18. ORAȘUL VACCINEAZĂ SATUL! VACCINARE FĂRĂ PROGRAMARE! 
19. TRIAJ EPIDEMIOLOGIC. 
20. IGIENA MÂINILOR. IGIENA PERSONALĂ. 
21. PROMOVAREA VACCINĂRII ÎN ȘCOLI. 
22. ÎNGRIJIRI DE SĂNĂTATE PREVENTIVE ÎN SIGURANȚĂ PENTRU MAMĂ ȘI NOU – 

NĂSCUT. 
23. ORAȘUL VACCINEAZĂ SATUL! VACCINARE FĂRĂ PROGRAMARE! 
24. LUNA NAȚIONALĂ A INFORMĂRII DESPRE EFECTELE NUTRIȚIEI - ALIMENTAȚIEI. 
25. ORAȘUL VACCINEAZĂ SATUL! VACCINARE FĂRĂ PROGRAMARE! 
26. TESTARE GRATUITĂ, TESTUL BABEȘ  PAPANICOLAU. 
27. ORAȘUL VACCINEAZĂ SATUL! VACCINARE FĂRĂ PROGRAMARE! 
28. ZIUA NAȚIONALĂ FĂRĂ TUTUN, PRODUSELE DIN TUTUN ÎNCĂLZIT ȘI ȚIGĂRILE 

ELECTRONICE MAI PUȚIN DĂUNĂTOARE? 
29. ORAȘUL VACCINEAZĂ SATUL! VACCINARE FĂRĂ PROGRAMARE! 
30. STOP HIV, TUBERCULOZĂ, HEPATITĂ. 
 În perioada anului 2021 s-au efectuat catagrafierea nou – născuților,  gravidelor, 

mamelor minore, vârstnicilor peste 65 ani, bolnavilor cronici, copiilor cu nevoi medico 
sociale fără certificat de handicap, cât și a celor cu certificat. 



 S-au monitorizat un număr de 26 copii cu vârsta cuprinsă între 0-1 an, consiliind și 
informând mamele despre alimentația la sân pe o perioadă cât mai îndelungată, alimentația 
diversificată, igienă corespunzătoare. Am explicat mamelor importanța și beneficiile vaccinării 
conform calendarului național de vaccinări. 
 S-au monitorizat un număr de 11 copii  cu vârsta cuprinsă între 1 – 5 ani. 
 S-au monitorizat un număr de 33 copii  cu vârsta cuprinsă între  5 – 18 ani. 
  S-au anunțat la vaccinare conform calendarului național de vaccinări un număr de 71 copii. 
 Totodată, s-a urmărit profilaxia rahitismului, dacă este făcută corect de către mămici. 
 S-a colaborat cu medicul de familie în campania de vaccinare antigripală și a vaccinării 

de rutină. 
 S-a monitorizat starea de sănătatea a unui număr de 25 de gravide. S-au consiliat cu 

privire la alimentație sănătoasă, mișcare zilnică, odihnă, evitarea consumului de alcool, tutun, 
cafea, băuturi energizante. Consultații prenatale periodice, vaccinare. S-au monitorizat și consiliat 
un număr de 21 lăuze . 
 În perioada stării de alertă s-a colaborat cu medicii de familie cu privire la bolnavii 

cronici, s-au identificat persoanele vârstnice de peste 65 ani, cu privire la eliberarea rețetelor și 
distribuirea medicamentelor la domiciliul acestora Monitorizarea stării de sănătate. Măsurarea 
glicemiei. Măsurarea tensiunii arteriale   pentru un număr de 546 persoane.  
 Monitorizarea persoanelor vârstnice și adulților cu boli cronice, consiliere și informare 

cu privire la respectarea tratamentului, control medical periodic, regim alimentar adecvat, igienă.  
măsurare tensiune arterială, glicemie. 
 Monitorizarea persoanelor cu dizabilități  în număr de 233 persoane. Consiliere cu 

privire la respectarea planului individual de reabilitare și îndrumarea acestora către specialiștii din 
domeniu. 
 Monitorizat 13 copii cu nevoi medicale speciale (cu certificat de handicap) și 7 copii 

fără certificat de încadrare în grad de handicap. 
 Monitorizarea persoanelor cu TBC. Consiliere cu privire la respectarea tratamentului, 

alimentație sănătoasă, control medical periodic, igienă personală și igiena locuinței, evitarea 
consumului de alcool și investigații TBC a persoanelor din familia de origine și familia extinsă  - 22 
persoane 
 Administrarea  tratamentului persoanelor vulnerabile la recomandarea medicului de 

familie/ specialitate  pentru  un număr de 62 persoane. 
 Consiliat și informat persoanele cu boli cronice cu privire la modul corect de 

administrare a tratamentului prescris de către medic și monitorizarea stării de sănătate a unui 
număr de 429 persoane. 
 În colaborare cu școala gimnazială „ALEXANDRU PODOLEANU” din comuna Podoleni, 

jud. Neamț, am desfășurat diverse activități pentru promovarea sănătății, am efectuat triaje 
epidemiologice, și campanie de informare cu privire la vaccinarea  ANTI  - COVID-19 a 
elevilor (pentru un număr de 125 elevi) și a cadrelor didactice și nedidactice. 
 Participarea  la distribuirea cardurilor de tichete sociale pentru mese calde, tichetelor 

sociale de grădinițe și a pachetelor cu produse de igienă și produse alimentare în 
cadrul POAD 2021.  Consilierea persoanelor cu privire la utilizarea acestora. 

 S-a oferit sprijin persoanelor vulnerabile în vederea depunerii dosarelor de încălzire, actelor 
necesare și condițiile de acordare. 



 Participarea la anchetele sociale în domeniul protecției copilului și în vederea 
încadrării în grad de handicap a peroanelor cu dizabilități, am însoțit echipa de la DGASPC – 
NEAMȚ la domiciliul asistenților maternali profesioniști (8 familii)  și la plasamentele familiale (2 
familii). 
 Însoțirea echipelor de la DGASPC NEAMȚ la domiciliul persoanelor nedeplasabile în 

vederea evaluării și încadrării în grad de handicap. 
 În colaborare cu DSP NEAMȚ, ECHIPA MOBILĂ  de la Piața Centrală a Mun. Piatra – 

Neamț s-a organizart și desfășurat campania de vaccinarea ANTI – COVID -19 „ORAȘUL 
VACCINEAZĂ SATUL! VACCINARE FĂRĂ PROGRAMARE!”  ( TOTAL PERSOANE 
VACCINATE -  210). 
 În colaborare cu DSP NEAMȚ, IRO IAȘI și medicii de familie, s-a organizat organizat și 

desfășurat campania de prevenire și depistare precoce a microbului TB și a altor patologii 
(Total persoane participante - 211). 
 În colaborare cu DSP NEAMȚ, IRO IAȘI și medicii de familie, s-a organizat organizat și 

desfășurat campania de screening de cancer de col uterin. (Total persoane participante - 23). 
 

 REGISTRUL AGRICOL 

 S-au deschis un numar de 33  roluri agricole noi; 

 Zilnic sau ori de cate ori a fost cazul am completat si actualizat  registrele agricole cu date 
referitoare la componenta familiei ( nasteri, casatorii, divorturi, decese, schimbarea domiciliului), la 
miscarea terenurilor si a constructiilor, miscarea si evolutia efectivelor efectivelor de animale etc.; 

 S-au emis un numar total de 2465  adeverinte cu date din registrul agricol, din care: 
-  318  adeverinte referitoare la domiciliu in vederea eliberarii actelor de identitate 
-  132  adeverinte necesare la APIA   
- 2220 adeverinte referitoare la venituri agricole nenesare la dosare de ajutor social, 
ajutoare de incalzire locuinte, alocatii complementare, burse scolare, rechizite, casa de 
asigurari sanatate, somaj etc. 
-  35 adeverinte necesare la notariat pentru efectuarea partajelor, vanzari/ cumparari de 
terenuri etc. 
-  47  adeverinte necesare la incheierea de abonamente la utilitati. 

 S-au emis un numar de 11 atestate de producator  si 11 carnete de comercializare. 

 S-au completat un numar de 70 documentatii cu bunurile decedatilor  pentru sesizarea 
deschiderii procedurii succesorale 

 S-au intocmit 9 rapoarte statistice si dari de seama anuale. 

 S-au inregistrat un numar de 380 contracte in registrul contractelor de arenda si descarcate 
in registrul agricol. 

 S-au intocmit  listele si sectoarele in vederea efectuarii recensamantului agricol. Am fost  la 
dispozitia recenzorile pentru clarificarea eventualelor neclaritati. 

I. Activitatea de fond funciar – membra in comisia locala 

 In cursul anului 2021 s-au elaborat un numar de 7 hotarari privind aplicarea legii fondului 
funciar. 

 S-au emis un numar de 6 titluri de proprietate 

 S-au intocmit documentatia necesare corectarii unui numar de 3 titluri de proprietate cu date 
referitoare la nume , prenume si  initiala conform actelor de stare civila. 



 S-a raspuns si intocmit documentatiile solicitate de instanta de judecata pentru efectuarea 
partajelor intr - un numar de 3 cazuri. 

 Numar total  13 cereri depuse si inregistrate referitoare la fondul funciar, din care: 
- 6 cereri pentru emiterea de titluri de proprietate- rezolvate. 
- 3 cereri de modificari de titluri – solutionate. 
- 4 cereri litigii / modificari cadastre – solutionate. 

Arhivat documentele instrumentate in cursul anului 2020 – 16 dosare. 
 
 SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

      In  anul  2021  activitatea  Serviciului  Voluntar  pentru  Situații  de  Urgență a  constat  în  
următoarele :   
      -  În  cadrul  Ordinului  pentru  aprobarea  planului  de  pregătire  în  domeniul  situațiilor  de 
urgență  emis  de  Instituția  Prefectului  Neamț , este  prevăzută  pregătirea  anuală  a  membrilor  
Serviciului  voluntar    pentru  situații  de  urgență;   în  colaborare  cu  ISU  Neamț  și  serviciile   
voluntare  ale  UAT  Costișa  și  UAT  Cândești  s-au desfășurat  activități  de  pregătire  și  instruire  
în  luna  august  2021,  în  cadrul  cărora   comuna  Podoleni  a  participat  cu  un  nr.  de  6  
voluntari   și  autospecialele    din  dotare  ( Mercedes  Benz  și  UTV) ;  
     -   Activitati  de  pregătire  și  instruire  a  voluntarilor,   reprezentand  - exerciții  de  antrenament  
pe  Stadionul  comunei , folosirea  echipamentului  de stingere  incendiu,     - sau  efectuat  un  nr.  
de  4  antrenamente;   
     -  s-a  intervenit   cu  participarea  voluntarilor  din  cadrul   SVSU  Podoleni  și  ISU  Neamț ,   
pentru  stingerea   a  6 incendii   locuințe   (  Iftime Neculai – str.  Bistriței,  Bahica  Ion -  str.  
Șesului, Simerea  Lacramioara  - str.  Bistriței  , Hanganu  Dumitru – str.  Ioan  Creangă,  
Afrăsiloaia  Emil  - str.  Bistriței , Bamboi  Vasile  -  str.  Ștefan  cel  Mare   )  
     -  s-a  intervenit   cu  participarea  voluntarilor  din  cadrul   SVSU  Podoleni,     pentru  stingerea   
a  4 incendii   de  vegetație  ( str.  Bistriței  la  PT , Timofte  Ioan  - str.  Bociulești ,  Chelaru  
Gheorghe  -  str.  Sfânta  Treime , cuib  de barză – str.  Bociulești );        
-  s-a  intervenit   cu  participarea  voluntarilor  din  cadrul   SVSU  Podoleni,     pentru  stingerea   
unui  incendiu  la  un  autoturism  -  fam .  Mihai  Mariana -  str.  Sfânta  Treime ;   
-  s-a  intervenit   cu  participarea  voluntarilor  din  cadrul   SVSU  Podoleni,     pentru  
supravegherea   controlată    a  4   focuri  (   foc  de  tabără  -  la Duzi,  sat  Negritești  ,  str.  Gării ,  
foc  de tabără  -  la  Conac  ) ;  
     -  s-a  intervenit   cu  participarea  voluntarilor  din  cadrul   SVSU  Podoleni  pentru     curățare 
de  aluviuni   a   drumurilor   urmare  a    ploilor  torențiale   din  perioada  mai  -  august   (  punct  
la  Duzi  -  D.J. 157 J  , str.  Sfânta  Treime  -  zona  pod  Filcoop ;                
-     Controlul   periodic  a  autospecialelor   - s-a efectuat  pe  parcursul  anului  2021  și  a  
constatat   în  verificarea   funcționării  acestora , gradul  de  umplere  a   rezervorului  cu  apă ,  
instalații  de  franare  ,  instalații  alimentare cu  combustibil , etc ) ; 
     - în  perioada  ianuarie – martie  și noiembrie – decembrie  2021  s-a  acționat  cu  utilajele  din  
dotare  pentru    deszăpezirea   străzilor   și  împrăștiat  material  antiderapant  -  10  intervenții ;  
- S-au  efectuat  controale  periodice  și  instiințări   privind   respectarea  măsurilor   de prevenire  
și  stingere    a  incendiilor   și  distribuire   de  materiale  informative  (  școala  Alexandru  
Podoleanu,  grădinița  Șes,  Centru  și  Luncași ,  biserici  ,  centru  medical   și   gospodării   
persoane  fizice  ) ;  



- s-au  efectuat  deplasări  de  urgență   pe  raza  comunei ,   în  urma  apelului  112  ( dispeceratul  
ISU  Neamț  și  Jandarmerie  și S.G.A. Neamț  ) ;  
-   S-a  întocmit   și  înaintat  spre  avizare  următoarele   planuri : 
     Plan  de  pregătire  în  domeniul  Situațiilor  de  Urgență  -  
     Plan  de  analiză și  acoperire  a  riscurilor  pentru  anul 2021; 
     Planul  pentru asigurarea cu resurse umane  necesare  gestionării situaţiilor de urgenţă   pe 
anul 2021; 
     Planul   de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale al comitetelor 
comunale pentru situaţii de urgenţă; 
     Plan   de  mobilizare  al  Consiliului  Local  Podoleni;  
     Planul  operativ de acţiune   pentru combaterea poleiului   şi a înzăpezirii drumurilor     
     publice   pentru perioada 15.10.2021  – 15.03.2022;  

- S-a  efectuat  instruirea    PSI  și  SSM   a  angajaților  din  cadrul  primăriei  comunei  
Podoleni    și  completarea   fiselor   individuale    pentru  fiecare  angajat;  

- S-a   întocmit  documente,  rapoarte  și HCL  in  vederea  obținerii  Avizului  de  inființare  a  
SVSU Podoleni  și  a  Avizului  pentru  sectorul  de  competență  - tip V2 -  avize  favorabile;       

- Control  de  fond  efectuat  de  către  ofițerii  ISU  Neamț  -  verificat   documente ,  verificat  
respectarea   condițiilor   de  securitate  la  incendiu  pentru  toate  instituțiile  publice  ( sediu  
primărie,  dispensar, școala, camin  cultural , biserici );  S-a  intomit  process  verbal   de  control  in  
care  s-a  precizat  că  nu  s-au  constatat  nereguli; 
-   Corespondența  cu  Instituția  Prefectului  și  ISU  Neamț  ,S.G.A.  Neamț. 
 
 BIBLIOTECA COMUNALĂ ”MIHAI TIMOFTE” 

 Biblioteca are  ca obiectiv principal facilitarea accesului la informaţie, educaţie şi cultură 
pentru persoanele defavorizate precum şi programe de alfabetizare tehnică a persoanelor care 
doresc să utilizeze serviciile oferite de aceasta institutie. În  concluzie, lectura trebuie să fie un 
exerciţiu zilnic, la care   contribuie familia, şcoala, bibliotecile şi editurile.  
    Biblioteca publică răspunde nevoilor de lectură, documentare şi recreere ale utilizatorilor 
sai. Aceştia primesc informaţia propriu-zisă, dar şi o educaţie la limita dintre cea formală şi cea 
informala  . 
           Prin misiunea ei culturala si spirituala  in promovarea si cunoasterea adevaratelor valori  in 
randul comunitatii din care aceasta face parte , Biblioteca Comunala Podoleni , a incheiat  
parteneriate  educationale cu Scoala generala “Alexandru Podoleanu” dar si cu  Gradinita  nr.1 , “Ai 
carte , ai parte  “ si  “ Lumea minunata a basmelor “ –sub aceste generice  biblioteca si scoala si-
au dat mana  pentru a face  cunoscuta  copiilor  lumea  plina de mister  si frumos a cartii .     
        Astfel , în anul care a trecut, datorita pandemiei , biblioteca a organizat  doar 3 evenimente 
culturale la care au participat un număr de 50 persoane .Aceste activitati   s-au desfasurat dupa 
urmatorul calendar: 
 Viata si opera marelui Eminescu ... (aniversare Mihai Eminescu ) 
  Lectia de istorie  - 24 Ianuarie –Mica Unire de la 1859 
 Primavara, bine ai venit ! (traditii si legende de martisor). 
      Pentru anul 2021 biblioteca poate raporta urmatoarele activitati :                                        
   - achizitionarea de carti in valoare de 2000 lei 



  -cartile au fost inregistrate in Registrul de inventar si in Registru de miscare a fondurilor si 
clasificate si catalogate in sistem zecimal. 
-  efectuatuarea de  operatiuni de reconditionare si reparare a publicatiilor cu grad mediu de uzura. 
-  efectuarea de  operatiuni de inscriere si reinscriere a cititorilor  
-  am ajutat la orientarea cititorilor in definitivarea cererilor de lectura. 
La nivelul comunei  exista un numar de 354 de cititori, reprezentand aprox. 8% din totalul 
populatiei existentei, numar procentual satisfacator. 
Vizite la biblioteca  in anul ce a trecut -1896. 
 La nivelul satului Negritesti,sat component al comunei Podoleni, exista un nr. de 20 de 
cititori,reprezentand un procent de 7%din numarul total de locuitori. 
 In perioada iunie -septembrie, am efectuat inventarul bibliotecii. 
 Actiunea de igienizare prin varuire a bibliotecii, s -a desfasurat tot in anul ce a trecut. 
 S-a inceput casarea necesara a unui volum mare de carti uzate fizic si moral. 
 S-a iesit in intampinarea si utilizatorilor care au solicitat si alte servicii ,de ex. scoaterea la 
imprimanta a diverselor acte solicitate de ei.   
 S-a efectuat lucrari de curatenie si igienizare de doua ori pe saptamana 
 In perioada ianuarie -iunie  s-au efectuat cate 15 ore pe saptamana in cadrul 
compartimentului de taxe si impozite unde am efectiat urmatoarele: 
-examinarea documentelor aflate in dosarul fiscal al contribuabilului 
-verificarea concordantei dintre datele cu cele dinnevidenta contabila si fiscala a contribuabilului 
-analiza si evaluarea informatiilor fiscale 
-primirea proceselor verbale de contraventie  
-confirmarea debitelor 
-operatiuni de incasare in numerara sumelor reprezentand impozite ,taxe, amenzi si alte cntributii 
care se fac venit la bugetul local. 
-emiterea documentelor de urmarire fiscala 
-efectuarea de copii xerox 
     Printre obiectivele anului 2022  se numără  următoarele  –întărirea relațiilor de parteneriat  cu 
instituțiile de învățământ 
-identificarea și câștigarea unei noi categorii de utilizatori 
-promovarea imaginii publice a bibliotecii , a colecțiilor de documente și a serviciilor oferite prin 
organizarea de activități culturale cu scop  educativ și recreativ 
-identificarea și achiziționarea de noi documente, astfel încât acestea să vină în întâmpinarea 
nevoilor curente și viitoare ale utilizatorilor  actuali sau potențiali 
- organizarea de microexpoziții pentru promovarea și marcarea aniversărilor sau comemorărilor 
unor personalități 
           Biblioteca reprezintă prin excelenţă un centru de informare continuă şi de cultură, 
contribuind în acest mod la dezvoltarea şi consolidarea procesului de educaţie a cititorilor. Prin 
spectrul de activităţi prestate, bibliotecii îi revine marele rol de a cataliza dezvoltarea multilaterală a 
personalităţii în devenire. 
          Biblioteca publică este principalul mijloc de a acorda tuturor acces liber către comoara 
gîndurilor şi ideilor umane şi către creaţiile imaginaţiei omului. Biblioteca publică trebuie să dea 
maturilor şi copiilor posibilitatea de a merge, mînă-n mînă cu epoca lor, de a nu înceta niciodată să 
se instruiască. Şi să fie la curent cu progresele realizare în domeniul ştiinţific şi cel artistic. 



Prezentate într-o manieră abstractă şi mereu actualizată colecţiile bibliotecii pe orice suport trebuie 
să fie dovadă vie a evoluţiei ştiinţei şi a culturii  
Biblioteca va putea astfel să-i ajute pe utilizatorii săi să-şi facă ei înşişi o opiniie şi să-şi dezvolte 
gustul şi facilităţile lor critice şi creative 
             Biblioteca va urmări și în acest an , prin acțiunile sale să își consolideze  poziția de centru 
cultural și educativ, să vină în întâmpinarea nevoilor  utilizatorilor săi, urmărind  să satisfacă în 
acest fel  accesul la informație  dar și nevoia de frumos a oamenilor.  
 

 
Primar, 

Cristian Croitoriu 


