
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA TRIFESTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORTUL 
PRIMARULUI  

 
privind starea economica, sociala si de 

mediu a Comunei Trifesti  
in perioada  iunie 2016- iunie 2017 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORTUL PRIMARULUI  
privind starea economica, sociala si de mediu a Comunei Trifesti  

in perioada  iunie 2016- iunie 2017 
 
 
 

 In temeiul art. 63, lit. a din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, am intocmit prezentul raport in calitate de primar al 
Comunei Trifesti, judetul Neamt. 
 Pornind de la dezideratul urmarit de catre orice primarie responsabila de a asigura 
cetatenilor servicii de calitate, extinderea acestora, imbunatatirea infrastructurii si a calitatii 
comunei, voi enumera in prezentul raport realizarile din perioada iunie 2016- iunie 2017.  
 Asa cum am promis sunt si voi fi primarul tuturor trifestenilor . Viziunea mea pentru 
Trifesti , se bazeaza pe sustenabilitate, pe administrarea eficienta si rationala a resurselor , pe 
transparenta  in luarea deciziilor si pe respect si empatie pentru fiecare cetatean. Raportul de fata 
se vrea a fi un moment al reflectiei, al punerii  in oglinda a celor petrecute in ultimul an in UAT 
Trifesti, prezentand   modul in care au fost cheltuiti banii publici , dar si punerea in aplicare a 
promisiunilor facute. 
 Vreau si sper ca sunteti in asentimentul meu , ca, comuna noastra sa cunoasca o 
dezvoltare durabila si cresterea gradului de civilizatie, intr-un cadru optim, european in care toti 
trifestenii sa beneficieze de un confort corespunzator, de bunastare si sanse egale de a-si urma 
visele.  
 De asemenea doresc sa remarc buna colaborare pe care am avut-o in ultimul an atat cu 
membrii Consiliului Local cat si cu aparatul de specialitate al primarului . 
 
 
 Va multumesc si va doresc mult succes pe cat doresc si administratiei pe care o conduc. 
 
 
 
 

Cu  respect, 
Primarul dumneavoastra, 

Lupu Dan Marian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
Raportul pe compartimentele din aparatul de specialitate al primarului se prezinta astfel: 

 
 
 
 
 COMPARTIMENTUL CONTABILITATE, IMPOZITE SI TAXE LOCALE 
 
 Bugetul local al Comunei Trifesti  cuprinde urmatoarele capitole: 
51.02- Autoritati executive; 
61.02- Ordine publica si siguranta nationala; 
65.02- Invatamant  
67.02- Cultura, recreere si religie; 
68.02- Asistenta sociala; 
70.02- Locuinte, servicii si dezvoltare publica; 
74.02- Protectia mediului; 
84.02- Transporturi . 
 
  La venituri acesta se prezinta astfel:  
          -mii lei  
Denumire PLAN  REALIZAT PROCENT 
Sume defalcate din 
TVA 

5889 3800  

Impozite pe cladiri 67 42 63 % 
Impozite pe teren 
intravilan  

88 50 57% 

Impozite pe teren 
extravilan 

218 134 62% 

Impozit auto 91 30 33% 
Salubritate 111 78 70% 
Concesiuni 16 12 75% 
Amenzi 288 233 8% 
 



  
 In perioada iunie 2016-iunie2017,  au fost evidentiate si inregistrate cheltuieli finantate 
integral  din  bugetul local in valoare de 2246377  lei  
  

Lunar au fost raportate situatii financiare cu platile restante, monitorizare cheltuieli de 
personal  si cu anumiti indicatori din bilantul institutiei , conform Ordinului nr 2941 din 22 
octombrie 2009 pentru completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea 
situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si raportari financiare aprobate 
prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009. Tot lunar pana  pe data de 25 ale lunii,  
au fost depuse la ANAF declaratia unica 112 ( evidenta  nominala  a asigurarilor obligatorii si a 
obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de sanatate ) si  situatia M 500( evidenta 
personalului din administratia publica locala) . 

 
 La finele fiecarui trimestru s a raportat si predat in termen la Directia Finantelor Publice 
Neamt, bilanturile contabile , contul de rezultat patrimonial , situatia fluxurilor de trezorerie, 
conturile de executie bugetara . A existat o permanenta colaborare cu Trezoreria municipiului 
Roman , Prefectura Neamt, Curtea de Conturi Neamt,  Casa Judeteana de Pensii Neamt, Itm 
Neamt, Casa Judeteana de Sanatate Neamt , agenti economici, si contribuabili. 
 
 Ca urmare a actelor emise de Guvernul Romaniei , de ministere si de alte organe centrale 
, implicit Directia Regionala a Finantelor Publice Iasi, Administratia Judeteana a Finantelor 
Publice Neamtsau de Consiliul Judetean Neamt , prin care s-au alocat fonduri, majorari de 
cheltuieli materiale , de personal, s-au intocmit rapoarte pentru rectificarea bugetului local . 
Urmare a acestor demersuri s-au efectuat un numar de 7  rectificari bugetare  prin Hotarari ale 
Consiliului Local Trifesti . Consecinta acestora a fost ca de la un buget initial de 5.469.000 lei la 
venituri s-a ajuns la un buget final de 9.817.000 lei, iar la cheltuieli de la 5.469.000 lei la 
9.817.000 lei.   
 
 
 Impozite si taxe locale  

In perioada vizata activitatea compartimentului  cu atributii de stabilire, constatare, 
inregistrare, colectare si incasare a impozitelor si taxelor locale care se fac venit la bugetul local , 
a fost in parametri normali in ce priveste  relatiile functionale specifice,  in calitatea serviciilor 
oferite contribuabililor cat si de relationare cu Consiliul Local Trifesti , precum si perfectionarea 
parametrilor de natura fiscala  ce s-a concretizat prin cresterea gradului de colectare a creantelor 
bugetului local . Gradul de colectare a fost de 42 %. 

Au fost transmise contribuabililor un nr  2849 de  instiintari de plata .  
S a instituit un numar  de  42 popriri si s-au emis  un  numar de 100 somatii . 
Suma incasata in aceasta perioada a fost  de 6.331.427 lei situatia detaliata pe fiecare 

sursa fiind urmatoarea : 
- Mii lei  

Impozit/taxa Incasari 2016 Incasari 2017 Diferente +/- 
Impozit cladiri personae fizice  42 90 48 
Impozit teren persoane fizice  50 59 9 
Impozit teren extravilan  134 153 19 
Impozit auto persoane fizice 30 47 17 
Salubrizare 78 132 34 
Taxa concesiune personae fizice 19 32 13 
Impozit cladiri persoane juridice 19 32 13 
Impozit teren persoane juridice 5 2 -3 
Impozit auto persoane juridice 7 4 -3 
Amenzi 23 36 13 



 
S-au inmatriculat110  autoturisme, s-au radiat 48  autoturisme si s-au inscris un numar de  

15 tractoare . 
S-au emis un numar de 12 autorizatii de functionare pentru magazine si baruri.  

 
  
INVESTITII IN PERIOADA IUNIE 2016- IUNIE 2017  

- au fost demarate demersurile pentru proiectul de alimentare cu gaz; 

- au fost efectuate lucrari de reamanajere, toaletare arbori, dotare cu banci a sediului primariei 
Trifesti;

                         

-  infiintare parcare auto primaria Trifesti ; 

                     

 



 

 
- infiintare parc utilaje pentru primaria Trifesti; 

         

- intretinere si reparatii drum acces pe o portiune de 350 m de la intrare in Trifesti pana la 
intersectie cu biserica; 

           

- au fost desfasurate actiuni de curatare a spatiilor verzi din comuna si amenajare parcuri  la 
bisericile din Trifesti si Miron Costin; 

          

 
 



 
 
 
 

- Extindere sediu primarie 

 
 

                      
                           

- Achizitionarea unu autoturism dacia Duster.  
 

          
 
 

- Infiintare remiza PSI; 

         
 



 
 

- A fost construita o  scena in aer liber,  pentru desfasurarea activitatilor cultural-distractive 
din comuna; 

 

 
 
- Demolare conac boieresc Miron Costin :  Conacul a avut mari probleme de când i s-a dat 

foc, acum 4 ani, și devenise un pericol extraordinar de grav. Au fost furate toate grinzile între 
timp, acoperișul – ceea ce mai rămăsese din el – se ținea doar în căpriori, un perete era căzut cu 
totul, nu mai era nimic bun. De la preluarea mandatului de  primar, am încercat, de vreo două ori, 
să-l dau cuiva cu titlu gratuit, insa nimeni nu s-a oferit . L-am demolat cu autorizație, cu hotărâre 
de consiliu local, deci absolut legal. 

 
Pe locul conacului boieresc, va fi construita o gradinita pentru copii din satul Miron Costin  
 

                        
     
 



 
 

             
 
          
 

- Amenajare teren de sport la Scoala  Gimnaziala din Branisteni; 
                                                          

           
 

- Demolare turn de apa din sector , terenul eliberat va fi concesionat  cetatenilor comunei 
Trifesti ,  pentru a-si construi locuinte .  
 

 
 



 
- Eliberarea spatiului unde a existat sala de festivitati Miron Costin , in vederea constructiei 

unui parc de joaca; 
 
                       

 
 
 
 
 
 COMPARTIMENTUL JURIDIC, SECRETARIAT, STARE CIVILA, REGISTRU 
AGRICOL  
 

In perioada iunie 2016 – iunie 2017  s-au emis  93 de hotarari de Consiliul Local , 
hotarari care pot fi vizualizate pe site-ul  www.primariatrifesti.ro , sectiunea Consiliul Local. 

Tot in aceasta perioada  , s-au inregistrat un numar de 241  de acte si  fapte de stare 
civila, astfel: 
 

-certificate de nastere eliberate : 47; 
 
- certificate de casatorie eliberate: 41; 
 
- certificate de deces eliberate: 64; 
 
- acte de nastere (transcrieri): 8; 
 
-acte de casatorie : 28; 
 
-acte de deces: 53.  

 
In aceasta perioada  s a verificat activitatea de stare civila de catre personalul responsabil 

in acest domeniu din cadrul Directiei Judetene de Evidenta Informatizata a Persoanei  si nu au 
fost consemnate erori sau incalcari ale legii pe aceasta linie. 

 
Activitatea la registrul agricol s-a concretizat  prin:  

- Dezbateri succesorale – s-au eliberat un nr de  12  formulare Anexa 24 pentru Camera 
Notarilor Publici Bacau si cetateni; 
 

- S-au efectuat un numar 228 de contracte de arenda teren si 35 de acte aditionale la 
contractele de arenda;  



 
- S-au efectuat un numar de 15 contracte de comodat si schimb; 

 
- S-au eliberat un numar  70 de atestate de producator conform Legii 145/2014  

 
- S-au intocmit un numar de 66 dosare privind vanzarea terenurilor din extravilan  conform 

Legii 17/ 2014 
 

- S-au eliberat un nr de  adeverinte de rol: 
 VMG - 31 
 ASF- 219 
 Incalzire populatie- 414 
 Pentru burse elevi si rechizite- 25 
 Pentru tichete de gradinita -35 
 Pentru schimbat contracte E-ON  -891  
 Pentru subventie teren agricol APIA – 423 
 Pentru spatiu (schimbare buletin) – 322 

Activitatea la registrul agricol se efectueaza informatizat prin programul GRSA 
( Registrul Agricol). Sunt inregistrate  un numar de 2400 de pozitii de rol ( procent 

100%) , baza de date fiind in prezent in actualizare  in procent de 50 %. 
 

COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA 
 

 In perioada iunie 2016-iunie 2017,  activitatea acestui compartiment s a concretizat prin 
desfasurarea urmatoarelor: 

Anchete sociale vizind problematica sociala: 
- Pentru judecatorie si tribunal s-au efectuat 43 anchete; 
- Pentru politie  s-au efectuat un numar de 4 anchete; 
- Pentru notariat s-au efectuat un numar de 6 anchete . 
- Pentru institutii de invatamant (acordare de burse, bani de liceu, rechizite ) , s-au efectuat 

un numar de 25 anchete . 
`  

Anchete sociale pentru D.G.A.S.P.C Neamt  
- Pentru Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap si pentru obtinerea drepturilor 

pecuniare(unde este cazul intocmirea dosarelor de asistent personal) , s au efectuat un 
numar de 79 anchete ; 

- Pentru intocmirea dosarelor de alocatie de stat pentru copii si transmiterea lor la A.J.P.I.S 
Neamt , s-au efecutuat un numar de 73 anchete ; 

- Periodic , in colaborare cu inspectorii sociali de la D.G.A.S.P.C Neamt , prin deplasari la       
domiciliu , in vederea intocmirii documentatiei necesare stabilirii masurilor speciale de 
protectie a copiilor aflati in dificultate , au fost realizate  39 de anchete sociale si 79 
rapoarte de evaluare; 

-  Alte activitati desfasurate in cadrul acestui compartiment au constat in reprezentarea 
minorilor la audieri desfasurate la Politia MunicipalaRoman sau Judecatoria Roman – 2 
audieri; 

- Intocmirea si verificarea dosarelor de indemnizatie a persoanelor incadrate in grad de 
handicap care opteaza pentru indemnizatia de insotitor conform Legii488/2006 – 16 
dosare aflate in plata; 

- Intocmire dosare stimulent educational pentru copii provenind din familii defavorizate si 
distribuit tichete sociale conform Legii 248/2015 – 35 beneficiari; 

- Intocmire dosare asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav – 35 dosare ; 
- Intocmit rapoarte anuale pentru persoanele cu handicap  care merg la reevaluare – 25  



       
 

In ce priveste acordarea drepturilor prevazute de Legea 277/2010 , intocmirea dosarelor 
de alocatie pentru sustinerea familiei precum si transmiterea acestora la A.J.P.I.S Neamt , 
pentru acordarea drepturilor banesti,  din 3 in 3 luni, s-a primit documentatia necesara , s-au 
efectuat anchetele sociale si s-au emis dispozitii  de acordare a dreptului de alocatie.  

Lunar s-au transmis la A.J.P.I.S Neamt situatia cu incetarea, modifcarea si acordarea 
drepturilor ASF  si care se prezinta astfel pentru perioada iunie 2016-iunie 2017: 
- Dosare de acordare a drepturilor - 121; 
- Dosare de incetare/reluare/modificare -20; 
- Dosare de suspendare a drepturilor -  0 

In aceasta perioada au fost intocmite 32 dosare de acordare a drepturilor prevazute de 
O.U.G 111/2010 – indemnizatia de crestere a copilului si stimulente si s-au intocmit un 
numar de dosare la Legea 416/2001- Legea venitului minim garantat. Plata ajutorului social a 
fost in suma de 18.560 lei.  

Au fost intocmite 414 dosare pentru subventie incalzire populatie cu  combustibili solizi   
 

Lucrari realizate cu beneficiarii Legii 416/2001: 
 

- Lucrari de igienizare zone de interes public, prin colectare de gunoi 
- Lucrari de intretinere santuri acolo unde situatia a fost impusa; 
- Taiatul si despicatul lemnelor de foc precum si depozitarea acestora; 
- Toaletare arbori; 
- Imprastiere de material antiderapant in zonele ce prezinta pericol de alunecare pentru 

vehicule si personae pet imp de iarna; 
- Igienizarea localitatii si a cursurilor de apa, desfundarea podetelor si a santurilor. 

 
 
 
COMPARTIMENTUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI , CADASTRU 
 
 Pe linie de urbanism s-au eliberat un numar de 68  certificate de urbanism , 9  autorizatii 
de desfiintare si  22 autorizatii de construire, 11 certificate energetice si 6 concesiuni. 
 S-au efectuat un numar de 17 receptii finale .  
 In ce priveste disciplina in constructii au fost aplicate 3 avertismente.  
 
 Activitatea la biroul cadastru  pentru perioada iunie 2016- iunie 2017 se prezinta astfel:  
 

- Verificarea registrelor si cererilor in baza Legii 18/1991, republicata, Legii 1/  , Legii 
247/ 

- Verificarea planurilor cadastrale si calculatiei ; 
- S- au un intocmit un numar de 40 documentatii pentru eliberarea titlurilor de proprietate 

care au fost inaintate Comisiei Judetene de Fond Funciar; 
- S-au verificat cererile pentru atribuirea de teren , conform Legii 18/1991, republicata , un 

numar de 18 cereri in curs de solutionare , curti –constructii, pentru care necesita 
masuratori si intocmirea schitelor cadastrale in vederea eliberarii titlurilor de proprietate; 

- S-au intocmit si eliberat un numar de 80 de schite cadastrale pentru E-ON; 
- S-au intocmit un numar de adeverinte pentru birou cadastru; 
- S-a intocmit documentele si contractele cu OCPI; 
- S-au intocmit sectoarele cadastrale ; 
- S-a efectuat copii dupa titlurile de proprietate la un numar de 8 parcele in vederea 

inceperii cadastrului sistematic; 



 
- S-au verificat masuratorile la concesiuni; 
- S-au facut masuratori in teren ca urmare a unui numar de 26 petitii-reclamatii  si s- 

intocmit raspunsurile corespunzatoare in termen de 30 de zile de la data solicitarii; 
- Participarea la expertize judiciare, in vederea intocmirii intampinarilor catre  instanta 

pentru litigiile in curs; 
- Verificarea tuturor documentatiilor cadastrale intocmite de specialist , in vederea evitarii 

aparitiei cadastrelor pozitionate gresit; 
- Solutionarea a 16 cereri de masuratori in Trifesti si 5 cereri in Miron Costin.  
 

 
 

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA 
 
  ANALIZA  ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE A INCENDIILOR 
 
     Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă are ca scop preîntîmpinărea, reducerea sau 
eliminărea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, a protecţiei   
populaţiei,  a   mediului,   a   bunurilor  şi   valorilor.    Această   activitate  s-a   
desfăşuratconform   Graficului   de  control  şi   de   informare   publică,   activitate   organizată  
de   către   şeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență şi coordonată  de Primar în 
calitate de Preşedinte al  Comitetului Local pentru Situații de Urgență  
  
Evidenţa executării activităţii de prevenire : 
 
În perioada la care fac referire au fost planificate acţiuni de informare,   îndrumare   şi control   la   
gospodăriile   populaţiei   şi   instituţiile   din   subordinea   consiliului   local,   la   școli   și 
biserici,   precum şi exerciţii de evacuare a personalului din instituţia proprie şi a celui din 
instituţiile şcolare . 
 
 Activitatea de control a vizat pe de o parte instituţiile de invăţămant şi cultură şi bisericile 
de pe raza comunei, iar pe de altă parte, gospodăriile populaţiei facandu-se în acest sens o 
repartizare a membrilor componenţei preventive, pe sate şi în cadrul acestora, tinundu-se seama  
de vulnerabilităţile cele mai întâlnite la cetăţeni - posibile generatoare de situaţii de urgenţă 
(boală, handicap, batrâneţe, sărăcie, consum de alcool).   
 
 În   satul   Trifeşti,   incluzând   şi   Sofroceşti,   au   fost   planificate   pentru   control   
76   degospodării, altele decât cele controlate în semestrul anterior, reuşind să se finalizeze 
controlul laaproximativ 60 de gosodării ;   
 
 În satul Miron Costin şi Branişteni au fost planificate la control tot atatea gospodării  şi 
au fost finalizate aproape toate controalele . Cauzele  pentru care nu s-a reusit  efectuarea tuturor 
controalelor planificate sunt de natură obiectivă şi enumerarea acestora se va regăsi în subtitlul 
referitor la deficienţe constatae în activitatea serviciului. 
 
Constatări reieşite în urma controalelor : 
 
 Daca în ultimii ani ne bucuram de o îmbunătăţire a acţiunilor componentei de prevenire, 
dar şi de receptivitatea populaţiei faţă de importanţa acestor controale, încă din anul trecut şi mai 
ales în acest an , o dată cu manifestarea  unor aspecte de natură financiară  în rândul celor care 
execută control la gospodăriile populaţiei, legate de faptul că activitatea acestora este nenormată, 
la   propunerea   șefului   SVSU   s-a   aprobat   prin   Hotărâre   de   Consiliul   Local  
 



 
remunerarea personalului   din   serviciul   voluntar   pentru   timpul   efectiv   în   care   participă   
în   acțiunile   de intervenție, precum și la concursuri și activități de pregătire , ori informare a 
populației. 
 
 Din   constatările   reieşite   în   urma   controalelor,     se   observă   că   se   menţin   
aceleaşi pericolelor de incendii şi aproape cu în aceeaşi ordine  : 
- coş de fum, burlan construit lângă materiale combustibile (lemn, plastic ) 
- coşuri de fum necurăţate ;  coş de fum, burlan construit lângă materiale combustibile (lemn) 
- improvizaţii electrice (iluminarea grajdurilor prin intermediul unui cablu electric introdus în 
priză în una din camerele locuinţei ; siguranţe fuzibile improvizate) ; 
- Depozitarea furajelor în apropierea  locuinţelor sau în apropierea drumurilor, a căilor  de 
acces; 
- sobe cu portiţa defectă, lipsa tablei de protecţie de pe podea; 
- butelii cu improvizaţii (furtun ce prezintă porozităţi sau crăpături) ; 
- poduri în care se depozitează aglomerări de materiale inflamabile. 
 
 Deși enumerarea deficiențelor este vastă putem spune că numărul gospodăriilor la care se 
constată aceste deficiențe este în scădere , iar ca  o nota pozitivă trecem în revistă faptul că s-au 
diminuat numărul ,,depozitelor,, de butelii din curţile cetățenilor, care încă mai primesc în 
,,gestiune,,   , de la o serie de agenţi economici autorizaţi în domeniul respectiv de comercializare 
şi care nu respectau cu stricteţe cerinţele de securitate impuse de normele învigoare.   
 
  Deşi conştienţi de pericolele la care se expun, populaţia, în special cea varstnică nu iau în 
seamă cu seriozitate regulile şi măsurile de prevenire mai ales la depozitele de furaje, grajduri, 
bucătării de vară , dependinţe, sobe de încălzit, instalaţii electrice.    
 
 Dintre persoanele cu cele mai multe şi grave nereguli , pe primul loc se situează bătrânii 
care în majoritatea cazurilor   sunt şi bolnavi, urmate de persoanele nevoiaşe și de cele care 
consumă alcool foarte des.  Aceste persoane sunt în evidențele noastre, le cunoaștem problemele 
 
 
și obiceiurile și de aceea le avem mereu în atenție 
 
Evidenţa incendiilor : 
 Din luna iunie anul 2016 și până în prezent pe teritoriul comunei au avut loc 2 incendii la 
caselede locuit și 2 incendii la furajele pentru animale, cu cate 2, respectiv 3 incendii mai puțin 
decatpentru perioada anterioară. Din acestea, ne rămâne în memorie un incendiu care s-a produs 
la olocuință din Trifești în care locuiau 2 familii cu 8 copii minori, care din fericire nu s-a 
înregistrat cu victime. 
 
 Fiind o vreme friguroasă și deoarece niciuna din familii nu aveau unde să locuiască, am 
reusit , prin eforturi considerabile să le găsim locuințe corespunzătoare din toate punctele de 
vedere pentru ca aceștia să poată avea un trai decent până la construirea altor locuințe. 
 
 Deşi numărul incendiilor s-a redus față de perioada similară din anul precedent, daca 
analizăm ultimul incendiu  care era să se termine cu o catastrofă , ne punem întrebarea cere din 
neglijenţele umane au o pondere mai mare în producerea acestor  catastrofe ? E vorba doar de 
activitatea de prevenire şi informare a cetăţenilor ? Este nevoie de prioritizarea controalelor şi 
prevenirilor cu precădere la astfel de persoane şi familii care, deşi par ca fiind preocupate de 
grija copiilor, a asigurării traiului satisfăcător chiar prestand munci cu ziua , nu cumva este vorba 
şi de o analiză a comportamentului social , familial, al obiceiurilor şi viciilor la care să-şi dea 



 
 
concursul   persoanelor   din  sfera  asistenţei   sociale  ,   a   persoanelor  specializate   în   
psihologia familiei ?  Fac aceste presupuneri deoarece este greu de crezut ca o mamă îşi lasă 
copii în casă încuindu-i pe din afară lăsându-i pentru o perioadă prea mare de timp singuri; ei 
neavând vârste mai mari de 6 ani , iar unul chiar era de până într-un an.  
  
Deficienţe constatate în activitatea serviciului : 
 Se   menţin   aceleaşi   deficienţe   constatate   de   fiecare   dată   referitoare   la   
incapacitatea serviciului de a acţiona profesionist pentru stingerea definitivă a unui incendiu şi 
aceasta datorită lipsei echipamentelor de stingere, cum ar fi autospeciala de stins incendii sau a 
unei motopompe portabile de mare capacitate, a măştilor de oxigen fără de care nu se poate 
pătrunde în interiorul unei încăperi cu mult fum, a echipamentului ignifug,  aşa că activitatea 
noastră rezumându-se de cele mai multe ori la oprirea extinderii incendiului, luarea măsurilor de 
întrerupere a energiei electrice, scoaterea buteliilor şi a materialelor inflamabile sau a bunurilor 
materiale, până lasosirea pompierilor militari . 
 
Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii SVSU : 
 Comuna Trifeşti face parte dintre localităţile mari spre foarte mari din punct de vedere   
populaţiei şi a suprafeţei. Totodată , este cunoscut faptul că foarte multe locuinţe sunt expuse 
pericolului de incendiu datorită instalaţiilor electrice foarte vechi, a aglomerărilor de furaje şi nu 
în ultimul rând, a inconştienţei unora cu o situaţie dezorganizată, sau în vârstă, fapt confirmat şi 
de analiza specialiştilor profesionişti din cadrul ISU Neamţ, care au situat comuna printre cele 
mai expuse riscului de incendiu. 
 
 Pentru a veni în sprijinul locuitorilor este necesar ca serviciul să fie mult mai eficace în 
activitatea de prevenire a incendiilor, să nu mai tolereze neregulile şi să înştiinţeze ori de câte ori 
este nevoie pe şeful serviciului când se impune aplicarea sancţiunilor.  Toate cazurile de neluare 
în seamă a acţiunilor de informare, îndrumare şi control să fie aduse de îndată la cunoştinţă 
pentru luarea măsurilor care se impun. 
 
 Având în vedere noile reglementări care vor intra în vigoare începînd cu luna iulie 2017 
care modifică statutul personalului voluntar şi criteriile de performanţă ale serviciilor voluntare 
pentru situaţii de urgenţă este necesară parcurgerea urgentă a următoarelor acţiuni : 
 
- actualizarea tuturor documentelor impuse de noile reglementări(statut voluntari, contract de 
voluntariat, redefinirea încadrării în categoria specifică dotării); 
- recrutarea de voluntari care să răspundă noilor cerinţe (medicale, psihice, profesionale) ; 
- organizarea examenelor în perioada specifică accesului în carieră ; 
- achiziționarea unei autospeciale de stingere sau a unei autocisterne cu necesarul de lucru ; 
- achiziționarea   echipamentelor   de   intervenție   specifice   stingerii   incendiilor   ( 
 
 
 
COMPARTIMENTUL DE IMPLEMENTARE PROIECTE FINANTATE EXCLUSIV 
DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE  
 

 
ACHIZIȚII PUBLICE 
 
 Odată cu intrarea în vigoare a Legii. Nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice, a Legii 
nr. 99/2016 privind  achizițiile sectoriale și a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari  
 



 
și concesiunile de servicii,  activitatea de achiziții din cadrul primăriei comunei Trifești se  
desfășoară în conformitate cu principiile care stau la baza politicilor de reformare a achizițiilor 
publice , astfel : 

- Nediscriminarea și tratamentul egal, pentru a se asigura o concurență loială ; 
- Recunoașterea reciprocă  pentru acceptarea în mod licit pe piața U.E. a 

diplomelor , certificatelor , dar și acceptarea produselor, serviciilor și 
lucrărilor oferite; 

- Transparența, care implică aducerea la cunoștință tuturor posibililor doritori 
prin publicarea în sistem a tuturor informațiilor ; 

- Proporționalitatea, care asigură corelarea cerințelor de calificare din partea 
autorității contractante cu importanța, gradul de dificultate, mărimea 
achiziției; 

- Eficiența utilizării fondurilor, prin atribuirea contractelor de achiziție pe baza 
de competențe tehnice si economice care să reflecte avantajele raporului 
optim între calitate și preț ; 

- Asumarea răspunderii – determinarea clară a sarcinilor și atribuțiilor 
persoanelor responsabile cu achizițiile publice, urmărindu-se asigurarea 
profesionalismului, imparțialității și îndeplinirea independenței deciziilor 
adoptate pe parcursul derulării acestui proces; 

- Evitarea conflictului de interese, în scopul eliminării atribuirilor neloiale 
 

 La nivelul instituției nu este un compartiment specializat în domeniul achizițiilor publice 
și ca să ne aliniem cerințelor legale în domeniu, prin dispoziție a primarului au fost nominalizate 
persoanele care să îndeplinească atribuțiile compartimentului intern specializat.   
 
 În perioada iunie 2016-iunie 2017 au fost derulate proceduri de achiziție cuprinse în 
planurile anuale de achiziții pentru semestrul II al anului 2016 și semestrul I al acestui an.  
Ponderea cea mai mare a achizițiilor a avut-o achizițiile directe consultandu-se în acest sens 
ofertele operatorilor economici din catalogul SEAP. 
 
Cele mai importante achiziții realizate în această perioada au fost : 
 

I. Pentru investiția de realizare a proiectului de ,,Înființare sistem de apă și 
canalizare în satul Miron Costin, jud. Neamț ,, : 

- Servicii de consultanta,elaborare cerere de finantare, 
încadrulproiectului; 
- Studiu de fezabilitate, studiugeotehnic, studiuhidrologic 
- Documentațiecadastrala, ridicaretopografică 

II. Pentru proiectul ,, Modernizare drumuri de interes local în comuna 
Trifești ,, : 

-               Servicii de consultanță și proiectare  
-               Servicii de întocmire a documentațiilor cadastrale, topografice, 

geotehnice 
III. Pentru proiectul de investiții ,, Reabilitare și modernizare cămin cultural 

în satul Trifești, jud. Neamț,, 
- Servicii de consultanta ,elaborare cerere de finantare, încadrul 
proiectului; 
- Studiu de fezabilitate, studiugeotehnic, expertizatehnică 
- Documentațiecadastrala, ridicaretopografică 

 



 
IV. Pentru proiectul ,, Reabilitare școală primară corp A+B satul Trifești, 

jud. Neamț,, 
- Studiu de fezabilitate , studiu geotehnic, expertiza tehnica, documentație PSI 
- Proiect tehnic de execuție 
- Documentații topo și cadastrale 
V. Extindere sediu primarie 
- Servicii de proiectare 
- Lucrari de construire, inclusiv instalații , ignifugare 

 
Au mai fost achiziționate o serie de servicii și materiale necesare activitații 
administrative, dintre care amintim : 

- Lucrari de plombare drumuri comunale 
- Lucrari de refacere, balastare drumuri sătești și comunale 
- Servicii de salubrizare a localitații 
- Servicii de alimentare cu energie electrică (iluminat public și instituții) 
- Servicii de internet, telefonie 
- Servicii de mentenanță a sistemului informatic 
- Servicii de asigurare autovehicule și utilaje 

 

 
 
                                                    
COMPARTIMENTUL CULTURA, BIBLIOTECA SI SPORT 
 

Biblioteca Comunala  a avut in perioada iunie 2016- iunie 2017  următoarele obiective 
prioritare: 

 Consolidarea rolului bibliotecii ca pol cultural în rândul comunităţii deservite; 
 Organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca centru cultural, informaţional şi educaţional; 
 Cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor utilizatorilor reali şi potenţiali ai bibliotecii; 
 Adecvarea serviciilor bibliotecii la cerinţele utilizatorilor; 
 Asigurarea progresului în procesul de modernizare a serviciilor oferite ; 
 Extinderea parteneriatelor din comunitatea locală, unităţi şcolare, biserica . 

 
 



 
In  perioada despre care facem referire  ,   am achizitionat un nr .de 202 volume  in 

valoare de 3055,45 lei  de la SC Bibliopolis  Petrodava , 2 jocuri de sah si table, 2 jocuri rummy, 
5 jocuri puzzle in valoare de  567,49 lei ; 

 
Număr de documente de bibliotecă în colectii: 12149 volume ;. 
 
Număr tranzactii de documente  si sesiuni internet : 11204; 
 
Număr utilizatori  inscrisi  : 341; 
 

Avem incheiat parteneriat  cu Scoala  Gimnaziala  Trifesti si Scoala nr.1 Vasile Alecsandri 
din Roman.. 

 
Activitatea bibliotecii s a desfasurat pe mai multe palete decat  lectura publica . S-a asigurat 

conditiile de informare  ,  socializare si  comunicare a utilizatorilor  prin reteaua de calculatoare 
biblionet, prin site-ul de socializare facebook, prin avizier, iar perioada vacantelor  a fost un bun 
prilej pentru  jocuri in aer liber, lectura la biblioteca , sedinte biblionet, cursuri de dansuri si 
limba engleza, desen, jocuri de sah, rummy si puzzle. Cativa voluntari cu varste cuprinse intre 14 
si 18 ani au participat la rearanjarea cartilor pe rafturi si la scoaterea celor uzate moral si fizic pe 
care le vom propune spre casare. 

 
 Pe data de 30.06 2016 am organizat lansarea cartii Moartea Sobolanului scrisa de 
scriitorul Gheorghe Neagu . Au participat in jur de 50 de invitati cu varste cuprinse intre 7 si 90 
de ani. 
 

     
 

Pe 01 .08 .2016  am organizat lansarea cartii  ,,Biserici de lemn din Podisul 
Barladului”  a preotului Flurin Tuscanu de la Parohia Trifesti Si la aceasta activitate au 
participat peste 60 de invitati cu varste intre 7 – 70 de ani.  

 
 



 
 
Tot pe 01 .08.2016 am organizat o expozitie de carti ilustrate a d-lui ing Viorel Nicolau din 
Piatra Neamt  
 

                          
 
 

Pe data de 04.09 .2016 ,  am acordat, in cadrul unei ceremonii festive , diplome de 
cetateni de onoare catorva persoane care de- a lungul timpului si -au adus aportul in viata 
educativa, spirituala, economica si medicala a comunei: invatator Stoean Dumitru, tehnician 
veterinar Ichim Maria, profesor Gheorghe Constantin, preot Miron Gheorghe si post mortem 
doctor Patrascu Horia si invatator Stoean Octavia. Ne- au onorat cu prezenta vicepresedintele 
Consiliului Judetean Neamt , Dulama Laurentiu Amedeo, consilierul judetean Mihaela Elena 
Isciuc, scriitor Gheorghe Neagu, preot Florin Tuscanu si preot Laurentiu Segneanu.  

 
 

       

 
 



 
 
Toamna incepe in forta odata cu inceperea noului an scolar 12 . 09 .2016  
 

 
 
 

Marcam ziua educatiei  pe data de 02.10.2016  , cu vizita clasei 1 a d-nei inv . 
Chelaru Violeta  la biblioteca. 
   
 Data de 25.10.2016 – ziua armatei Romane,  a fost  marcata prin curatarea 
monumentelor eroilor si plantare de flori in jurul lor , apoi prin vizionare de filme 
documentare istorice la biblioteca.  
 
 

 
 

 
Pe 1 decembrie 2016, am sarbatorit cu cantece patriotice, filme istorice si voie buna  

 
      

 



 
 
  In preajma sarbatorilor de  Craciun am  primit colindatori la Biblioteca Comunala 
Trifesti  elevii clasei  a III a de la Scoala Gimnaziala Trifesti .  

 
                                                                            
De asemenea de mos Neculai si mos Craciun toti elevii de la scolile si gradinitele din comuna au 
primit din partea noastra cadouri.  
 

 
 
In preajma sarbatorilor de Craciun am participat cu formatia de uratori Sumanarii  si Banta lui 
Bujor la festivalul de datini si obiceiuri Piatra Neamt, Roman, Pastraveni si Targu Neamt. 
 
     

 
 
 



 

 
 
Anul s a incheiat cu un frumos spectacol al tuturor uratorilor la Primaria Comunei. Au 

participat marea majoritate a cetatenilor comunei si au fost foarte multumiti si incantati . 
 
 ,, Sa petrecem impreuna la cumpana dintre ani”-activitate desfasurata pe scenele 

in aer liber din satul Miron Costin si Trifesti  31 decembrie 2016;        

 
 
 

    

      
 
 
 
15 ianuarie 2017 – activitatea ,, Luceafarul poeziei romanesti „  - simpozion dedicat 
marelui poet  Mihai Eminescu, desfasurata la Biblioteca Comunala Trifesti; 
 
      



 

 
 
24 ianuarie 2017  sarbatorim Mica Unire - expozitie de carte  si concurs pe teme istorice. 
Activitate desfasurata la Biblioteca Comunala Trifesti -; 
 
    

 
 
 
15.02.2017 ,, Ziua cititului impreuna” – activitate desfasurata la  Biblioteca Comunala 
Trifesti ; 
 
 

 
 
 
 



 
 
  
8 martie 2017 – activitatea : ,,Mama – comoara nepretuita “ desfasurata la Biblioteca 
Comunala Trifesti  marcata printr o intalnire cu mamicile micilor utilizatori si prin 
acordare de diplome si prezentare de poezii inchinate lor ; 
 
    

 
 
 
Activitatea : ,, Sa calatorim in lumea povestilor “ desfasurata pe 10.03.2017 la 

Biblioteca Comunala Trifesti 

   
 
 
03.04.02017  - demaram concursul ,, Cel mai frumos ou de Pasti” – desfasurat pe 

perioada 03.04-13.04.2017 – activitatea s- a desfasurat  la Biblioteca Comunala Trifesti . 
Cel mai frumos ou a fost premiat  cu un premiu de 50 Ron ; 
 

    
 
 
 



 
,, Cartea prietena mea” Activitate desfasurata pe data de 04.04.2017 la Biblioteca 

Comunala Trifesti  in colaborarea cu d-na educatoare Calugaru Irina ; 
      

 
 
Pentru  inchirierea  salilor de nunti din comuna au fost inregistrate 48 de cereri din care 7 

pentru nunti, una pentru cumetrie si 40 pentru praznice.  Taxa de inchiriere pentru nunta este de 
500 lei, pentru praznic 100 lei.  
 
 
Ziua de 28 aprilie  2017 – Ziua veteranilor de razboi  
 
  

Guvernul a hotărât, prin HG nr. 1222/10.10.2007, publicată în M.O. nr. 699/17.10.2007, 
ca Ziua veteranilor de război să fie marcată anual la 29 aprilie, în semn de recunoaștere a 
meritelor acestora pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a 
intereselor României, drept urmare  cu ocazia acestei zile am sarbatorit  putinii veterani din 
comuna noastra, acordandu le cate o diploma de merit si cadouri . 
 

 
 
Au fost distribuite  522 de foi de calatorie CFR pe anul 2016 pentru veteranii si vaduvele de 
razboi , iar in anul 2017 un de 372 foi de calatorie CFR.  
 
 



 
 Pe  24.05.2017 a avut loc Procesiunea anuala cu sfanta Icoana a Maicii Domnului la 
mormantul ciobanului  
 

 
 
 Ziua eroilor 25.05.2017 – Ceremonie de depunere a coroanelor la monumentele eroilor din 
satele Branisteni, Miron Costin, Sofracesti si Trifesti ,insotita de slujbe religioase .  
 
                

 
 

      
 
 
 
 



 
Ziua comunei Trifesti 
 
Pe 25.05.2017, am sarbatorit Ziua Comunei Trifesti, a carui program a fost urmatorul : 
 

Ora 14.30 – Cuvântul de deschidere al primarului comunei Trifești – d-l Lupu Dan Marian 
– Locul desfășurării activității : Scena primăriei Trifești ; 
Ora 14.30 – Program artistic susținut de elevii Școlii Gimnaziale Trifești (Poezii, cântece 
patriotice, cântece populare, dansuri populare și artistice, scenete de teatru)  
Ora 15.15 – Slujba religioasă susținută de un sobor de preoți – urmată de ceremonia de 
decernare a diplomelor de celebrare a 50 de ani de căsătorie ; 
Ora 15.30 – Program de muzică populară cu interpreta Alina Ciobanu în acompaniamentul 
Ansamblului ,,Plai Moldovenesc,, 
Ora 16.00 – Melodii de muzică ușoară în interpretarea cunoscutei tinere Dămian Sofia ; 
Ora 16.30 – Cântece și voie bună cu formația "REAL" 
 

         

 
 

 
 
 
 
 
 
 



      
 
 Școala Gimnazială “Miron Costin” Trifești a organizat, vineri, 26 mai, Simpozionul-
Concurs interjudețean “Miron  Costin, file de cronică”, ajuns la ediția a IV-a. Activitățile s-au 
adresat deopotrivă elevilor, profesorilor, dar și celor pasionați de cercetare și au fost initiate de 
profesorul de istorie Pavel Petrea si de directoarea Carmen Lupu. Deschiderea simpozionului a 
avut loc la scoala “Miron Costin” din comuna Trifesti, iar, ulterior, invitatii, împreună cu un 
sobor de preoti, s-au deplasat la mormântul cronicarului, unde s-a oficiat o slujbă de pomenire. 
 
 Institutii implicate: Consiliul Local Trifesti ,Inspectoratul Scolar Judetean Neamt, 
Complexul Muzeal Judetean Neamt, Muzeul de Istorie Roman, , Parohia Trifesti, Parohia Miron 
Costin, Parohia Brănisteni, Scoala Gimnazială Trifesti, Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” si 
Asociatia Mitropolit Visarion Puiu. Invitatii de onoare ai manifestării au fost prof. Violeta 
Lăcătusu, scriitoare, conf.  univ. dr. Dumitru Boghian, titularul Catedrei de istorie veche de la 
Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava, prof. dr. Sergiu Enea, de la Liceul Teoretic ”Ion 
Neculce” Târgu Frumos, pr. Florin Tuscanu si Mihaela Băbusanu, expert patrimoniu în cadrul 
Complexului Muzeal ”Iulian Antonescu” Bacău 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV,  GOSPODARIRE COMUNALA, PAZA SI 
ORDINE PUBLICA ,  PROTECTIA MEDIULUI  
 

Privind activitatile de protectia mediului la nivelul comunei Trifesti, au fost facute 
demersuri pentru informarea cetatenilor cu privire la respectarea normelor legale de protectia 
mediului prin afisarea de panouri in zonele cu risc de depozitare neconforma a deseurilor .Au 
fost aplicate nu numar de   5 avertismente  cetatenilor care au depozitat gunoi in locuri 
nepermise.  

 
 

         

 
 
 
 

Pentru colectarea gunoiului menajer de la activitatile casnice, primaria pune la dispozitie 
cate 4 saci pentru o luna intreaga . Nu s-au colectat si nici nu se vor  colecta deseuri provenite 
din urmatoarele surse de provenienta : gunoi de grajd, resturi vegetale din gradini , resturi de 
furaje , deseuri assimilate celor spitalicesti sau abatorizare, deseuri din demolari , haznale, fose 
septice. 

Avem o buna colaborare cu Agentia Nationala pentru Protectia mediului, comisarii Garzii 
de Mediu si Apele Romane . 

 Am eficientizat  iluminatul stradal prin  inlocuirea lampilor cu  consum mare de energie 
cu  lampi cu consum redus de energie.  

Paza comunei se asigura pe timp de noapte de un numar de 4 paznici. 


