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Raportul Primarului este un material de analiză ce cuprinde informații despre activitatea 
Primăriei Trifesti  si  a Consiliului Local Trifesti, a modului cum au fost au fost gestionate 
fondurilor publice, o sinteză a proiectelor derulate și a perspectivă asupra strategiei de dezvoltare 
a comunei. De asemeni pentru cetățeni considerăm că materialul supus dezbaterii va reprezenta un 
instrument de cunoaștere și informare corectă a comunității noastre cu privire la activitatea 
desfășurată în anul 2018. Asigurarea accesului la informații de interes public, consultarea 
cetățenilor cu privire la deciziile fundamentale, îmbunătățirea muncii funcționarilor publici și a 
personalului contractual, fluidizarea procesului de luare a deciziilor sunt preocupări constante pe 
care le parcurgem an de an.  

Obiectivul nostru major este lucrul în interesul cetățenilor, cu respectarea strictă a 
legalității, utilizând în acest scop toate resursele disponibile ale Consiliului Local și aparatului de 
specialitate al primarului, înepând cu cele financiare și materiale și nu în ultimul rând, resursele 
umane – un aparat de lucru specializat în majoritatea domeniilor de activitate al Primăriei comunei 
Trifești.  În acest sens a existat și există o strânsă colaborare între compartimentele de specialitate, 
sub coordonarea primarului si a viceprimarului așa încât cetățenii să aibă o reală reprezentare și cu 
instituțiile publice locale, județene, naționale, cu societatea civilă și întreprinzătorii privați. 
Economic, administrația publică locală trebuie să asigure dezvoltarea continuă a localității, și 
îmbunătățirea situației sociale a locuitorilor ei. Identificarea proiectelor prioritare ale comunei și 
atragerea fondurilor necesare implementării acestor proiecte sunt preocupările principale ale 
primarului. Dezvoltarea economică comunei presupune înainte de toate rezolvarea problemelor de 
infrastructură locală, în special modernizarea drumurilor,  asigurarea utilităților de strictă 
necesitate în toata aria locuită și locuibilă  - apă și canalizare, iluminat public, salubrizare, gaz 
metan – modernizarea unităților de învățământ și cultură , asigurarea unor facilități potențialilor 
investitori economici în domeniul productiv și a altor domenii care au o contribuție majoră la 
crearea locurilor de muncă și a dezvoltării economice a comunei .  
 
 
 
 

Dan-Marian Lupu 
Primarul Comunei Trifesti 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RAPORTUL PE COMPARTIMENTELE 
 DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI  

 
 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 
Impozite pe cladiri 
pers juridice 

50066 38342 76% 

Impozite pe cladiri 
pers fizice 

96470 92826 96% 

Impozite pe teren 
intravilan persoane 
fizice 

68115 60577 90% 

Impozite pe teren 
intravilan persoane 
juridice 

93585 11838 13% 

Impozite pe teren 
extravilan 

203546 199315 98% 

Impozit auto 
persoane fizice 

90300 83218 92% 

Impozit auto 
persoane juridice 

10941 4991 46 % 

Alte taxe 162425 153808 94 % 
Concesiuni 42450 39385 93 % 
Amenzi 145612 62763 43 % 

 
La cheltuieli  acesta se prezinta astfel:  

 
Plan  Realizat %  
2388 1846 77 Autoritati publice din 

care: salarii si 
material consumabile 

314 235 75 Ordine publica si 
siguranta din care 
salarii si materiale 

177 125 71 Cultura si religie din 
carea: salarii si 
materiale 
consumabile  



1072 1072 100  Asistenta sociala din 
care: salarii 

765 402 53 Locuinte servicii si 
dezvoltaredin care : 
salarii material 
consumabile 

230 135 59 Protectia mediului din 
care: mayeriale 
consumabile 

283 146 52 Drumuri comunale 
din care : ateriale 
consumabile 

5229 3961 76 Total cheltuieli cu 
utilitatile la care se 
adauga investitiile 

1161 1161 100 Investitii : Finantare 
Program National 
scoala corp A si B 

914 914 100 Investitii realizate, 
sediul primariei, 
avize, proiecte apa 
canal, avize, proiecte 
retea electrica, avize 
proiecte drumuri de 
interes local. 

7304 6036 83 Total cheltuieli  
 
 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. 
   
 

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 79 %. 

Au fost transmise contribuabililor un nr. de   3249 de  instiintari de plata .  
S a instituit un numar  de  212 popriri si s-au emis  un  numar de 183 somatii . 
Suma incasata in aceasta perioada a fost  de 823.222 lei. 



S-au inmatriculat 942  autoturisme, s-au radiat 184   autoturisme. 
S-au emis un numar de 15  autorizatii de functionare pentru magazine si baruri.  

 
  

COMPARTIMENTUL JURIDIC, SECRETARIAT, STARE CIVILA, REGISTRU 
AGRICOL 

 
In  anul 2018  s-au emis 38  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 262  de acte si  fapte de stare 

civila, astfel: 
-certificate de nastere eliberate : 34; 
- certificate de casatorie eliberate: 37; 
- certificate de deces eliberate: 51; 
-certificate de nastere inregistrate  : 60; 
- certificate de casatorie inregistrate  25; 
- certificate de deces inregistrate  : 50; 
- acte de nastere rectificate: 2; 
-acte de casatorie rectificate :2; 
- acte de deces rectificate: 1  .  
S-au operat un numar de 285 mentiuni de stare civila . 
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. 

Dezbateri succesorale – s-au eliberat un nr de  64  formulare Anexa 24 pentru Camera 
Notarilor Publici Bacau si cetateni; 

Lunar pentru  trei perioade ale luni (01-10, 11-20, 21-31 ) s-au inaintat la SPCLEP 
Roman , buletine decedati; 

La Directia Judeteana de Statistica Neamt, lunar am inaintat buletine statistice; 
Tot lunar  am transmis comunicari decedati la DGASPC Neamt; 
La Camera Notarilor Bacau am transmis lunar situatia decedatilor; 
Extrase de casatorie, nastere si deces le-am transmis lunar la SPCLEP Roman . 
 
Activitatea la registrul agricol s-a concretizat  prin:  

 
- S-au efectuat un numar 268 de contracte de arenda teren ;  
- S-au efectuat un numar de  6 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  72 dosare privind vanzarea terenurilor din extravilan  

conform Legii 17/ 2014; 
- S-au eliberat un nr.  de  1538  adeverinte de rol dupa cum urmeaza: 

• VMG - 212 
• ASF- 340 
• Incalzire populatie- 160 
• Pentru burse elevi si rechizite- 25 
• Pentru tichete de gradinita -23 
• Pentru schimbat contracte E-ON  -37  
• Pentru subventie teren agricol APIA – 409 
• Pentru subventie motorina  APIA - 16 
• Pentru spatiu (schimbare buletin) – 218 
• Pentru IPJ Neamt -20 
• Pentru teren arendat -72 



• Pentru infiintare societati – 6 
- S-au  intocmit  un numar de  20 certificate de atestare constructii; 
- S-au  intocmit  un numar de  20 procese verbale identificare constructii; 

Alte activitati : 
- Dare de seama statistica  -5; 
- Dosare calamitati naturale – 12; 
- Raspunsuri executor judecatoresti – 115; 
- Teren inregistrari, actualizare baza de date – 520; 
- Instiintari –completare baza de date – 1750; 
- Completare retea stradala _ 50 % 

Activitatea la registrul agricol se efectueaza informatizat prin programul GRSA 
( Registrul Agricol).  

COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA 
 

 In  anul 2018 ,  activitatea acestui compartiment s-a concretizat prin desfasurarea 
urmatoarelor: 

Anchete sociale vizind problematica sociala: 
- Pentru judecatorie si tribunal s-au efectuat 32 anchete; 
- Pentru politie  s-au efectuat un numar de 2 anchete; 
- Pentru notariat s-au efectuat un numar de 2 anchete . 
- Pentru institutii de invatamant (acordare de burse, bani de liceu, rechizite ) , s-au efectuat 

un numar de 28  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 41  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 54 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  21 de anchete sociale si 42 
rapoarte de evaluare si 42 rapoarte de monitorizare; 

-  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 – 25 
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 – 38 dosare ; 
- Intocmit rapoarte anuale pentru persoanele cu handicap  care merg la reevaluare – 25 ; 
- Dosare incetate indemnizatie persoana cu handicap -4; 
- Dosare incetate pentru asistent personal – 6; 
- Dosare puse in plata pentru indemnizatie persoana cu handicap grav – 6; 
- Dosare puse in plata pentru asistent personal la persoanele cu handicap grav-9. 
       

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 anul 2018: 
- Dosare de acordare a drepturilor - 19; 
- Dosare de incetare/reluare/modificare -21; 
- Dosare modificare cuantum-7; 
- Dosare de suspendare a drepturilor -  0 

In aceasta perioada au fost intocmite 31 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  52 dosare la Legea 416/2001- Legea venitului minim garantat.  

Au fost intocmite 167 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 in anul 2018,  s-au eliberat un numar de 56  certificate de urbanism 
, 27 autorizatii de construire, 4 certificate energetice, 2 dirigintari de santier, 2  
proiecte,obiective.  
 S-au efectuat un numar de 6 receptii finale .  
  
 Activitatea la biroul cadastru  pentru anul 2018  se prezinta astfel:  
 
-S-au eliberat un număr de 10 duplicate la titlurile de proprietate 
-S-au modificat un număr de 17 titluri de proprietate, 
-S-au eliberat un număr de 18 titluri  de proprietate  
-S-au întocmit răspunsuri la adrese provenite de la avocați, 
-S-au întocmit răspunsuri la adresele provenite de la  Prefectură 
-S-au întocmit schițe și procese verbale la un număr de 40 proprietari, ca urmare a cererilor de 
măsurătoare 
-S-au eliberat un număr de 30 adeverințe necesare la birourilor de cadastru 
-S-au întocmit schițe pentru 50  persoane,necesare întocmirii  contractelor cu  DELGAZ GRID 
-S-a  finalizat  proiectul de amenajament pastoral 
-S-au pregătit  tabele de parcelare și copii după titlurile de proprietate la un număr de 800  
imobile în vederea realizării cadastrului sistematic, 
-S-au măsurat toate concesiunile existente ,în vederea realizării documentațiilor cadastrale și a 
evaluarii acestora 
-S-au întocmit documentații cadastrale și raporturi de evaluare pentru 40 loturi, care au fost date 
în folosință concesionarilor. 
 

 
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA 

 
 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 sedesfăşoarăconform Graficului 



de control şi de informare publică, activitate organizată de către şeful Serviciului Voluntar pentru 
Situații de Urgențăşi coordonată  de Primar în calitate de Preşedinte al Comitetului Local pentru 
Situații de Urgență și vizează gospodăriile populaţiei, școlile bisericile, precum şiinstituţiile ori 
clădirile aparținând Consiliului Local.  
 În urma analizei factorilor de risc cu incidență crescută pe teritoriul comunei, un prim loc 
în ceea ce privește periodicitatea și mărimea pagubelor produse, îl ocupă producerea incendiilor la 
gospodăriile populației, urmat de inundațiile datorate torenților ce se formează în situațiile când 
precipitațiile depășesc 40-50 l/mp într-un timp scurt, de 30-60 min. 

Ținând seama de istoricul factorilor de risc menționați se are în vedere ca și acțiunile 
preventive pentru reducere a incendiilor să aibă o pondere mai mare.  

Din constatările reieşite în urma controalelor și informărilor preventive se observă că 
semenţinîn general aceleaşicauze de producere a incendiiloranume : 
- coşuri de fum necurăţate saucoşuri de fum, burlan construit lângă materiale combustibile 

(lemn, plastic) 
- Instalație electrică învechită, necalibrată cu noii consumatori, improvizaţii electrice și 

siguranţe fuzibile neconforme) ; 
- 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 
- depozitarea furajelor în apropierea locuinţelor; 

Deşi conştienţi de pericolele la care se expun,  în special ceivarstnici 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. 
 Deși incendiile au o pondere mai mare în ceea ce privește frecvența producerii și faptul că 
ele se pot produce în toate sezoanele și în special în sezonul rece, inundațiile care au avut loc pe 
teritoriul comunei s-au înregistrat vara în lunile iunie - iulie . Ele au cuprins o mică parte din zona 
locuită dar au produs pagube la culturile agricole. 
 Acțiunile preventive de protecție a populației privind inundațiile se desfășoară în special 
primăvara și cuprind informarea directă a cetățenilor de refacere a șanțurilor, decolmatarea 
podețelor, precum și amintirea măsurilor proprii de protecție în caz de inundații.  
 La nivelul Consiliului Local se adoptă proiecte privind prevenirea producerii inundațiilor 
care în funcție de natura și valoarea investiției se duc la îndeplinire de către Primar , cu fonduri din 
bugetul local sau guvernamental . Aceste proiecte vizează lărgirea secțiunilor de scurgere ale 
pârâurilor, eliminarea meandrelor, refacerea digurilor, adancireașanturilor, înlocuirea podețelor 
subdimensionate, înălțarea porțiunilor de drum inundabile ș.a. 
  

Intervenția în domeniul situațiilor de urgență  
  
 Având în vedere distanța mică dintre Municipiul Roman și comuna Trifești, intervenția 
operativă în caz de situații de urgență , în mod special în caz de incendii, forțele profesioniste au 
rolul principal în stingerea incendiilor. Membrii serviciului voluntar pentru situații de urgență ai 
comunei Trifești, în caz de incendiu, desfășurară în principal următoarele acțiuni până la sosirea 
pompierilor militari : întrerup alimentarea cu energie electrică a locuinței, ajută la evacuarea 
persoanelor surprinse în locuință, folosește mijloacele avute la îndemână pentru a împiedica 
extinderea incendiului, îndepărtează persoanele aflate în preajmă care împiedică desfășurarea 
acțiunii, îndrumă forțele profesioniste spre locul incendiului, îl informează pe șeful echipajului de 
intervenție despre situația existentă și măsurile luate, se pun la dispoziția forțelor profesioniste, 
inclusiv cu utilajele proprii  pentru a ajuta la lichidarea incendiului . 



 În cazul producerii de inundații în zonele vulnerabile se acționează pe plan local cu forțele 
și mijloacele proprii, cu cele ale operatorilor economici care au obligații prevăzute în planurile de 
apărare , iar la nevoie cu forțele profesioniste, luându-se măsuri imediate care constau în : analiza 
situației produse sau pe cale de a se produce, alarmarea membrilor serviciului voluntar și 
convocarea persoanelor cu atribuții în  managementul situațiilor de urgență, luarea măsurilor în 
funcție de situația existentă și cea previzionată. 
 În orice situație de urgență cu risc major de producere sau cu efecte care produc pagube 
însemnate (incendiu, inundații, cutremur ) sunt prevăzute planuri și proceduri de intervenții. 
 
  

COMPARTIMENTUL DE IMPLEMENTARE PROIECTE FINANTATE EXCLUSIV 
DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

 
 

ACHIZIȚII PUBLICE 
 

 La nivelul primăriei atribuțiile compartimentului de achiziții publice sunt îndeplinite de către 
un compartiment intern specializat, în conformitate cu cerințele Legii 98/2016 privind achizițiile 
publice, numit prin dispoziție a primarului, este format din 3 persoane din care una este Responsabil 
cu achizițiile publice si celelalte două sunt membri. 

Atributiile principale ale persoanelor responsabile, nominalizate sunt urmatoarele:  
a)   întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/recuperarea înregistrării 

autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; 
b) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 

compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor 
publice; 

c)  elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi 
a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe 
baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate; 

d) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege; 
e) aplică şi finalizează procedurile de atribuire; 
f) realizează achiziţiile directe; 
g) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice. 

 
În anul 2018 au fost derulate achiziții conform planului anual, ponderea cea mai mare a achizițiilor 

fiind cele care s-au  încadrat în plafonul pentru care acestea se fac prin consultarea catalogului cu 
oferte pus la dispoziție de Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) sau prin publicarea unui 
anunț publicitar, în catalogul SEAP. Aceste achiziții au o denumire oarecum improprie de achiziții 
directe, însă acestea se realizează așa cum aminteam mai sus, prin consultarea ofertelor din catalogul 
pus la dispoziție sau prin publicarea de catre noi a unor anunțuri publicitare în care punem la dispoziție 
ofertanților referințe despre investiție, caiete de sarcini, obligații de îndeplinit ș.a. astfel încât orice 
posibil ofertant  să aibă suficiente date să elaboreze o oferta care să îndeplinească cerințele noastre.   

Pentru investițiile care au necesitat o finanțare peste plafonul achizițiilor directe s-au desfășurat 
proceduri de achiziții în conformitatea cu cerințele actuale ale Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice . 
 

 Cele mai importante achiziții care au vizat investiții cu finanțare europeană au fost : 
 
1. Proiect tehnic pentru investiția Înființare sistem de apă și canalizare în satul Miron Costin, 
jud. Neamț  în valoare de 300.000 lei – finanțat din fonduri europene nerambursabile 
2. Verificare tehnică a proiectării – în valoare de 20.000 lei - finanțat din fonduri europene 
nerambursabile; 



3. Proiect tehnic  și verificare tehnică a proiectării pentru investiția Modernizare drumuri de 
interes local în valoare de 40.000 lei - finanțat din fonduri europene nerambursabile; 
4. Lucrare pentru investiția Modernizare drumuri de interes local în valoare de 4.151.909 lei - 
finanțat din fonduri europene nerambursabile; 
5. Proiect tehnic și lucrare pentru investiția Modernizare spațiu public de agrement – teren de 
sport în satul Trifești- în valoare de 126.500 lei -finanțat din fonduri europene nerambursabile; 
6. Reabilitare Scoala Primara comuna Trifesti- corp A, judetul Neamt, valoare proiect  629.180,88 
din fonduri europene- receptie finala 01.11.2018; 
7. Reabilitare Scoala Primara comuna Trifesti- corp B, judetul Neamt, valoare proiect  653.466,97 
din fonduri europene- receptie finala 01.11.2018; 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 La fel de importante pentru comunitatea locală au fost și achizițiile pentru o serie de investiții 
realizate cu finanțare din bugetul local , astfel : 
 

- Extindere sediu primarie, valoare investitie 321.918 lei ; 
 

 



- Studiu de fezabilitate, inclusiv documentații pentru obținerea avizelor în vederea realizării 
proiectului ,,Înființare distribuție gaze naturale în satul Trifești, com. trifești- în valoare de 
30.000 lei; 

- Construcție grup sanitar Școala Trifești, jud. Neamț – în valoare de 141.093 lei 
- Lucrări de acoperiș Școala Trifești, jud. Neamț – în valoare de 23.000 lei 
- Lucrări de igienizare Școala Trifești, jud. Neamț – în valoare de 40.000 lei 
- Servicii de evaluări imobile în comuna Trifești – în valoare de 39.700 lei 
- Servicii de cadastru și intabulare imobile – în valoare de  65.500 lei 
- Furnizare agregate minerale – in valoare de 46.875 lei 
- Furnizare material antiderapant – în valoare de 18.000 lei 

- Scena parc Miron Costin;          
 

 Pentru funcționarea activităților compartimentelor și aparatului de specialitate a primarului s-
au realizat achiziții de produse și servicii dintre care enumerăm : 

- Servicii de salubrizare a localitații 
- Servicii de alimentare cu energie electrică  
- Servicii de internet, telefonie 
- Servicii de mentenanță a sistemului informatic 
- Servicii de mentenanță a iluminatului public 
- Servicii de asigurare autovehicule și utilaje 
- Servicii de întreținere a drumurilor și deszăpezire 
- Furnizare de combustibil pentru autoturisme 
- Furnizare piese de schimb, întreținere și reparații utilaje 
- Furnizare de materiale de birotică  
- Furnizare materiale de întreținere și curățenie 

 
 

COMPARTIMENTUL CULTURA, BIBLIOTECA SI SPORT 
 

In intervalul de timp ianuarie 2018 - decembrie 2018 , in biblioteca Trifesti , au 
avut loc urmatoarele activitati: 

• S-au inscris un numar de 116  noi utilizatori, ajungandu-se la finele anului 2018,  la un 
numar de 387  utilizatori inscris activi. 

• Am dat spre imprumut la domiciliu si consult in biblioteca, un numar de 7830  documente. 
• S-au preluat si prelucrat noile achizitii, din punct de vedere gestionar si biblioteconomic si 

s-a realizat un material de informare pentru cititori cu titlurile nou intrate.  
• S-au achizitionat un numar de 302 documente in valoare de 4651,94 lei din care 109 

documente in valoare de 109 lei din donatie si 193 documente in valoare de 4542,94 lei din 
bugetul local. De asemenea s-au achizitionat jocuri Monopoly si Activity, support flipchart 
si rechizite necesare desfasurarii activitatilor diverse.  

• Am supravegheat si am oferit asistenta pentru accesarea calculatoarelor si internetului in 
conditii normale, fara a intampina evenimente deosebite.  



• Am raspuns cu promptitudine problemelor legate de utilizarea si depanarea calculatoarelor 
tuturor utilizatorilor incepatori (mesagerie, navigare, redactare, intrebuintarea usb-ului 
etc).  

• Am mentinut amenajarea spatiului cu intrebuintari multiple, pentru: 
 consultarea lucrarilor in biblioteca a documentelor din fondul de referinta (enciclopedii 

ilustrate de cultura generala, istorie, geografie, biologie etc). 
 efectuarea temelor; 
 concursuri de cantece, poezii, ghicitori, desen; 
 ateliere de lucru (modelaj ,plastelina, martisoare ,etc);  
 expozitii de desene in functie de imprejurari; 
 „ sala de asteptare“ pentru elevii navetisti; 
 sezatoare, dansuri, videoteca; 
 seminarii interactive pe diverse teme. 

• Am participat la  intalniri  metodice  care au avut loc in cadrul Bibliotecii Judetene GT 
kirileanu Neamt.  

• Am reusit sa acopar lipsa de carte prin intermediul internetului, oferindu-le cititorilor 
informatiile de care aveau nevoie. 

• Am incheiat 2 parteneriate : ,, Prietenii carti” cu Scoala Gimnaziala Trifesti si ,, Prietenie 
pe o sfoara” cu Biblioeca Judeteana Brasov 

• Am participat la un proiect judetean ,, Biblioteci Nemtene- memorie si cultura” cu proiectul 
,, Amintiri din strabuni” si suntem in desfasurare in cadrul proiectului judetean ,, Ora sa 
stim” initiate de Biblioteca Judeteana GT Kirileanu Neamt . 

LISTA ACTIVITATI CULTURALE DESFASURATE   
in anul  2018 

 
 Saptamana 26-30 03 2018 – in cadrul saptamanii ,, scoala altfel” , am desfasurat 

activitati impreuna cu elevii si prescolarii Scolii Gimnaziale Trifesti, pe teme de 
comunicare, modul de adresare, drumul cartii, vizionare de filme animate.. 

 In cadrul centenarului Marii Uniri  , pe data de 27 03 2018 , am desfasurat activitatea: 
Unirea Basarabiei cu Romania – expozitie de carte, vizionare de filme documentare  

 29.03.2018 ,, In lumea basmelor „- cu elevii clasei a II a as Scolii Gimnaziale Trifesti. 
 In vacanta de primavara  2- 8 aprilie 2018 ,am organizat diferite activitati, jocuri de 

sah, table, ateliere creative . 
 Concursul de desen dedicat Centenarului Marii Uniri ,,Sarbatorile Pascale in imagini" 

perioada 15.03.- 04.04.2018- premierea  
 19 05. 2018 - Ziua comunei Trifesti – momente de neuitat 
 Spectacol dedicat Zilei Eroilor la Caminul Cultural Sofracesti organizat de inv. Podaru 

Mirela. 
 PARTENERIAT EDUCAŢIONAL NAŢIONAL „PRIETENIE ... PE O ... SFOARĂ- 

luna mai 2018 

 Europa -,, casa noastra"- actiune dedicata zilei de 9 mai- 
tripla sarbatoare, impreuna cu elevii Scolii Gimnaziale Sofracesti- inv. Podaru Mirela, 

 In vacanta de vara,  26 .06 – 10.09. 2018 am primit donatii de carti, ne-am bucurat de 
jocurile monopoly si activity, sah , table puzzle si am citit impreuna lecturile din 
bibliografia scolara  

 In fiecare luna avem cate o zi de  vizita pentru pacientii azilului din comuna, zi in care 
vizionam filme, lecturam, discutii diverse, imprumut carti .. 

 In cadrul clubului de  vacanta am avut ,, ora de joaca pentru cei mici”. 



 Duminica 26.08.2018 in sala Caminului Cultural Sofracesti , si miercuri 29.08.2018, ,in 
sala Caminului Cultural din satul Miron Costin ,va avut  loc spectacolul de circ ,,CAT 
SHOW" prezentat de trupa Bimbo Show din Bucuresti cu  dresuri de porumbei, clovni, 
momente interactive cu copii , rata matematician , magie cu baloane de sapun si pisicile 
fantastice.  

 ,, Marturii peste timp" - Astazi 23.08.2018, am avut deosebita placere de a sta de vorba 
cu doi veterani de razboi ( din cei trei care mai sunt) , din comuna: d-l Amarghioalei 
Vasile si d-l Rata Vasile , in compania domnului primar si a voluntarelor Poenaru 
Malina si Niculici Miruna. Momente minunate si de neuitat in care am auzit povestile 
din razboi si de dupa razboi a celor doi participanti.  

 Actiunea a fost realizata in cadrul proiectului ,, Biblioteci nemtene- memorie si cultura” 
 Concursul,, CEL MAI FIDEL UTILIZATOR AL ACESTEI VERI – premierea 5 09 

2018  
 In fiecare saptamana avem cate o ora de dans in zilele de marti si miercuri   
 Let s Do It Romania - Ziua de Curatenie Nationala - 15 septembrie 2018, impreuna cu 

Primaria Comunei Trifesti  si Scoala Gimnaziala Trifesti. 
 Ca o continuare a miscarii Let s Do It Romania,  pe data de 17.09.2018  am dezbatut 

tema: ,, Ocrotirea mediului inconjurator". 
 ,Cutiuta poliglota,, si pasiunea pentru limbile straine – activitate desfasurata pe 

27.09.2018 cu ocazia Zilei Europene a limbilor. 
 La doua saptamani in ziua de marti de la ora 12 la ora  14 avem : ,,Ziua de film”  
 05.10.2018 , de ziua educatiei impreuna cu elevii clasei a III a - inv. Chelaru Violeta, 

de la Scoala Gimnaziala Trifesti, ne-am informat despre varful Everest, pesteri si 
extragerea minereului de fier. 

 17.10.2018 ,,Sa ne cunoastem judetul", o incursiune a judetului Neamt, unde ne-am 
identificat comuna, vecinii, principalele obiective turistice, obiceiuri si in principal ne-
am bucurat de o alta activitate impreuna. 

 Din seria activitatilor dedicate Centenarului Marii Uniri, pe  25.10.2018-Ziua Armatei 
Romane, a avut loc concursul de cantece si poezii ,,Figuri de luptatori romani". 

 Premergator zilei Armatei Romane am desfasurat activitatea :,, Sa cinstim eroii nostri” 
, prin vizionare de filme documentare  despre armata romana, expozitie de carte si 
discutii libere. 

 In  cadrul atelierului de creatie pe 30.10.2018 si 31.10.2018 ,  ne-am  raportat  la 
sarbatoarea imprumutata , Hallowen , pentru a ne  dezvolta creativitatatea si am 
vizionat filmul istoric ,,Legenda lui Dracula” . 

 Sezatoare  populara, dedicata Centenarului Marii Uniri , 29.11.2018. 
 Pe parcursul lunii decembrie 2018 am dat deschis ,, Atelierul lui Mos Craciun”, in 

cadrul caruia , confectionam braduleti, globuri, stelute, desenam, decoram biblioteca , 
impodobim bradul , cantam colinde si ne pregatijm de sarbatorile de iarna. 

 20.12.2018  , seminar ,, Obiective si obiceiuri"- De ce? Pentru ca obiectivul este 
rezultatul obiceiului. Discutii despre cum ne pozitionam fata de anumite situatii, cum 
ne stabilim obictivele, cum sa ne constientizam puterea din noi si alte discutii diverse 
impreuna cu  elevi din clasele VI, VII, VIII.  

 28.12.2018 – participare la festivalul de datini si obiceiuri Piatra Neamt cu banda lui 
Jianu  si ,, Sumanarii” 

 29.12.2018- participare la festivalul de datini si obiceiuri Roman  cu banda lui Jianu  si 
,, Sumanarii” 

 31.12.2018, spectacolul de datini si obiceiuri ,, Sa petrecem impreuna la cumpana dintre 
ani” – Primaria  Comunei Trifesti, satele Mirin Costin si Trifesti 

 
In cadrul Caminului Cultural pe parcursul anului 2018 s-au inregistrat 51 de cereri de 
inchiriere pentru praznice, nunti, cununii, majorate si alte activitati.  

 



 
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 .  

   
 

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. 
Alte lucrari efectuate cu personalul acestui compartiment: 

- 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. 

 
Va doresc  un an plin de bucurie, sanatate si implinirea tuturor dorinteler! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


