
ROMÂNIA
   JUDEŢUL NEAMŢ
   COMUNA HANGU
         P R I M A R

R A P O R T
PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU

A COMUNEI HANGU
LA FINELE ANULUI 2007

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi,
În conformitate cu prevederile art. 63, alin. 3, lit. „a” din Legea nr 

215/2001, modificată şi completată cu Legea nr. 286/2006, privind 
administraţia publică locală, Primarul comunei prezintă Consiliului 
Local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, 
socială şi de mediu a unităţii administrativ teritoriale.

După cum ştim cu toţii, transformările economice care au loc la 
nivelul economiei naţionale se manifestă şi la nivelul comunei Hangu.

Cu toate acestea, viaţa de zi cu zi a unor categorii de cetăţeni este 
în continuă degradare, ceea ce face ca încrederea în autorităţile statului 
să fie în continuă diminuare.

Toate acestea îşi lasă amprenta şi asupra unor categorii de locuitori 
ai comunei noastre.

Insuficienţa resurselor băneşti, la bugetul local, pare să nu-i 
intereseze pe locuitorii comunei, aceştia aşteptând realizarea unor 
investiţii importante şi, în acelaşi timp foarte necesare, fără ca ei să-şi 
aducă aportul minim, şi, mai mult, fără să se intereseze de costul 
acestora.

Cu toate acestea, prin accesarea unor programe: SAPARD, FRDS, 
Banca Mondială, bugetul de stat şi bugetul local s-a reuşit întocmirea 
unor proiecte şi atragerea unor sume importante de bani pentru investiţii 
menite să ridice nivelul de trai al locuitorilor comunei Hangu, după cum 
urmează:
- Construire drum comunal în satul Rugineşti, în valoare de 75.000 
$, proiect finanţat de FRDS;
- Alimentare cu apă a localităţilor Hangu, Grozăveşti şi Chiriţeni, în 
valoare de 26 miliarde lei, proiect finanţat din fonduri SAPARD;
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- Alimentare cu apă a localităţii Chiriţeni, în valoare de 75.000 $, 
proiect finanţat prin fonduri FRDS;
- Alimentare cu apă  a localităţilor Hangu, Grozăveşti şi Chiriţeni – 
proiect calamitat ( realizare de gabioane şi supratraversări), în valoare de 
12 miliarde lei, finanţat prin programul SAPARD;
- Asfaltare drum comunal Hangu – 300 m.l. (podeţe, trotuare, rigole) 
investiţie în valoare de 2,8 miliarde lei, din bugetul propriu;
- Construire şcoală în satul Rugineşti, proiect finanţat de la  bugetul 
de stat;
- Construire de apărători de maluri (gabioane) pe pârâul Hangu, 
lucrări efectuate în anii 2005 – 2006, în valoare de 25 miliarde lei , 
investiţie finanţată prin Ministerul Mediului;
- Lucrări de corectare torenţi pe pârâul Audia, în valoare de 17 
miliarde lei, lucrări finanţate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale;
- Construire pod pe DJ 155 K, în valoare de 16 miliarde lei, finanţat 
din bugetul Consiliului Judeţean; 
- Proiectul  „Economia Bazată pe Cunoaştere”, finanţat de către 
Ministerul comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei;
- Reabilitarea unităţilor de învăţământ: 
- La Şcoala Hangu – tâmplărie termopan, centrală termică, mobilier, 
grupuri sanitare; la şcolile Audia, Boboteni, Grozăveşti şi Buhalniţa s-a 
pus tâmplărie termopan şi s-au schimbat acoperişurile;
- Reabilitare sisteme de iluminat public;

În anul 2008 se urmăreşte finalizarea următoarelor investiţii cu 
finanţare asigurată:
- Construire grădiniţă Hangu – în valoare de 6,5 miliarde lei, 
investiţie finanţată de Ministerul Învăţământului;
- Construire sediu primărie, investiţie în valoare de 15 miliarde lei, 
finanţată din bugetul local;
- Reabilitare Şcoala Buhalniţa şi Şcoala Chiriţeni, prin construire de 
centrale termice şi grupuri sanitare;

S-au întocmit şi proiecte la care se aşteaptă finanţare din fonduri 
europene:
- Alimentare cu apă în satele Buhalniţa, Rugineşti şi Grozăveşti, prin 
Ordonanţa  nr. 7 /2005;
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- Alimentare cu apă, canalizare ape uzate, staţie de epurare şi 
modernizare drumuri comunale în satele Buhalniţa, Rugineşti şi 
Grozăveşti (Proiect integrat, în valoare de 2,5 milioane Euro);
- Canalizare ape uzate şi staţie de epurare , precum şi modernizare 
drumuri comunale şi străzi, în satul Hangu (Proiect integrat în valoare de 
2,5 milioane Euro);
- Proiect construire Sală de sport Hangu;
- Poiectul „Managementul Reformelor în Dezvoltarea Locală”, 
proiect prin care se urmăreşte dotarea noului sediu al primăriei cu 
mobilier şi echipamente I.T.;

În anul 2007 s-au întocmit proiecte de către Direcţia Judeţeană 
„Apele Române” pentru construire de gabioane pe o lungime de 5 km, 
baraje de retenţie şi decolmatare, albie pârâu Hangu, respectiv Audia şi 
Boboteni;

Menţionez faptul că şi unităţile de cult de pe raza comunei au fost 
ajutate cu lemn de lucru răşinoase, necesar pentru efecturea unor lucrări, 
astfel, 

- Parohia Chiriţeni – 150 m.c.
- Parohia Hangu – 20 m.c.
- Parohia Boboteni – 30 m.c.
- Parohia Buhalniţa – 20 m.c.
- Biserica Boboteni – stil vechi – 20 m.c.
- Schitul Sf. Pahomie – 20 m.c.

De asemenea, au fost închiriate un număr de 26 trupuri de păşune 
cu o suprafaţă de 918 ha  teren păşunabil şi s-a reuşit curăţarea suprafeţei 
de 98 ha, de către persoanele care au închiriat păşunile.

Domnilor consilieri,
Bugetul local pe  anul 2007 a constat în venituri proprii în sumă de 

632.000 lei şi sume defalcate din impozitul pe venit  şi TVA, pentru 
echilibrarea bugetelor locale şi sume alocate de Consiliul Judeţean, 
pentru echilibrarea bugetelor locale, în valoare de 4.051.000 lei:

Principalele surse de venituri proprii, aşa cum ştiţi şi 
dumneavoastră, sunt: impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul 
pentru mijloace de transport, taxe pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor şi autorizaţiilor de construire, taxe speciale, concesiuni, 
închirieri, alte taxe şi amenzi.

Analizând sursele de venituri distincte, pe fiecare capitol, se 
constată următoarele:
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1. Impozit pe clădiri – persoane fizice 
- Debit – 37.886 lei
- Încasat – 35.671 lei
- Rămăşiţe – 2.215 lei, încasate în procent de 94 %

2. Impozite şi taxe pe teren – persoane fizice
- Debit – 30.749 lei
- Încasat – 48.050 lei (diferenţe din vânzarea terenurilor 

concesionate)
- Rămăşiţe – 1.712 lei, încasate în proporţie de 0,75 %.

3. T.M.T. – persoane fizice
- Debit – 20.183 lei
- Încasat – 15.455 lei
- Rămăşiţe – 4.728 lei,  încasate în procent de 77 %, în trim. 

I. 2008.
4. Impozit teren extravilan – persoane fizice

- Debit – 36.826 lei
- Încasat – 33.763 lei
- Rămăşiţe – 3.063 lei , încasate în procent de 92 %

5. Taxe clădiri  - persoane juridice
- Debit – 15.341 lei
- Încasat – 14.946 lei
- Rămăşiţe – 395 lei, încasate în procent de 98 %

6. Taxe teren – persoane juridice 
- Debit – 7.338 lei
- Încasat – 21.287 lei
- Rămăşiţe – 1.342 lei (SC. FAGUL)

7. T.M.T. – persoane juridice
- Debit – 26.630 lei
- Încasat – 18.079 lei
- Rămăşiţe – 8.551 lei (SC. GEMIDO; SC  FAGUL; SC 

PATIBEL)

8. Concesiuni şi chirii
- Debit – 31.976 lei
- Încasat – 22.892 lei
- Rămăşiţe – 9.084 lei (S.C. Fagul, S.C. Claocam, )

S-au recuperat 2.200 lei, în trimestrul I, 2008, de la SC Fagul)
9. Amenzi
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- Debit – 103.881 lei
- Îcasat – 30.000 lei 
- Rămăşiţe – 85.000 lei – din care s-au recuperat 1.360 lei, în 

trimestrul I, 2008.
S-au întocmit un număr de 25 somaţii şi titluri executorii, privind 

recuperarea sumelor provenite din amenzi.
10. Alte impozite şi taxe (taxă timbru, taxe eliberare certificate de 

urbanism, autorizaţii de construire, certificate de înregistrare) – 30.000 
lei

11. Taxe judiciare de timbru (taxe eliberare certificate fiscale, taxe 
înmatriculări autovehicule) – 4.850 lei

În vederea recuperării restanţelor, se impune ca, în trimestrul II, 
2008, serviciul contabilitate să recupereze totalitatea debitelor restante, 
atât de la populaţie, cât şi de la societăţile comerciale, urmând să se 
aplice toate mijloacele legale ( înştiinţări, somaţii, propriri, sechestre, 
executări silite).

O activitate importantă – la nivelul comunei – este respectarea 
disciplinei în construcţii şi modul de eliberare a autorizaţiilor de 
construire şi a certificatelor de urbanism, în condiţiile Legii nr. 
453/2001, a Ordonanţei nr. 5/2001, a Legii nr. 401/ 2003,  a Legii 
199/2004, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Astfel, în 2007 au fost eliberate 43 autorizaţii de construire, după 
cum urmează:

- autorizaţii construire locuinţe – 18
- autorizaţii demolare  locuinţe – 4
- autorizaţii extindere locuinţe – 2
- autorizaţie reabilitare drum – 1
- autorizaţie reabilitare şcoală – 1
- autorizaţii construire anexe – 6
- autorizaţie construire bar – 1
- autorizaţie construire hală minigater – 1
- autorizaţie construire camping – 1
- autorizaţie schimbare destinaţie – 1
- autorizaţie mansardare locuinţă – 1
- autorizaţie construire sediu primărie – 1
- autorizaţie construire casă de vacanţă – 1
- autorizaţie construire garaj – 1
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- autorizaţie construire grădiniţă – 1
Pentru eliberarea autorizaţiilor de construire s-a încasat suma de 
15.047 lei.
În anul 2007 au fost eliberate  un număr de 80 certificate de urbanism, 
din care:
- pentru obţinerea autorizaţiei de construire – 48
- pentru dezmembrare teren – 10
- pentru înstrăinare teren – 22
Valoarea totală a taxei pentru eliberarea certificatelor de urbanism 

este de 708,23 lei.
În anul 2007, s-a constatat că, în general , s-a respectat disciplina în 

construcţii, atât de către locuitorii comunei cât şi de către societăţile 
comerciale.

Probleme mai grave se întâmpină  pe linia protecţiei mediului 
înconjurător şi, în special, în ceea ce priveşte depozitarea gunoaielor şi 
reziduurilor menajere, acestea fiind aruncate la întâmplare, sau, în cea 
mai mare parte, în albia pâraielor.

Menţionăm că şi angajaţii societăţilor comerciale  aruncă, în mod 
frecvent, reziduurile menajere la întâmplare, fără să le depoziteze în 
locuri special amenajate sau să-şi procure containere sau pubele pentru 
depozitarea lor.

Referitor la societăţile comerciale care au ca obiect de activitate 
debitarea materialului lemnos, precizez că unele dintre acestea 
depozitează rumeguşul rezultat la întâmplare, pe marginea drumului 
comunal , în fond forestier sau în zona albiei pâraielor.

În activitatea de întreţinere şi curăţare a păşunilor, vreau să 
menţionez  faptul că, în anul 2007 au fost închiriat un număr de 26 
trupuri de păşune cu o suprafaţa  de 918 ha pentru care s-au încasat 
15.022,39 lei ce reprezintă contravaloarea suprafeţelor închiriate. 
Valoarea totală încasată este de  52.661,91 lei, constituită din vânzări 
material lemnos şi taxă păşune.

De asemenea, în anul 2007 s-au curăţat 98 ha păşune, ceea ce 
reprezintă un succes, privind întreţinerea păşunilor, ca de altfel şi faptul 
că s-au făcut amenajări la construcţiile pastorale (Construire saivane şi 
stâni).

Cele mai mari suprafeţe de păşune care au fost curăţate  sunt cele 
din punctele Muntele Hangului, Barna, Cireş, Coasta Giurcii, Runc, 
Piciorul Vânăt, etc..
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Nu s-au curăţat următoarele trupuri : Netedu, Ocea – Arşiţa, 
Glodeţe, Cerdac, etc..

Referitor la activitatea căminelor culturale putem menţiona faptul 
că acestea vor intra într-un program de reabilitare,  deja la Căminul 
Cultural Hangu s-au efectuat lucrările de împrejmuire.

În anul 2007 veniturile celor două cămine culturale sunt în valoare 
de 6.112,83 lei, ca urmare a organizării de nunţi şi discoteci.

În domeniul adminitraţiei publice locale, în anul 2007, activitatea 
s-a materializat în: înregistrare a actelor şi faptelor de stare civilă, 
comitetul pentru situaţii de urgenţă, asistenţă socială, activitatea 
notarială, gestionarea fondului arhivistic, eliberarea de adeverinţe, 
certificate de producător, bilete de adeverire a proprietăţii animalelor, 
completarea şi ţinerea la zi a registrului agricol, etc..

În anul 2007 s-au înregistrat un număr de 83 de acte şi fapte de 
stare civilă, astfel:

- acte de născuţi – 7 (transcrieri ale actelor înregistrate în străinăatte)
- căsătorii – 28
- decese – 48

S-au eliberat 184 certificate de stare civilă, astfel:
- 88 certificate de naştere
- 45 certificate de căsătorie
- 51 certificate de deces
S-au operat un număr de 288 menţiuni la exemplarul I, din care 
160 menţiuni primite , menţiuni comunicate – 41; menţiuni 
comunicate la exemplarul II – 288, menţiuni rămase de operat – 4.
A fost soluţionată o eroare materială la actele de stare civilă şi s-a 

înregistrat o decizie de schimbare nume.
Verificarea activităţii de stare civilă  s-a realizat în anul 2007, de 

către personalul  cu responsabilitate în acest domeniu, din cadrul 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă Informatizată a Persoanei, ocazie cu care 
s-a verificat întreaga activitate. Nu au fost consemnate erori sau alte 
încălcări ale legii, pe această linie.

Referitor la Legea nr. 10 /2001, privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv, în perioada  martie 1945 – decembrie 
1989, au fost înregistrate 367 notificărib şi au fost soluţionate 236 
notificări, din care respinse – 16, direcţionate – 17, şi nesoluţionate – 98.

Din cele 236 notificări trimise la ANRP, ne-au fost restituite un 
număr de 7 notificări pentru a fi completate cu anumite documente 
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(elemente de identificare a construcţiilor demolate), iar acolo unde s-au 
propus despăgubiri pentru terenurile de sub lacul de acumulare, dosarele 
s-au  transmis Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor.

Din cele 7 notificări restituite, 2 au fost transmise la ANPR, prin 
Instituţia Prefectului, întrucât este necesar controlul de legalitate.

În anul 2007, potrivit Legii nr. 396/2006, privind acordarea 
sprijinului financiar la constituirea familiei s-au întocmit un număr de 22 
dosare pentru care  s-a  achitat suma totală de 14.499 lei.

Pe rolul instanţelor de judecată, Comisia Locală de stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a fost parte într-un 
număr de 64 cauze, 4 cauze cu privire la aplicarea Legii 10 /2001, în 
care s-a constituit parte Primarul Comunei, 26 cauze  în acţiuni privind 
dovedirea dreptului de proprietate prin efectul  uzucapiunii, 19 cauze cu 
pRivire la autoritatea tutelară (divorţ cu minori, stabilirea pensiei de 
întreţinere, etc.).

Tot în anul 2007 s-au înregistrat 34 scrisori şi petiţii care au fost 
formulate de persoane, în special legate de modul de aplicare a legilor 
funciare, asistenţă socială şi alte situaţii,  care  au fost soluţionate în 
termenul legal de 30 zile sau 45 zile.

În anul 2007 au fost adoptate în Consiliul Local, 81 de hotărâri şi 
au fost emise de către primar 1.533 dispoziţii.

Referitor la aplicarea legii fondului funciar nr. 247/2005, au fost 
înregistrate 602 cereri , din care soluţionate de comisia comunală de 
fond funciar – 526 cereri, care au fost înaintate comisiei judeţene de 
fond funciar.

Comisia judeţeană de fond funciar a soluţionat un număr de 471 de 
cereri, din care 15 cereri validate şi 456 cereri invalidate.

La Legea nr. 193/2007 au fost înregistrate la comisia locală de 
fond funciar – 359 cereri, din care au fost soluţionate 177 cereri, care au 
fost înaintate Comisiei judeţene, iar aceasta a soluţionat doar 42 cereri.

A fost retrocedată suprafaţa de 959,281 ha teren cu vegetaţie 
forestieră.

De asemenea, Primăria a solicitat retrocedarea de la Ocoalele 
Silvice Galu, Ceahlău şi Bicaz, suprafaţa de 1.600 ha teren cu vegetaţie 
forestieră, dar Comisia judeţeană a validat suprafaţa de 69,78 ha teren. 
Pentru diferenţa de 1.530 ha, Primăria Comunei Hangu  introdus acţiune 
în instantă.
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Tot în anul 2007 au fost eliberate: 
- 3.413 adeverinţe
- 68  legalizări acte notariale
- 36 certificate pentru atestarea proprietăţii
- 6.983 documente înregistrate în registrul de intrare – ieşire
- 9  autorizaţii A.F. şi P.F. 
- 127 eliberări numere căruţe şi tractoare
- 29 eliberări numere mopede
- 3.648 bilete de transport pentru veterani şi văduve de război
- 60 cereri pentru marcare pe fâneţe.

O altă preocupare  a autorităţilor locale  este  sprijinirea şi protecţia 
persoanelor defavorizate. În 2007 au fost în plată 46 dosare de ajutor 
social şi s-a acordat suma de suma de 45.922 lei pentru care se 
întocmesc anchete sociale din 6 în 6 luni, pentru fiecare dosar cât şi 
completarea dosarelor cu documente necesare.

Ajutor pentru încălzire.
Pentru perioada noiembrie 2007 – martie 2008 s-au întocmit 46 de 

dosare ajutor încălzire (persoane beneficiare de ajutor social) pentru care 
s-a acordat suma de 12.690 lei.

Conform Ordonanţei nr. 107/2006 s-au întocmit 1.135 dosare de 
ajutor pentru încălzire, pentru care s-a acordat suma de 227.883 lei.

În anul 2007 au fost în plată un număr de 218 dosare pentru 
alocaţii complementare şi monoparentale pentru care s-au întocmit 
anchete sociale din 6 în 6 luni şi completarea dosarelor cu documente 
necesare (adeverinţe elevi, adeverinţe salariat, declaraţi pe proprie 
răspundere). 

De asemenea, se ţine evidenţa copiilor pentru care s-a întocmit 
măsuri de protecţie, aceştia fiind vizitaţi trimestrial, la domiciliu.

S-au întocmit dosare privind instituirea măsurilor de protecţie şi s-
au depus la D.G.A.S.P.C Neamţ, astfel:

- plasament familial – 6 copii
- plasament la asistenţi maternali – 9 copii
- plasament rezidenţial – 7 copii

 S-au întocmit dosare pentru persoanele cu handicap grav.
 S-au întocmit dosare pentru asistenţi personali, astfel:

- 4 dosare pentru copii
- 9 dosare pentru adulţi
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- 11 dosare pentru persoane cu handicap, beneficiare de 
indemnizaţie.

Tot în anul 2007 s-au întocmit 350 anchete sociale pentru 
acordarea de burse şcolare, divorţ cu minori, instituirea de măsuri de 
protecţie, examinare persoane bolnave de către comisia de expertiză.

În anul 2007 s-au întocmit:
- 20 dosare acordare trusou copil nou născut;
- 20 dosare acordare indemnizaţii nou născuţi;
- 20 dosare acordare indemnizaţii creştere copil
- 38 dosare acordare alocaţii de stat;
- 3 dosare ajutoare de înmormântare, în valoare de 301 lei;
- 3 dosare ajutoare de urgenţă, în valoare de  500 lei;

Lunar, se distribuie lapte praf pentru copii de 0 – 12 lei.
Aceasta este o parte din activitatea personalului primăriei, pe linie 

de administraţie publică, nu ne putem declara, în totalitate, mulţumiţi ca 
în anul 2007, nu am realizat toate obiectivele propuse.

Restanţe importante sunt la: recuperarea debitelor de la unele 
societăţi comerciale şi persoane fizice, la modul cum comisia de fond 
funciar a analizat dosarele înregistrate, aceasta şi din cauza absenţei la 
şedinţele de fond funciar, a unor membri ai comisiei locale.

Domnilor consilieri,
În materialul prezentat, v-am enumerat o parte din realizările anului 

2007, dar şi unele acţiuni care se vor realiza în perioada următoare, 
acţiuni care au implicat şi vor implica atât personalul primăriei, cât şi 
consilierii locali, care au înţeles că tot ceea ce se realizează este în 
sprijinul şi folosul cetăţenilor şi, implicit, îşi lasă amprenta asupra 
dezvoltării comunei noastre.

În final, mulţumesc consilierilor şi personalului primăriei, pentru 
sprijinul acordat în realizarea tuturor obiectivelor şi vă urez un an bun şi 
plin de bucurii şi împliniri, alături de cei dragi.

Vă mulţumesc,

P R I M A R,
        GAVRIL LUPU
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