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RAPORT  DE  ACTIVITATE  PRIMAR   
  

Perioada ianuarie  2022 - decembrie 2022  

Primar: Bogdan-Dumitru  ȚIFUI  

Stimați cetățeni,   

În acest raport de activitate veți găsi informații despre:  

  

1. Instituția Primăriei Comunei Farcașa   

2. Sinteza activității instituției, pe compartimente,  în perioada de referință  

3. Bugetul Comunei Farcașa   

4. Proiectele finanțate,realizate sau stadiul acestora de realizare   

  

  

1. INSTITUȚIA PRIMĂRIEI COMUNEI FARCAȘA   

  
Primăria este instituția publică care urmărește îndeaproape interesele 

comunității, analizează perspectivele de modernizare și îmbunătățire a nivelului de 

trai, implementează proiecte, sprijină și îndrumă cetățenii, urmărind astfel 

dezvoltarea comunității locale, prosperitatea și bunăstarea cetățenilor.   

Administraţia publică a comunei Farcașa se organizează şi funcţionează în 

temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, 

eligibilității autorităţilor administraţiei publice locale, legalității şi al consultării 

cetăţenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit, cooperării şi 

responsabilității, conform Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ.   

     Aparatul de lucru al Primarului este format din entitățile funcționale stabilite 

prin organigrama aparatului propriu de specialitate şi cuprinde  10 compartimente.   

     Organigrama pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Farcașa a 

fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/2016 – cu modificările și 

completările ulterioare .  

ORGANIGRAMA  

  

- CONSIULUL  LOCAL - PRIMAR  :  

- CABINET PRIMAR   

- ADMINISTRATOR PUBLIC  

- SECRETAR GENERAL :  

- COMPARTIMENT URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI     

- COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL  

- COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE  

- COMPARTIMENT ADMINISTRATIE PUBLICĂ, JURIDIC  

- SERVICIUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  



- COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE ȘI RESURSE   
                                                         UMANE      

- COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ  

- VICEPRIMAR  :  

- BIBLIOTECA  

- COMPARTIMENT AGRICULTURĂ ȘI MEDIU  

- COMPARTIMENT ACTIVITĂȚI   
                               ADMINISTRATIV-GOSPODĂREȘTI  

  

Principalele procese derulate în activitatea Primăriei comunei Farcașa sunt 

următoarele:   

- Administrarea bunurilor din patrimoniul comunei (clădiri, terenuri,  

etc);   

- Furnizarea serviciilor de utilitate publică;   

- Colectarea şi utilizarea taxelor locale, administrarea bugetului local  

conform nevoilor locale;   

- Coordonarea dezvoltării prin servicii de urbanism şi amenajarea  

teritoriului, control şi disciplină în construcţii;   

- Servicii sociale şi autoritate tutelară;   

- Stare civilă;   

- Agricol;   

-   Sprijinirea dezvoltării durabile locale prin instrumente economice,  

sociale, de mediu, culturale, educaționale, etc;   

        -   Orientarea şi informarea cetățeanului;   

        -   Organizarea şi derularea colaborării cu alte instituţii;   

        -   Administrație internă şi personal.   

    

2. SINTEZA  ACTIVITĂȚII  INSTITUȚIEI  ÎN  PERIOADA  

                    IANUARIE 2022 – DECEMBRIE 2022  

  
Cele mai importante activități ale instituției din perioada  

de referință sunt :  

  

 •     PRIMARUL  

Îndeplinește o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice 

locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice 

locale, pe care îl conduce. Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei 

publice locale, în condiţiile legii. Primarul reprezintă comuna în relaţiile cu alte 

autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în 

justiţie.   

Primarul, viceprimarul și secretarul general asigură conducerea executivă, iar 

Consiliul Local reprezintă autoritatea legislativă, aleasă în vederea soluţionării 

problemelor de interes local ale comunei.   



Aparatul de specialitate al Primarului comunei Farcașa îşi desfăşoară 

activitatea în baza prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Ca primar, preocuparea mea continuă este ca prin întreaga activitate a 

instituției să răspundem, în cele mai bune condiții cerințelor sociale, să contribuim 

la dezvoltarea comunității pe toate nivelurile, să asigurăm respectarea ordinii 

publice, a drepturilor și libertăților cetăţenilor.  

  

 În această perioadă au fost convocare de către primar un număr de 18 ședințe 

de consiliu  în care  s-au inițiat un număr de  94 de proiecte de hotărâri   și s-au 

emis de către primar un număr de 298 de  dispoziții.   

  

 •  CONSILIUL LOCAL   

Răspunde de organizarea și  desfăşurarea în  bune condiţii a şedinţelor 

comisiilor de specialitate și a şedinţelor Consiliului  Local.   

În perioada de referință  au fost convocate  18  ședințe de Consiliu Local și 

tot atâtea sedințe de Comisii.  Au fost puse în dezbaterea Consiliului Local un număr   

94 de proiecte de hotărâre - toate fiind inițiate de primar . Au fost emise un număr 

de  94 de hotărâri de consiliu.  

Toate  hotărârile de consiliu și dispozițiile emise de primar au primit aviz de 

legalitate de la Prefectura Neamț.  

     

   VICEPRIMARUL  

     În  cursul anului de referință, viceprimarul în funcție a desfășurat  activități  de  :  

- coordonare a  activității lucrărilor publice precum şi a personalul aparatului 

de specialitate din compartimentele subordonate, potrivit organigramei;  

- executare a măsurilor necesare în domeniul gospodăririi localităţii și de 

gestionare a deşeurilor;  

- întocmirea programelor de activitate şi orice alte documente necesare privind 

urmărirea și supravegherea activităţilor pentru orice lucrări, printre care salubrizarea 

locurilor publice, a cursurilor apelor şi malurilor, curăţarea izlazurilor comunale, 

întreţinerea parcului, curăţarea şanţurilor şi podeţelor, a drumurilor locale, curtea 

interioară a Primăriei, lucrări la instituţii de învăţământ, precum şi orice alte lucrări 

necesare;  

- efectuearea instructajului, supravegherea  şi dispunerea măsurilor necesare 

pentru persoanele ce au obligaţia prestării muncilor în folosul comunităţii în baza 

Legii nr. 416/2001 privind ajutorul social cu modificările şi completările ulterioare 

precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii 

prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- constatarea şi aplicarea sancţiunilor în domeniul gospodăririi localităţii, 

mediu, gestionare a deşeurilor, salubrizarea localităţii;  

- exercitarea de orice alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare ori 

date în sarcina sa de către Consiliul Local ori de către  primar.  



De la începutul mandatului,viceprimarul a depus tot interesul pentru 

rezolvarea tuturor sarcinilor de serviciu.  

  

 •  COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ   

Este specializat în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială  

și a serviciilor sociale, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul 

protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, 

precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.  În perioada 

ianuarie 2022 – decembrie 2022 s-au acordat următoarele tipuri de beneficii:  

          - ajutor social: 40 de dosare, stimulent educational - 28 de dosare, ajutor 

încălzire - 402 dosare,  alocație de stat - 37 de dosare, diverse monitorizări (copii în 

plasament, asistenți maternali, copii în tutelă, mame minore, violența domestică) –  

24 e dosare,   alocație pentru susținerea familiei – 75 de dosare, indemnizație creștere 

copil/stimulant – 16 dosare, anchete sociale pentru ajutorul de încălzire – 405 dosare, 

indemnizație pentru persoane cu handicap – 20 de dosare,   asistenți personali - 15 

dosare, îndemnizații persoane cu handicap – 20 de  dosare, monitorizare copii cu 

părinți plecați în străinătate – 56 de copii din 27 de familii; 

au fot efectuate peste 100 de anchete sociale precum și toată documentația necesară 

acordării de  burse școlare pentru aproximativ 200 de elevi;  

           -   au fost distribuie tichete pe suport electronic pentru mese calde  

persoanelor eligibile în cadrul proiectului Schema Națională de Sprijin pentru 

Familii;  

-     au fost distribuite prin programul POAD produse alimentare și de igienă,  

unui număr de peste 400 de  persoane defavorizate, în câte două tranșe pentru fiecare 

tip de produse, fiind întocmite peste 150 de anchete sociale speciale  

-     s-a acordat sprijinul necesar de asistență și supraveghere pentru un număr  

de 450 persoane neajutorate, singure și în vîrstă;  

Au fost organizate următoarele campanii:   

-      Campanie de promovare a nonviolenței în Scoala Gimnazială ”Ioan Luca”  

Farcașa, respectiv violența verbală, violența fizică, comportamentul școlar 

neadecvat, etc;  

-     Campanii de prevenire a abandonului scolar;  

-      Campanie de celebrare a elevilor Scoala Gimnazială ”Ioan Luca” Farcașa,   

cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă;  

-   Campanie de informare, mobilizare si depistare a tuberculozei – prin  

intermediul Institutului NASTA Bucuresti ;  

 - Campanie de depistare precoce a tuberculozei și de efectuare a  

radiografiilor pulmonare;  

-    Campanii de vizitare la domiciliul, monitorizare si asigurarea tratamentelor  

medicale a persoanelor vulnerabile, bolnavi cronici, persoane cu handicap sau 

dizabilități, gravide, nou-născuți, familii cu nivel social economic scăzut , copii ai 

căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate – prin care au fost oferite peste 1.100 

de  servicii de asistență medicală comunitară, recoltări de probe medicale sau de 

procurare a alimentelor și a medicamentelor, etc.  



  

• COMPARTIMENTUL URBANISM ȘI AMENAJAREA  

                                    TERITORIULUI  

Este răspunzător de eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de  

construire/ desființare, a certificatelor de atestare/radiere a construcţiilor, avizare şi 

înaintare a documentațiilor de urbanism - P.U.Z şi P.U.D - în vederea aprobării de 

către Consiliul Local, atribuire adresă exactă imobil, precum şi furnizarea către 

cetățeni sau instituţii publice a informațiilor solicitate.  

  În perioada de referință au fost efectuate următoarele activități :  

- au fost întocmite și eliberate un numar de 70 de certificate de urbanism;  

- au fost emise un număr de 31 de autorizații de construire;  

- au fost emise 15 certificate de atestare a edificării construcției;  

- s-au recepționat 20 de diferite lucrări de construcție;  

- au fost emise  3 certificate nomenclator stradal;  

- au fost soluționate  7  litigii;  

- s-au încheiat 5 planuri de situație pentru închirierea unor terenuri;  

- au fost emise un numar de 6 autorizații de branșament la utilități;  

- s-au emis  20 de avize apă-canal; - s-au aplicat un număr de  3 contravenții;  

- s-au distribuit 50 de numere administrative pentru locuințe/proprietăți.  

  

 

 •  COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE  

Asigură întocmirea documentaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea  

procedurilor de achiziții publice în conformitate cu legislaţia în domeniu :  

În perioada de referință  acest compartiment a desfășurat toate activitățile 

necesare pentru buna desfășurare a achizițiilor publice, fiind  efectuate un număr de  

peste 100  de achiziții de bunuri, servicii și investiții, cu  o valoare totală de  

7.755.500 lei fără TVA (2.486.403 lei bunuri și servicii  și  5.269.100 lei investiții). 

De asemenea, au fost încheiate peste 90 de închirieri și concesionări de terenuri si 

pășuni care aparțin Comunei Farcașa, fiind organizate și licitațiile acestora.  

  

• BIBLIOTECA COMUNALĂ  ”IRINEU CHEORBEJA”   

Serveşte interesele de informare, studiu, educaţie, lectură și recreere ale  

utilizatorilor săi, elevi și cetățeni ai comunei Farcașa, oferind acces liber, gratuit și 

nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere.  

 Pe parcursul anului 2022 au fost desfășurate un număr de 20 de activități cultural-

educative cu elevii Scolii Gimnaziale ”Ioan Luca” Farcașa, pe diferite teme de 

educație.  

De asemenea, au fost efectuate activități de organizare și administrare a 

fondului de carte, au fost oferite servicii de informare vizitatorilor, deservirea 

cititorilor (completare abonamentelor, căutarea și emiterea literaturii, păstrarea 

evidenței materialelor emise și returnate etc.), analizarea cererilor cititorilor, 

asigurarea colectării și păstrării colecției, prelucrarea publicațiilor primite,  

organizarea de  seminarii, discuții etc  



  

  

• COMPARTIMENT ADMINISTRATIE PUBLICĂ ȘI   

                                 SECRETARIAT, JURIDIC   

Întocmeşte şi ţine la zi registrul agricol scriptic și electronic, registrul de 

intrări/ieșiri corespondență generală,  registrul de evidență a vânzărilor suprafețelor 

de teren din extravilanul localității;  

          -    Îndeplinește atribuțiile privind arhiva primăriei;  

-  Înregistreaza actele și faptele juridice cu privire la starea civilă a 

persoanelor.  

  În perioada de referință au fost efectuate următoarele activități :  

-    s-au eliberat 382de adeverințe pentru beneficiarii de ajutor social, alocații  

complementare și monoparentale, burse școlare, etc ,  36  de  adeverințe notariat și 

O.C.P.I., 68 de adeverințe pentru S.P.C.L.E.P, 28 de carnete de comercializare a 

produselor Agricole;  

-   s-au deschis 5 „poziții noi” și s-au completat unele poziții, în registrele  

agricole tip I , tip II   și  tip III;  

-    s-au întocmit 3 documentații pentru vânzarea terenurilor extravilane;   

-    au fot înregistrate un număr de  8.123  de documente cu caracter general,  

în registrul de corespondență generală;  

-    au fost înregistrate un număr de 18  căsătorii, un număr de 10  nașteri și  

un număr de  36 de decese;  

-    au fost eliberate un număr de 20 de certificate de naștere, un număr de 30  

de certificate de căsătorie, un număr de  42 de certificate de deces, au fost eliberate 

un număr de 3 diferite extrase după actele oficiale de stare civilă și au fost 

soluționate un număr de 65 de cereri pentru deschiderea procedurii succesorale.  

   

 •  COMPARTIMENTUL IMPLEMENTARE  PROIECTE ȘI    

                                          RESURSE UMANE   

Răspunde de gestionarea resurselor umane prin planificarea, coordonarea,  

organizarea, salarizarea, desfășurarea,  monitorizarea, evidența  datelor și 

documentelor, precum și de evaluarea implementării în cadrul Primăriei, a 

procedurilor de personal;   

Răspunde de întocmirea și implementarea proiectelor de dezvoltare a   

comunității .  

  În perioada de referință au fost efectuate următoarele :  

-   s-a realizat completarea și depunerea a 23 de declarații de avere și de 

interese ale  consilierilor locali și funcționarilor publici din aparatul de specialitate 

al Primarului Comunei Farcașa și transmiterea acestora în termenul legal prevăzut 

către Agenția Națională de Integritate;  

-   au fost organizate 4 concursuri de recrutare și examene de promovare în 

grad profesional sau în funcții de conducere;  

-  reactualizarea documentației necesare pentru depunerea în vederea 

finanțării  proiectului ”Amenajare torent Bușmei” în valoare de 4.573.435 lei;  



-   completarea dosarului cu solicitările transmise si redepunerea proiectului  

”Înființare sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare în satele Frumosu,  

Popești și Bușmei din comuna Farcașa județul Neamț" la Ministerul Dezvoltării - în 

cadrul Planului National de Investiții "Anghel Saligny" , proiect în valoare de aprox. 

11.000.000 lei;  

- reactualizarea documentației privind proiectul ”Reabilitare torenti in 

comuna Farcasa,judetul Neamt - pentru prevenirea inundațiilor” și redepunerea 

acestuia în vederea finanțării, proiect în valoare de aproximativ  10.000.000 lei  

-   reactualizarea  documentației privind proiectul ”Reabilitare sală de sport în 

comuna Farcasa, judetul Neamt” și redepunerea acestuia în vederea finanțării,  

proiect în valoare de aprox. 5.000.000 lei;  

            - depunerea pentru finanțare cu fonduri europene a proiectului ”Scoala 

online pentru toți” , cu valoare eligibilă de 555.405 lei.  

 De asemenea, au fost întocmite documentațiile tehnice  și obținute o parte din 

avizele necesare pentru obținerea finanțării și începerea lucrărilor la următoarele 

proiecte :  

          -  Reabilitare, modernizare și extindere prin schimbare de destinație Cămin   

Cultural Farcașa;  

          -  Amenajare curte și parcare Primaria Farcasa;  

-  Amenajarea Monumentului Eroilor din centru comunei Farcașa;  

-  Amenajare curte și parc Scoala Gimnaziala ,,Ioan Luca” Farcașa;  

-  Amenajare curte și parc Grădinița Farcașa;  

-  Amenajare parc de joacă strada Bisericii – centrul comunei Farcașa;  

-  Amenajare spatii picnic – în zona Lunca lui Pădure;  

-  Reabilitare, extindere si modernizare Școala Gimnaziala ,,Ioan Luca’’  

 Farcașa  

- Reabilitarea, extinderea si modernizarea Gradinitei din cadrul Școlii  

Gimnaziale ,, Ioan Luca’’ Farcașa.  

    

 •  COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL  

Asigură prelucrarea informațiilor financiar contabile privind întocmirea  

bugetului general de venituri şi cheltuieli al Comunei Farcașa, compus din bugetul 

local, bugetul de venituri şi cheltuieli evidențiate în afara bugetului local, bugetul 

fondurilor externe nerambursabile, bugetul veniturilor proprii şi subvenții, bugetul 

instituţiilor publice (unitățile de învățământ din comuna Farcașa), furnizarea 

informațiilor financiar contabile privind patrimoniul public şi privat; întocmirea 

situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuția de casă, 

fluxurile de trezorerie, rezultat patrimonial, situaţia activelor şi datoriilor, conturile 

de execuție a veniturilor şi cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local, situaţia 

raportării datoriei publice locale.   

Veniturile bugetului local se constituie, în principal, din venturi realizate pe 

plan local și venituri primite la nivel central.   

Veniturile bugetului local se constituie din:   



a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte 

venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit,   

b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat,   

c) subvenții primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete,   

d) donații şi sponsorizări,   

e) operațiuni financiare.  

  De asemenea, acest compartiment asigură colectarea impozitelor şi taxelor locale, 

constatarea şi verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor  

contribuabililor persoane fizice şi juridice, urmărirea şi executarea silită a creanţelor 

bugetare, soluţionarea obiecţiunilor, cererilor şi petiţiilor legate de activitatea 

desfăşurată.  

Pe lângă aceste activități, la acest compartiment, în perioada de referință  au 

mai fost efectuate următoarele activități :  

- s-au încasat impozite și taxe în cuantum de 2.420.000 lei ;   

     -   s-au emis 35 de decizii de impunere anuale, 271 de certificate fiscale,  

61 e  somații și titluri executorii, 36 de adrese de înființare a popririi;  

- s-au emis/vizat 58 de autorizații/acorduri de funcționare.   

  

 •  SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ   

Are misiunea de a implementa ansamblul integrat de activități specifice, 

măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, planificate, organizate şi 

realizate potrivit prevederilor legale, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de 

producere a incendiilor şi asigurării intervenției operative pentru limitarea şi 

stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării şi protecției persoanelor 

periclitate, protejării bunurilor şi mediului împotriva efectelor situațiilor de urgență.  

Pentru anul 2022, la nivelul SVSU Farcasa au fost desfăşurate activitaţi de 

îndrumare si control la gospodariile populatiei si la institutiile publice/operatori 

economici din subordinea consiliului local, avand ca scop prevenirea aparitiei 

situatiilor de urgență, interventia in timpul cel mai scurt si eliminarea cauzelor 

generatoare. S-au organizat exercitii de instruire cu membrii serviciului voluntar 

pentru situatii de urgenta Farcasa si exercitii de instruire in comun cu SVSU Borca 

si SVSU Poiana Teiului.   

Alte activitati desfăsurate:  

- Intocmirea si reactualizarea documentelor de conducere şi control, a   

situatiilor si planurilor solicitate de institutiile superioare/coordonatoare;  

- Activitati de control privind modul de respectare a principalelor reguli  

si  masuri de prevenire a situatiilor de urgenta la gospodariile populatiei, biserici, 

scoli, cabinete medicale si alte institutii din subordinea consiliului local , astfel : 330 

controale la gospodariile populatiei, 20 controale la operatori economici din 

subordinea Consiliului Local, 20 controale la lăcasele de cult, redactarea a 

aproximativ 1200  pliante (instructiuni, afise), de informare preventivă si 

distribuirea acestora;  

- Misiuni si interventii:  30 misiuni de supraveghere/ prevenire a  

inundatiilor  (ploi torentiale sau abundente-peste limitele normale), 25 misiuni de 

monitorizare a fenomenului de zăpor, 10 misiuni de supraveghere si intretinere a 



drumurilor apartinatoare UAT Farcasa conform Planului de iarnă , 25 misiuni de 

supraveghere a pajistilor si fanetelor pe timpul vremii caniculare pentru prevenirea 

incendiilor , 1 incendiu la sediu SC (gater), 8 incendii de vegetatie (fanete) 15 

misiuni de evaluare a pagubelor provocate de animale salbatice, 20 de alte misiuni.  

- Executarea de exercitii de alarmare, instructaje, aplicatii la scoli si 

institutii subordonate primariei : 4 exercitii de evacuare in caz de incendiu la sediul 

primariei, 4 exercitii de evacuare la scolile si gradinitele din comună, 2 exercitii cu 

actiune simplă pentru instiintarea, avertizarea, alarmarea, evacuarea si interventia la 

inundatii ca urmare a fenomenelor meteorologice si hidrologice periculoase produse 

pe teritoriul comunei Farcasa; 

                -   Achizitionarea de materiale, echipamente de protectie si interventie in  

caz de situatii de urgență, verificare stingatoare, verificare hidranti de incendiu, 

verificare si curatare a sobelor si a cosurilor de fum, verificare instalatii electrice de 

utilizare si prize de pamânt, intretinere si verificare centrale termice, montarea unui 

număr de 16 hidranți pe raza comunei Farcașa;  

                -    Participarea cu elevii din ciclul gimnazial la concursurile cu tematica 

de protectie civila.   

  

3. STRUCTURA FUNCȚIONALĂ A BUGETULUI   

                       PENTRU ANUL 2022  

  

 TOTAL VENITURI – 9.809.952 lei  

  

- PROPRII – 3.029.057 lei  

- DIN ALTE SURSE – 6.780.895 lei  

- PE SECȚIUNEA FUNCȚIONARE – 6.269.491 lei  

- PE SECȚIUNEA DEZVOLTARE – 3.340.461 lei  

  

TOTAL CHELTUIELI – 12.209.952  lei  

  

- PE SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE –6.269.491 lei  

- PE SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE – 5.940.461 lei  

               

4. PROIECTELE FINANȚATE, REALIZATE SAU STADIUL    

                    ACESTORA DE REALIZARE   

  

În continuare vă fac cunoscute principalele obiective de investiții realizate 

parțial sau integral în anul 2022 :  

  

- Finalizarea și recepționarea lucrărilor de modernizare a DC 154 Stejaru,  

proiect început în anul 2015 si sistat în anul 2018 din lipsa fondurilor;  

- Obținerea de fonduri, întocmirea documentației (obținerea avizelor necesare 

şi scoaterea la licitație), execuția si recepționarea lucrărilor  de modernizare a strazii 

Popestilor din comuna Farcasa, satul Popesti – 3 km  



- Obținerea de fonduri, întocmirea documentației (obținerea avizelor necesare 

şi scoaterea la licitație), execuția si recepționarea lucrărilor de modernizare a 

strazilor  Pârâului si  Florilor din comuna Farcasa, satul Farcasa – 1,7 km;  

- Organizarea unei ample acțiuni de ecologizare, degajarea şi curățarea de 

arbusti a drumurilor si albiilor râurilor din comuna Farcasa;  

- Continuarea modernizării şi prelungirii sistemului de iluminat public din 

comuna  Farcasa;  

- Lucrări de întretinere si de modernizare a Scolii Gimnaziale ”Ioan Luca” 

Farcaşa si  înlocuirea centralei termice;  

- Lucrări de modernizare și de întreținere a rețelei de apă din comuna  

Farcașa(Stejaru) ;  

- Lucrări de modernizare și de reamenajare a spațiului exterior (parc de joacă  

pentru copii) la Grădinita Farcasa;  

- Lucrări de amenajare și de modernizare a spațiului exterior (curtea scolii)  la 

Scoala ”Ioan Luca”  Farcasa;  

- Amenajarea parcului de joacă – strada Bisericii – lucrare în curs de execuție,  

fiind executată în proporție de peste 80%;  

- Montarea în diverse locuri din comună a unui numar de 16 hidranți;  

- Amenajarea exterioară a Scolii Gimnaziale Frumosu;  

- Modernizarea accesului  in clădirea Primăriei Farcașa – montarea de granit pe 

scări si pe rampa persoanelor cu dizabilități;  

- Infiintarea unui sistem modern de supraveghere in comuna Farcasa , prin  

montarea unui număr de 15 camere video, cu scopul ridicării nivelului de siguranță 

al cetatenilor;  

- Organizarea primei ediții a Târgului ”Tradiții și gastronomie în comuna  

Farcașa, județul Neamț” – activitate care a cunoscut un real succes.  

- Organizarea ”Balului Gospospodarilor” comunei Farcașa;  

- Proiecția de filme pe stadionul din centrul comunei Farcașa.  

  

  

  

           
  

  



  

  

          
  

  

    

 
  

  



  

               
  

  

  

             
  

  

            
  



            
  

             
 

 

  

            
  

  



  
  

  

  
  

           
  

     



           
  

            
   

            
  

              
  



               
  

  

  
  

  

  

  

  
  



  
  

  

Stimați cetățeni,  

  

Pentru că îmi doresc ca mandatul de primar să fie unul transparent, iar 

dumneavoastră să fiți mereu informați cu privire la evenimentele care au loc în 

comunitatea noastră, mai sus am enumerat principalele realizări de anul trecut, ştiu 

ca mereu este loc de mai mult şi mai bine, ştiu că probleme sunt, însă vă asigur că şi 

în anul 2023 îmi voi da toată străduința pentru dezvoltarea comunei noastre.   

Anul 2022 a fost un an cu provocări majore datorate crizei geo-politice, a 

creşterii alerte a prețurilor  (energie, gaz, combustibili, materii prime). Desigur, 

realizările din anul 2022 nu ar fi fost posibile fără implicarea colegilor din cadrul 

echipei Primăriei Farcaşa, fără susținerea doamnelor şi domnilor consilieri locali din 

Cadrul Consiliului Local Farcaşa, fără sprijinul şi întelegerea dumneavoastră, stimați 

locuitori.    

Vă asigurăm că suntem alături de comunitatea noastră zi de zi și că vom 

continua în direcția propusă, astfel încât, la sfârșitul mandatului, comuna noastră să 

cunoască un plus de modernism și de dezvoltare .  

  

Vă mulțumesc pentru sprijinul și susținerea dumneavoastră!   

  

  

Cu deosebit respect,  

  

PRIMARUL COMUNEI FARCAȘA, JUDEȚUL NEAMȚ 

DUMITRU-BOGDAN  ȚIFUI  


