
 1 

 

 

  

 

RAPORTUL PRIMARULUI NR. 1994/04.03.2022 

PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ ȘI DE MEDIU  

A COMUNEI TAMAȘI, JUDEȚUL BACĂU 

 

 

 

2021 



 2 

 

R  A  P  O  R  T     A  N  U  A  L 

privind starea economico-socială şi de mediu a 

comunei Tamași, județul Bacău pentru anul 2021 

 

În vederea asigurării transparenței instituționale și în conformitate cu prevederile art. 155 

alin. (1) lit. a) și alin (3) lit. a) din Codul Administrativ, vă supun atenției Raportul anual privind 

starea economico-socială şi de mediu a comunei Tamași, județul Bacău pentru anul 2021. 

 

Anul 2021 a fost un an al schimbărilor majore , iar 

perioada raportată conform prezentului document, 

cuprinde două mandate, pentru două perioade diferite 

din cursul anului precedent. Astfel perioada cuprinsă 

între 01.01.2021 - 22.03.2021 a fost reprezentată sub 

mandatul d-na Donțu Veronica, conducerea fiind 

preluată de noul primar ales în urma turului de alegeri 

locale desfășurat în 27.07.2021 - dl. Matieș Andrei - 

Daniel. Prin intemediul prezentului document precum și 

prin multiplele acțiuni întreprinse deja la nivelul 

Primăriei comunei Tamași , atât prin conducerea 

anterioară, cât și din momentul preluării mandatului 

actualei conduceri, dovedim în principal faptul că ne 

dorim o comunicare deschisă și transparentă pentru a 

pune bazele unui parteneriat real între primărie și 

cetățeni. Misiunea  este de a soluţiona şi gestiona, în 

numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o 

reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii, de a fi în slujba comunității locale, furnizând servicii 

la un înalt standard de calitatate în context național și internațional, respectând valori precum: 

respectul față de lege și cetățean, performanța, disciplina, integritatea, onestitatea, spirit de echipă, 

capacitate de inovare, egalitate de șanse și responsabilitate socială și implicit de a asigura respectarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea 

în aplicare a legislaţiei în vigoare. Ne dorim prin toată activitatea să asigurăm un management 

performant, corect și echilibrat din punct devedere al deciziilor, pentru a oferi premisele unei 

dezvoltări  durabile şi pentru crearea unei platforme de dezvoltare pe termen lung. Potrivit 

prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aparatul de specialitate al primarului 

cuprinde totalitatea compartimentelor funcționale, fără personalitate juridică, de la nivelul 

unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum și secretarul general al unității/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale. În acest sens vă aducem la cunoștință următorul raport pentru a vă face 

public cât mai multe informații privind activitatea serviciilor primăriei, importante în funcționarea 

instituției , dar nu la fel de vizibile pentru cetățean. 
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1. Prezentarea generală a comunei 

1.1. Aşezare geografică, organizare administrativ teritorială 

Comuna Tamași este situată în partea central estică a județului Bacău la contactul 

culoarului Siretului cu dealurile din extremitatea vestică a Colinelor Tutovei si este formată din 

satele: Chetriș, Furnicari și Tamași. Comuna este străbătută de șoseaua județeană DJ252B ieșire 

directă în DN2 prin DJ252D - ramificație în localitatea Chetriș. Se află la o distanță de 25 km de 

municipiul Bacău și se învecinează cu:  

 la nord: comuna Buhoci  

 la nord-vest: cu Letea Veche, Nicolae Bălcescu, Faraoani și Cleja 

 la sud-vest: cu comuna Gioseni  

 la nord-est: comuna Ungureni  

 la est: comuna Parincea  

 la sud si sud-est: comuna Horgești. 

 

Sistemul de localități al comunei Tamași este alcătuit din localitatea Tamași, localitate 

rurală de rang IV, reședință de comună, Chetriș și Furnicari, localități rurale de rang V, iar potrivit 

organizării administrativ teritoriale a României, Tamași, comună a judeţului Bacău, este compusă din 

trei sate, care se ţin lanţ pe o întindere de 9-10 km, pe o suprafață de 46,80 km², densitate 56,22/km. 

 

Suprafaţa administrativă a comunei Tamaşi este de 4643,91 ha, din care suprafață fond 

forestier de1788 ha (38,50% din suprafaţa administrativă) și suprafaţă agricolă 1648,25 ha și se 

împarte în:  

 Suprafaţă arabilă  1194,97 ha 

 Păşuni/Fâneţe    402,28 ha 

 Vii şi pepiniere viticole          35 ha 

 Livezi şi pepiniere pomicole    16 ha. 

 

Suprafaţa arabilă este folosită pentru cultura cerealelor, legumicultură şi grădinărit, iar 

păşunile şi fâneţele sunt folosite în zootehnie. În prezent, intravilanul comunei este alcătuit din 

276,91 ha, din care: 

 Satul Tamași    155,17 ha;   

  trup C         0,25 ha; 

 Satul Furnicari      50,77 ha; 

 Satul Chetriș      70,97 ha. 

 
 

Spațiile verzi din comuna Tamași însumează 93536 mp. 

 

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei Tamași este limitat spre vest pe o 

lungime de cca. 19 km de râul Siret, amenajat, reprezentat de lacurile de acumulare Galbeni și 

Răcăciuni. În secundar, comuna Tamași este traversată de două pâraie cu caracter torențial: pârâul 

Tamași (Drogu), care traversează est-vest satul Tamași și se varsă în Siret. 

 

Pe lunca Siretulului, pe o zonă de 5-7 m altitudine relativă cursurile pâraielor menționate 

au fost regularizate și îndiguite, iar pe podul teraselor joasă și respectiv medie cu altitudinea relativă 
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de 7-13 m și 14-20 m pe care se dezvoltă comuna a fost executat un sistem de canale de irigații care 

în timp s-au colmatat și nu mai sunt operabile. 

 

1.2. Demografia 

Dat fiind faptul că de-a lungul anilor tinerii din satele componente ale comunei au căutat 

locuri de muncă în străinătate, ne confruntăm cu o scădere a numărului de locuitori, astfel că la 

recensământul din anul 2011 numărul locuitorilor este de 2.738.  

În ceea ce priveşte apartenenţa religioasă, un procent de 67,46 % sunt ortodocși, 28,23 % 

romano-catolici iar pentru 4,09 % nu se cunoaște apartenența confesională. 

 

1.3. Economia, locurile de muncă 

În anul 2021, pe teritoriul comunei şi-au desfăşurat activitatea un număr de 88 de unităţi 

comerciale active (societăţi comerciale, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale). 

Activităţile desfăşurate în comuna Tamaşi se clasifică astfel:  

 Sector primar: 

 silvicultură (întreţinere şi exploatare fond forestier) 

 culturi cerealiere 

 legumicultură şi grădinărit 

 viticultură şi pomicultură 

 zootehnie 

 Sector secundar: 

 prelucrare lemn şi producţie mobilier din lemn 

 producţie termopane 

 construcţii 

 producţie produse agricole 

 Sector terţiar: 

 administraţie publică locală 

 pază şi protecţie (poliţie) 

 învăţământ 

 sănătate 

 culte 

 comerţ şi prestări servicii către populaţie 

 transport intern şi internaţional persoane. 

 

Activităţile economice desfăşurate în comună sunt variate. Agricultura, silvicultura şi 

zootehnia sunt reprezentative; pe lângă acestea există bine conturate activităţi de producţie (mobilier, 

cuie, tâmplărie, materiale pentru construcţii), comerţ şi prestări servicii, transporturi şi depozitare. 

De asemenea, trebuie menţionat că în categoria „resurse de muncă” se încadrează şi 

locuitorii care depăşind sau nu aceste limite de vârstă, desfăşoară diferite activităţi în vederea 

obţinerii unor venituri sau produse de bază necesare întreţinerii (în gospodăriile personale sau zilieri). 

În ciuda faptului că în Comuna Tamași nu există suficiente locuri de muncă, mulţi locuitori sunt 

lucrători calificați sau necalificaţi în orașul Bacău. 
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2. Consiliul Local 

2.1. Consiliul Local al Comunei Tamași 

Consiliul Local al Comunei Tamași este autoritatea deliberativă a administraţiei publice 

locale, îşi desfăşoară activitatea în baza HG 57/2019. 
 

 
 

Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes 

local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei 

publice locale sau centrale. Consiliul local îşi desfăşoară activitatea prin şedinţe în plen, ordinare sau 

extraordinare şi prin şedinţele comisiilor de specialitate. Consiliul Local se întrunește în ședințe 

ordinare/extraordinare, lunar la convocarea primarului sau a cel puțin unei treimi din numărul 

membrilor consiliului. 

Consiliul Local Tamași este format din 12 consilieri, aleși prin vot universal, în condiţiile 

prevăzute de Legea pentru  alegerea autorităților administrației publice  locale, la scrutinul din 

27.09.2020,  fiind legal constituit  la data de 27.10.2021. 

 

2.2. Activitatea Consiliului Local Tamași în anul 2021 

În anul 2021, consiliul local s-a întrunit în 10 şedinţe ordinare şi 8 ședințe extraordinare, 

unde au dezbătut şi adoptat un număr de 89 hotărâri. Aceste şedinţe au presupus o pregătire 

prealabilă ce a însemnat, printre altele întâlnirea consilierilor în şedinţe pe comisii. 

În activitatea de pregătire a actelor consiliului local nu au fost întâmpinate probleme 

deosebite, documentele adresate Consiliului şi comisiilor de specialitate ale acestuia au fost 

comunicate, fără incidente, în vederea punerii lor în dezbatere. A fost asigurat secretariatul  celor 18 

şedinţe de consiliu local precum şi redactarea proceselor verbale prin care sunt redate lucrările şi 

dezbaterile din cadrul plenului precum și rezultatul votului. 
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3.  Primarul și viceprimarul comunei Tamași 

Primarul și viceprimarul funcționează ca autoritate executivă a administraţiei publice 

locale şi îşi desfăşoară activitatea în baza HG 57/2019. 

Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 

prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, 

a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului,  precum și a hotărârilor consiliului local. De asemenea, 

primarul, reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu 

persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie. În exercitarea atribuţiilor sale 

primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii, numai după 

ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate. Astfel, în 

anul 2021 au fost emise 423 de dispoziţii ale primarului comunei Tamași. 

În anul 2021, primarul comunei a inițiat un număr de 89 de proiecte de hotărâri de 

Consiliul Local. 

 

4.  Primăria Comunei Tamași 

Primarul, viceprimarul, secretarul comunei şi aparatul de specialitate al primarului 

constituie, conform HG 57/2019  , o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită  

Primăria Comunei Tamași care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile 

primarului, şi soluţionează problemele curente ale colectivităţii locale. 

Întreaga activitate a primăriei este organizată şi condusă de către primar; serviciile, 

birourile şi compartimentele fiind subordonate direct acestuia, viceprimarului sau secretarului, care 

asigură şi răspund de realizarea atribuţiilor ce revin acestora, în condiţii de legalitate şi eficienţă.   

Numărul maxim de posturi aprobat conform prevederilor OUG nr. 63/2010 și a OUG 

nr.77/2013, pentru Unitatea Adminitrativ Teritorială Comuna Tamași este 29 de posturi astfel: 

 Funcții de demnitate publică – 2 aleși locali  (primar - ocupat / viceprimar - vacant); 

 Funcții de conducere – 1 post secretar comună (vacant); 

 Funcții de execuție – 25 posturi (17 ocupate / 8 vacante) repartizate astfel: 

 Funcții publice – 9 posturi (7 ocupate / 2 vacante); 

 Funcții contractuale – 11 posturi (11 ocupate); 

 S.P.C.L.E.P – 3 posturi (2 ocupate / 1 vacant); 

 Poliția locală – 3 posturi (3 vacante). 

 

5.  Structura bugetului de venituri și cheltuieli 

În anul 2021 bugetul de venituri și cheltuieli a fost astfel structurat încât să acopere 

principalele direcții în infrastructură, asistență socială, cultură/recreere, învățământ.  
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5.1. Compartimentul financiar contabil  

           In conformitate cu prevederile art.57 alin (1) din Legea finantelor publice nr.273/2006 cu 

modificarile si completarile ulterioare propun d-nului Primar emiterea unui proiect de hotarare 

privind  aprobarea  contului de executie al bugetului local la 31.12. 2021, dupa cum urmeaza: 

 

VENITURILE BUGETULUI LOCAL pentru anul  2021- au fost realizate in proportie de 101,68 

%, dupa cum urmeaza: 

  - prevederi bugetare initiale   5.733.000 lei 

  - prevederi bugetare  definitive   6.594.350 lei 

  - incasari realizate     6.704.978 lei 

 

  Defalcat pe articole, veniturile bugetului local pentru  anul 2021, se prezinta astfel: 

   - LA INDIC. 03.02 – Impozit pe venit s-a prevazut 1.500 lei si s-a incasat 3.322 lei. 

 

   - LA INDIC. 04.02 - COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT  

s-a planificat 967.000 lei si s-a incasat 1.047.518 lei 

   - 04.02.01 - Cote din impozitul pe venit s-a planificat 318.000 lei si s-a incasat 326.514 lei; 

   - 04.02.04 - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor 

locale s-a planificat 449.000 lei si s-a incasat 442.004 lei; 

   - 04.02.05 - Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean Bacau s-a planificat 

279.000 lei si s-a incasat 279.000 lei. 

 

 - LA INDIC.07.02 - IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE s-a prevazut 200.500 lei si s-a 

incasat 227.572 lei; 

- 07.02.01.01 - Impozitul pe cladiri de la persoane fizice s-a prevazut 50.500 lei si s-a incasat 61.655 

lei; 

- 07.02.01.02 - Impozitul pe cladiri de la persoane juridice s-a prevazut 25.500 lei si s-a incasat 

18.619 lei; 

- 07.02.02.01 - Impozitul pe terenuri de la persoane fizice s-a prevazut 45.500 lei si s-a incasat 

56.449 lei; 

- 07.02.02.02 - Impozitul pe terenuri de la persoane juridice s-a prevazut  3.000 lei si s-a incasat 

2.402 lei; 

- 07.02.02.03 - Impozitul pe terenul extravilan s-a prevazut 53.500 lei si s-a incasat 64.187 lei ; 

- Alte impozite si taxe pe proprietate - s-a prevazut 22.500 lei si s-a incasat 24.260 lei. 

 

-LA INDIC. 11.02.SUME DEFALCATE DIN TVA s-a prevazut 2.661.000 lei si s-a incasat  

3.200.879 lei; 

 - 11.02.02 - Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor s-a planificat 971.000 lei si s-a incasat  951.229 lei; 

 - 11.02.05 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri s-a planificat 211.650 lei 

si s-a incasat 211.650 lei;  

- 11.02.06 - Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale s-a prevazut 2.038.000 lei 

si s-a incasat 2.038.000 lei. 
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-LA INDIC. 16.02 - TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII 

BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI s-a prevazut 82.000 lei si s-a 

incasat 98.521 lei: 

- 16.02.02.01 - Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers. fizice s-a prevazut  66.000 lei si 

s-a incasat 94.031 lei; 

- 16.02.02.02 - Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers juridice s-a prevazut 16.000 lei 

si s-a incasat - 4.490 lei. 

 

 - LA INDIC.30.02 - VENITURI DIN PROPRIETATE s-a prevazut 9.500 lei  si   s-a incasat 

6.075 lei; 

 - 30.02.05.30 - Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice s-a prevazut 

9.500 lei si s-a incasat 6.075 lei . 

 

- LA INDIC.33.02 - VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI s-a 

prevazut 7.500 lei  si   s-a incasat 3.724 lei; 

- 33.02.50 - Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati s-a prevazut  5.500 lei si  s-a incasat 

2.185 lei; 

- 33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata , imputatii si despagubiri  s-a prevazut 

2.000 lei si s-a incasat 1.539 lei. 

 

- LA INDIC.34.02 - VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE s-a 

prevazut 15.500 lei si s-a incasat 16.856 lei; 

- 34.02.02 - Taxe extrajudiciare de timbru s-a prevazut 9.500 lei si s-a incasat 9.868 lei; 

- 34.02.50 - Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise - s-a prevazut 6.000 lei si s-a 

incasat 6.988 lei. 

 

- LA INDIC.35.02 - AMENZI ,PENALITATI SI CONFISCARI s-a prevazut 71.500 lei si s-a 

incasat 133.230 lei ; 

- 35.02.01.02 - Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale s-a prevazut  

15.500 lei si s-a incasat 45.563 lei; 

- 35.02.50 - Alte amenzi, penalitati, confiscari s-a prevazut 56.000 lei si s-a incasat 87.667 lei. 

 

- LA INDIC.36.02 - DIVERSE VENITURI  s-a prevazut 193.000 lei si s-a incasat 232.441 lei 

- 36.02.50 - Alte venituri s-a prevazut 4.000  lei si s-a incasat 5.052 lei; 

- 36.02.06 - Taxe speciale s-a prevazut  189.000 lei si s-a incasat  227.389 lei . 

  

- LA INDIC 39.02 - VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI s-a prevazut 7.000 si 

s-a incasat 8.232 lei ; 

- 39.02.07 - Venituri  din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al 

unitatilor administrativ-teritoriale s-a prevazut 7.000 lei si s-a incasat 8.232 lei. 

 

- LA INDIC. 42.02 - SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT s-a planificat 1.489.000 lei si s-a 

incasat 1.475.928 lei; 
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- 42.02.34 - Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru 

energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri s-a planificat 370.000 lei si s-

a incasat 357.142 lei. 

- 42.02.65 - Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala s-a planificat 1.118.800 lei si s-a 

incasat 1.118.606 lei; 

- 42.02.69 - Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 

proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN ) postaderare , aferente perioadei de 

programare 2014-2020 - s-a planificat 200 lei si s-a incasat 180 lei. 

 

- LA INDIC. 48.02 - Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 

prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 s-a planificat 250.700 lei si s-a incasat 250.680 

lei; 

- 48.02.02.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent s-a planificat 1.200 lei si s-a 

incasat 1.176 lei; 

- 48.02.02.03 Prefinantare s-a planificat 249.500 lei si s-a incasat 249.504 lei. 

 

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL pentru anul  2021   au fost realizate in proportie de 

91,15  % , dupa cum urmeaza: 

- credite bugetare initiale   6.233.000 lei 

- credite bugetare definitive   7.209.350 lei 

- plati efecuate    6.571.314 lei 

 

Defalcat pe capitole, cheltuielile bugetului local la 31.12.2021 se prezinta astfel: 

  

- CAP. 51.02 - AUTORITATI PUBLICE  SI ACTIUNI EXTERNE s-au prevazut 2.163.200 lei si  

s-a cheltuit 1.842.633  lei  din care:  

1.417.696  lei – Cheltuieli de personal ,  

5.200 lei Cheltuieli de capital  

443.761lei - Bunuri si servicii, dupa cum urmeaza: 

-      8.255  lei - furnituri de birou 

-    29.175  lei - incalzit, iluminat si forta motrica 

-      1.414  lei - apa, canal si salubritate 

-    40.366  lei - carburanti si lubrifianti 

-    36.622  lei - posta , telecomunicatii , radio , tv, internet 

-  116.585  lei - materiale si prestarii de servicii cu caracter functional 

-    75.277  lei - alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 

-    14.736  lei - bunuri de natura obiectelor de inventar 

-      5.278  lei - deplasari, detasari, transferuri 

-      3.841  lei - pregatire profesionala 

-       3.907 lei - prime de asigurare non-viata 

 -  108.305 lei - alte cheltuieli cu bunuri si servicii 

 

- CAP. 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE s-au prevazut 203.200 lei si  s-a cheltuit 

159.914 lei  din care: 148.584 lei – Cheltuieli de personal si 11.330 lei –Bunuri si servicii, dupa cum 

urmeaza: 

- 1.676 lei - furnituri de birou 
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- 4.102 lei - posta , telecomunicatii ,internet 

-    995 lei - materiale si prestari servicii  cu caracter functional 

- 4.557 lei - deplasari interne, detasari , transferuri 

- CAP. 56.02 - TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE 

ALE ADMINISTRATIEI s-au prevazut  320.0000 lei si s-au cheltuit 299.444 lei- Transferuri din 

bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap.  

 

- CAP. 61.02 - ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA s-au prevazut 5.000 lei si s-

au cheltuit 0 lei. 

 

- CAP.65.02- INVATAMANT - s-au planificat 478.000 lei si s-au cheltuit 460.658  lei din 

care :55.229 lei -  Asistenta sociala , 155.675 lei  - Burse ,  251.464  lei - Bunuri si servicii dupa cum 

urmeaza: 

-   4.300 lei - materiale pt curatenie 

- 64.500 lei - incalazit,iluminat, forta motrica 

- 14.500 lei - apa, canal si salubritate 

- 42.264 lei - transport 

-   9.500 lei - posta, telecomunicatii,internet 

- 58.300 lei - materiale si prestari de servicii cu caracter functional 

- 58.100 lei - alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 

 

- CAP.67.02 - CULTURA,RECREERE SI RELIGIE s-au planificat 18.500 lei si s-au cheltuit 

8.434 lei, din care :  8.434 lei - Bunuri si servicii dupa cum urmeaza ; 

- 1.131 lei materiale si prestari servicii cu caracter functional 

- 7.303 lei alte cheltuieli cu bunuri si servicii  

  

- CAP.68.02 - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA s-au planificat 1.425.400lei si s-au 

cheltuit 1.357.561  lei, din care: 455.731 lei-Cheltuieli de personal, 623.493 lei-Asistenta sociala , 

249.336  lei-  Proiecte cu finantare din  fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020 , si 29.001 lei, bunuri si servicii dupa cum urmeaza : 

-   1.010 lei furnituri de birou ; 

-     787  lei apa, canal si salubritate ; 

- 27.204 lei alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare. 

 

- CAP.70.02 - LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA s-au planificat 103.000 lei 

si s-au cheltuit  98.854 lei, din care : 9.044 lei Cheltuieli de capital  si 89.810 lei -Bunuri si servicii, 

dupa cum urmeaza: 

-  80.235 lei - iluminat public  si forta motrica; 

-    9.575 lei - materiale si prestari de servicii cu caracter functional. 

 

- CAP. 74.02 - PROTECTIA MEDIULUI s-au planificat 212.000 lei si s-au cheltuit 199.481lei, din 

care 199.481 lei  Bunuri si servicii, dupa cum urmeaza : 

- 187.157  lei - apa , canal si salubritate ; 

-   12.324  lei - alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare . 

 

- CAP.84.02 - TRANSPORTURI s-au planificat  2.281.050 lei si s-au cheltuit  2.171.213 lei, din 

care :1.131.811 lei  Cheltuieli de capital , 1.007.788 lei Proiecte cu finantare din fonduri externe 
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nerambursabile aferente  cadrului financiar 2014-2020 ,  31.614 lei  Bunuri si servicii dupa cum 

urmeaza : 

- 31.614 lei - alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare. 

5.2. Facilități fiscale 

În anul fiscal 2021 s-au acordat următoarele facilități fiscale: 

 0 cazuri veterani de razboi si vaduve de veterani de razboi ; 

 0  caz de detinut politic; 

 0 persoane cu handicap grav;  

Facilități fiscale au fost în sumă totală de: 

 impozit cladiri persoane fizice - 0 lei ; 

 impozit teren persoane fizice - 0 lei; 

 impozit teren extravilan persoane fizice - 0 lei. 

 

5.3. Impozite și taxe locale 

Activatea desfășurată în cadrul compartimentului de impozite și taxe, în anul 2021 a 

evidențiat următoarele: 

S-au înregistrat 147 de amenzi in valoare de 79193 lei din care: 

 98 amenzi de circulatie in valoare de 43723 

 49 amenzi locale in valoare de 35470 

S-au eliberat 139 de certificate fiscale  pentru personae fizice si juridice. 

S-au înregistrat 63 de autovehicule din care: 

 62 autoturisme sub 12 tone 

 1 remorca 

 0 autovehicul lent 

S-au inregistrat 26 de cereri de scutiri din care: 

 5 cereri pentru persoane vaduve de veteran de razboi 

 1 cereri  pentru persoane persecutate politic 

 0 cereri pentru persoane veterani de razboi 

 20 cereri pentru persoane cu handicap grav sau accentuat. 

 

6. Registrul Agricol 

Pe parcursul anului 2021 activitatea de la compartimentul Registrul Agricol din cadrul UAT 

Tamași , s-a desfășurat după cum urmează:    

 

 - s-a continuat cu completarea registrelor agricole valabile pentru perioada 2020-2014, atât pe 

suport de hârtie cât și în format electronic, au fost relocate și actualizate datele cu privire la 

gospodării și componentele acestora, din registrele vechi (anii 2015-2019), în registrele 

noi(2020-2024); 

 - introducerea și actualizarea bazei de date din registrul agricol (format scriptic ), în registrul 

agricol (format electronic); 

 - deschiderea de noi roluri în registrul agricol a persoanelor fizice și juridice, ce dețin terenuri 

agricole și imobile (case) pe raza comunei Tamași, atât în format electronic cât și pe hârtie; 

 - întocmirea, înregistrarea și  eliberarea de adevrerințe, la cererea cetățenilor, cu privire la: 
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      * situția deținerii de terenuri agricole (proprietate sau arendă) și a veniturilor anuale 

provenite din agricultură, conform declarațiilor și înregistrărilor din registrul agricol, necesare 

pentru întocmirea dosarelor de bursă socială și de merit pentru elevi și studenți, scutire plată 

‘after school’, pentru obținerea tichetelor de grădiniță, pentru obținerea rechizitelor (tichet 

educational), pentru obținerea alocației de susținere a familiei (complementară), pentru 

întocmirea dosarelor pentru ajutoare sociale, a celor pentru coasigurați și a celor pentru ajutorul 

de încălzire etc…+ 

     * atestarea adresei și confirmarea domiciliului conform registrului agricol și a declarațiilor 

anuale, pentru îregistrarea și eliberarea adeverințelor necesare la schimbare C.I.,la pregătirea 

documentației pentru dezbaterea succesiunii, la probațiune,  la branșarea (schimbare contract) la 

rețelele de utilități publice ( Delgaz Grid S.A , CRAB) 

    5 -  în urma solicitărilor depuse de către proprietarii de terenuri, animale, păsări, familii de 

albine, necesare comercializării produselor agroalimentare, au fost întocmite, înregistrate și 

eliberate Atesatate de Producător și Carnete de Producător; 

  6 – pregătirea documentației specifice pentru întocmirea dosarelor pentru vânzarea de teren în 

extravilan, conform Legii 17/2014, trimiterea lor la DADR Bacău, precum și afișarea pe site-ul 

UAT Tamași; 

   7 – raportări diverse către Institutul de statistică,care prezintă următoarele situații: R.AGR.- nr 

pozițiilor înscrise în reg agr, utilaje, instalații ptr agricultură; AGR2A - balanța suprafeței arabile 

și inventarierea culturilor însămânțate ( primăvara și toamna) și producția vegetală;AGR 2B - 

suprafața recoltată și producția obținuță, aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor și 

pesticidelor, plantările și defrișările de vii și pomi în anul curent; SST – situația statistică a 

terenurilor la sf anului 2021; 

   8 - întocmirea proceselor verbale de constatare și evaluare a pagubelor produse de  secetă la 

culturile agricole, în colaborare cu reprezentantul Direcției pentru agricultură județeană Bacău - 

DAJ și reprezentantul Agenției de Plați pentru Intervenții în Agricultură Bacău –APIA; 

  9 - înregistrarea și eliberarea de adeverințe în vederea întocmirii dosarelor de subvenții către 

APIA; 

 10 – corespondența cu diferite instituții publice și răspunsuri către cetățeni la diverse adrese; 

 11 – întocmirea listelor premergătoare recensamantului agricol 2021, impărtirea gospodăriilor și 

terenurilor agricole din comună, în sectoare si secții; 

 12 – coordonarea recensamantului agricol 2020 la nivelul comunei Tamași, operațiunea 

statistică pentru colectarea, prelucrarea și diseminarea datelor privind structura expoatațiilor 

agricole realizându-se cu succes; 
 

7. Compartimentul de Achiziții Publice 

In decursul anului 2021 in cadrul compartimentului de achizitii publice s-au derulat urmatoarele 

activitati: 

A fost monitorizata aparitia unor modificari/completari/abrogari ale legislatiei in domeniu, 

acestea primand in buna desfasurare a activitatii biroului de Achizitii Publice ; 

S-au intocmit contracte (prestari servicii, lucrari si furnizare de produse) si note de comanda si 

semnarea acestora; 

S-au solicitat oferte pentru servicii/furnizare/lucrari conform necesitatilor identificate si 

comunicate prin intermediul referatelor de necesitate ; 

S-au arhivat in bibliorafturi si in ordine cronologica toate actelor si documentatiilor repartizate 

biroului de Achizitii Publice; 

S-au centralizat referatele de necesitate pentru intocmirea Planului Anual al Achizitiilor Publice. 

S-a elaborat, intocmit si actualizat Programului Anual al Achizitiilor Publice  pe baza 

necesitatilor transmise de celelalte compartimente ; 
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S-au intocmit note justificative pentru achizitiile publice in vederea demararii achizitiilor 

publice; 

S-au semnat notele justificative pentru atribuirea contractelor de achizitii publice.  

S-au intocmit referate de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achiziţie 

publică; 

S-au urmărit contractele de achiziţii publice din punct de vedere al respectării valorilor şi 

termenelor; 

S-au atasat deocumente justificative precum nota de comanda/referat/contract/proces la facturile 

intregistrate la comuna Tamasi in vederea achitarii lor; 

S-au vizat din punct de vedere juridic totalitatea facturilor inregistrate la comuna Tamasi; 

S-au realizat achizitiile directe conform documentatiilor primite de la alte comapartimente; 

S-a contituit dosarul de achizitie publica. 

In anul 2021 au fost realizate un numar de 256 de achizitii directe  cu o  valoare totala de 

524.563,31 fara TVA, structurate astfel: 

achizitii online - 171 din care 

-lucrari: 0; 

-servicii: 49 achizitii, in valoare de 311.725,00 lei fara TVA 

-furnizare(produse) : 122 achizitii, in valoare de 185.578.10 lei fara TV 

achizitii offline - 85 din care : 

-lucrari: 0 achizitii; 

-servicii: 24 achizitii, in valoare de 12.501.7 lei fara TVA 

-furnizare(produse) : 25 achizitii, in valoare de 14.758,51 lei fara TVA       

 

 

8. Infrastructura 

8.1. Infrastructura rutieră 

Suprafaţa ocupată de căile de comunicaţie rutieră prin delimitarea zonei de intravilan 

ocupată de drumuri este de 37.63 ha: 

 Dumuri comunale și sătești modernizate/asfaltate  16,8 km; 

 Drumuri județene care străbat comuna Tamași    8,5 km; 

 Drumuri pietruite        1,3 km; 

 

8.2. Infrastructura edilitară 

Zona de echipare edilitară este reprezentată de următoarele dotări: 

 sistem de alimentare cu apă și reţea de distribuţie; 

 sistem de canalizare separativ cu preluarea numai a apelor menajere în colectoare 

închise în localitățile Furnicari, Chetriș și Tamași.  

 alimentare cu energie electrică  care se face din axul liniei aeriene de  înaltă tensiune 

LEA 400KV, racordată la SISTEMUL ENERGETIC NAŢIONAL, astfel:  

 sat Furnicari 1 PT de 63KVA; 

 sat Tamaşi 4 PT din care 1 PT de 250KVA şi 3 PT de 100KVA; 

 sat Chetriş 2 PT din care 1 PT de 250KVA și 1 PT de 63KVA. 

 sistemele de telecomunicaţii: 



 14 

 reţeaua de telefonie prin principalul operator de telefonie  - 

ROMTELECOM care are în satul Tamaşi o centrală telefonică digitală, 

automată 

 reţeaua cablu R-TV 

În telecomunicaţii se remarcă un proces alert de modernizare datorită expansiunii tehnicii 

avansate în telefonia cu fir şi a creşterii gradului de acoperire prin telefonia mobilă. Modernizarea 

acestui sector va continua şi în viitor prin acţiunea de montare a cablurilor optice, prin extinderea 

reţelelor digitale şi prin dezvoltarea telefoniei mobile şi a comunicaţiilor prin poşta electronică. S-a 

dezvoltat de asemenea reţeaua de televiziune prin cablu, astfel putându-se recepţiona numeroase 

posturi de televiziune din România şi străinătate. Reţelele de cablu R-TV sunt corelate în majoritatea 

lor cu cele telefonice.  

În prezent, căldura necesară încălzirii locuințelor și a celorlalte spații este asigurată prin 

arderea de combustibil solid, în principal sub formă de lemne, deoarece comuna nu este racordată la 

sistemul național de distribuție a gazelor naturale, deși localitatea se desfășoară pe o axă paralelă cu o 

conductă magistrală, Urechești - Bacău Sud, aceasta fiind însă amplasată pe malul drept al râului 

Siret. 

Obiectivele de utilitate publică însumează o mare diversitate de activităţi şi sunt în relaţie 

complexă cu strategia de dezvoltare elaborată pentru comuna Tamași. 

 

9. Investiții 

9.1. Proiecte de investiții finalizate sau în derulare 

 ,,Construire pavilion pentru activitati in aer liber, infiintare si dotare laboratoare Scoala 

Gimnaziala nr.1, Tamasi” prin Programul Operational Regional (P.O.R. 2014-2020) 

 ,,Construire sala de sport scolara cu tribuna 180 locuriin comuna Tamasi” - Depus pentru 

includerea in programul de finantare către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

Publice  prin Compania Nationala de Investitii (M.D.R.A.P. – prin C.N.I.) 

 ,,Infiintareretea de distributie gaze naturale in ADI Siret gaz com Tamasi, Buhoci si Gioseni, 

jud. Bacau” In curs de implementare Programul National de Investitii “Anghel Sligny” 

aprobat prin O.U.G 95/2021 

 ,,Extindere retea de iluminat public in Comuna Tamasi , judetul Bacau zona Drogu” In curs 

de implementare 10% Buget local. 

 ,,Extindere retea de iluminat public in localitatea Chetris si Tamasi, judetul Bacau” In curs de 

implementare 10% Buget local. 

 Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata  POIM 2014-2022 SMIS 

56164”  

 

9.2. Proiecte de investiții propuse 

 Extindere  retea de iluminat public in Comuna Tamasi, Judetul Bacau - zona Drogu - 

60.000,00 lei. 

 Extindere retea de iluminat public in localitatile Chetris si Tamasi, Comuna Tamasi,Judetul 

Bacau - 60.000 lei. 

 Imbunatatire infrastructura la scara mica - amenajari podete - PNDR - FEADR - 3.500 lei 

 Construire sala sport cu tribuna 180 locuri in Comuna Tamasi - Program SALI DE SPORT - 

CNI valoare neeligibila 10.000,00 lei. 

 Proiect  regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata POIM 2014-2020 SMIS 

56154 valoare 10.000 lei 
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 S.O.C.I.A.L. - Solidaritate, Oportunitate, Comunitate, Implicare, Administratie, Loialitate in 

com.tamasi, jud.Bacau - valoare 20.000 lei 

 Sanse egale pt viata in comunitate cod Smis 130548 valoare 2.000 lei 

 Dotare cu echipamente hardware a primariei Tamasi valoare 22.000 lei 

 Dotare cu mobilier birou impozite si taxe valoare 20.000 lei 

 Construire pavilion pt activitati scolare in aer liber, infiintare si dotare laboratoare Școala 

Gimnaziala nr.1 Tamasi valoare 19.000 lei 

 Construire  podet la centrul de zi pt persoane adulte cu dizabilitati din com.Tamasi, jud. 

Bacau - valoare 60.000 lei 

 Infiintare retea de distributie gaze naturale in ADI Siret gaz comuna Tamasi, Buhoci si 

Gioseni jud. Bacau - 5.000 lei 

 Modernizare drumuri de interes local in com.Tamasi, jud.Bacau - 6.000 lei 

 

10. Protecția mediului 

10.1. Gospodărie comunală 

Serviciile publice de gospodărie comunală reprezintă  ansamblul activităţilor şi acţiunilor 

de utilitate şi de interes local, desfăşurate sub autoritatea administraţiei publice locale, având drept 

scop furnizarea de servicii de utilitate publică, prin care se asigură: 

 alimentarea cu apă;  

 canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;  

 salubrizarea localităţilor;  

 alimentarea cu energie electrică;  

 administrarea fondului locativ public;  

 administrarea domeniului public.  

Strategia de protejare a mediului face parte din strategia naţională de dezvoltare şi 

implicit şi din „Programul de dezvoltare al comunei Tamași” , având ca obiective protejarea sănătăţii 

populaţiei, protecţia mediului înconjurător,menţinerea curăţeniei şi crearea unei estetici 

corespunzătoare a localităţii, conservarea resurselor naturale prin intermediul politicilor de reducere a 

deşeurilor şi de reciclare a acestora. Luând exemplul statelor din Uniunea Europeană, alături de care 

ne aflăm şi noi astăzi, unde preocupările pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a condiţiilor de mediu 

devin, în multe cazuri, prioritare în faţa intereselor economice naţionale, locale.  

În vederea colectării deşeurilor, comuna Tamași are încheiat un contract cu firma SOMA, 

care colectează o dată pe săptămână,  din poartă în poartă atât deșeurile reziduale cât și cele 

reciclabile. Toate gospodăriile sunt dotate cu pubele pentru colectarea deșeurilor. Comuna are 

contract pentru ridicarea cadavrelor animaliere. 

Zona de gospodărie comunală este reprezentată şi de cele șapte cimitire existente: 

 Tamași - trei cimitire funcționale și un cimitir dezafectat; 

 Chetriș - două cimitire; 

 Furnicari - două cimitire. 

 

10.2. Apele subterane 

Calitatea corpurilor de apă subterană este în relație de interdependență cu calitatea 

corpurilor  de apă de suprafață fiind influențată de asemenea și de ecosistemele terestre. Deși sunt 

mai puțin expuse riscului poluării, apele subterane pot fi și ele supuse impurificării.  
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10.3. Calitatea solurilor 

Solul reprezintă suportul vieții omenești și a bunăstării. Solul oferă ancorare rădăcinilor, 

reține apa îndeajuns ca plantele să se poată folosi de ea, și stochează nutrienții care mențin viața. 

 

10.4. Degradarea solurilor 

Degradarea solurilor reprezintă un proces complex, generat în timp de o multitudine de 

factori naturali și antropici, care determină anumite restricții în utilizarea solurilor.  

Pășunatul excesiv mai ales pe terenuri în pantă, pe soluri cu textura ușoară și deficit de 

umiditate duce la declanșarea unor puternice fenomene de eroziune, cauzează compactarea solului 

(„cărări de vite”) ceea ce, la rândul sau provoacă reducerea infiltrației și a capacității de reținere a 

apei, accentuarea proceselor de șiroire și de spalare pe versant, sărăcirea solului și împiedică 

regenerarea naturală a pășunii.   

 

10.5. Poluarea solurilor  

Un factor care poate cauza poluarea solurilor este depozitarea întâmplătoare pe sol a 

deșeurilor menajere, a reziduurilor și dejecțiilor zootehnice, din gospodăriile populației. Dejectiile 

zootehnice au un conținut mare de materie organică usor biodegradabilă și de elemente nutritive, 

constituind un îngrașământ organic foarte recomandat ca fertilizant al solurilor. 

 

10.6. Priorităţi în intervenţie  

Priorităţile în domeniul mediului se referă, în principal, la acele măsuri necesare pentru 

rezolvarea disfuncţionalităţilor majore de mediu menţionate anterior: 

 extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă pentru toate localităţile 

comunei precum şi a sistemului centralizat de canalizare; 

 controlul strict al depozitării deşeurilor zootehnice, cu respectarea normelor în 

vigoare; 

 implementarea sistemului integrat de management al deşeurilor;  

 recuperarea terenurilor degradate de alunecări şi eroziune prin consolidări,plantaţii şi 

alte lucrări de combatere a degradării solurilor; 

 interzicerea depozitării deşeurilor în albiile pâraielor şi amendarea celor care nu 

respectă normele de mediu;  

 interzicerea deversărilor de ape reziduale sau orice altă substanţă poluatoare în apele 

care străbat teritoriul comunei ; 

 aplicarea de fertilizanţi şi utilizarea raţională a păşunilor, prin evitarea 

 suprapăşunatului şi introducerea păşunatului alternativ pe parcele. 

 

11. Cultură, sport, activități pentru tineret 

Au fost desfășurate manifestări specifice pentru sărbătorirea datelor importante din istoria 

noastră națională, precum și pentru evenimente care marchează începutul sau sfârșitul anului școlar:  

 1 Decembrie - Ziua Națională a României. 

 Ziua eroilor. 

 Începutul anului școlar 2021/2022. 
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 Serbările de sfârșit de an școlar. 

 1 octombrie - Ziua Națională a persoanelor vârsnice. 

       Cu scopul de a promova și conserva tradițiile populare românești, a fost înființat în 2016 

Ansamblul Folcloric ”Tămășanca” ce funcționează în subordinea Consiliului Local Tamași și are 

scopul primordial de promovare a tradițiilor populare românești prin activități cultural-artistice 

desfășurate la nivel local și național, reprezentând și conturând latura culturală a comunității noastre. 

De-a lungul anilor ansamblul a obținut premii la concursuri și au promovat cu cinste prin 

intermediul televiziunilor comuna prin apariția la televiziuni precum: T.V.R 1, PRO TV, ETNO TV, 

FAVORIT TV, TVR IAȘI, RAPSODIA TV, MOLDOVA TV etc. 
 

 

11.1. Ziua Comunei Tamași 

Pentru a păstra şi revitaliza  tradițiile în comunitate,  la data de 8 septembrie în fiecare an 

sărbătorim în parcul din centrul comunei Ziua Comunei Tamași, zi care coincide cu Nașterea Maicii 

Domnului și hramul a trei biserici din comuna Tamași. În anul 2021 s-au organizat activităţi cultural-

artistice-recreative, cu caracter predominant folcloric şi de marcare a identităţii locale. 
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12. Învăţământul 

Învăţământul de pe raza comunei Tamași se realizează prin două şcoli gimnaziale cu 

clase I-VIII, o școală cu clasele I-IV și grădiniţe pentru învățământul preșcolar în toate satele de pe 

raza comunei cu un număr total de cursanți ai ciclului școlar de 337 de copii. În anul școlar 2020-

2021  au frecventat   cursurile un număr de 146 elevi în ciclu primar, 116 ciclu gimnazial și 75 de 

preșcolari distribuiți în 4 grupe de grădiniță. Aceste instituţii sunt  dotate cu laboratoare de 

informatică unde există conexiune la internet permanent, cabinete de istorie-geografie, biblioteci 

şcolare, iar elevii studiază limba engleză și franceză cu profesori de specialitate. 

În instituțiile de învățământ enumerate mai sus și-au desfășurat activitatea în anul 2021 

următoarele categorii de personal: 

 Personal didactic cu funcții de îndrumare și control 28 din care: titulari - 22 și 

suplinitori - 6 

 Pesonal didactic auxiliar - 3 

 Personal nedidactic - 7 

În anul 2021, în comuna Tamași nu au existat elevi neşcolarizaţi. 

S-au executat lucrări de igienizare, înlocuire instalații stricate, deteriorate, faiantare, 

placare cu gresie, reorganizare interioară, reparații la instalațiile sanitare, electrice, de incălzire și 

orice alte tipuri de interventii necesare pentru o buna functionare a activitătii instituțiilor de 

învățământ. 

 

13. Sănătatea 

Pe raza comunei există o clădire cu destinaţie – dispensar  medical, unde funcționează 

Cabinetul Medical Individual doctor Nazare Lucica, cabinet stomatologic doctor Ciuntea Roxana și 

farmacie. Activitatea medicală de familie este asigurată de un medic și un asistent medical.  

Starea de sănătate a populaţiei este în general bună, poate şi datorită zonei cu un procent 

mic de poluare. Există însă şi cazuri de îmbolnăviri, datorate lipsei controlului medical anual, pe care 

fiecare persoană trebuie să-l efectueze, pentru a depista din timp  boala. Lipsa resurselor financiare le 

determină pe unele persoane  să nu facă unele investigaţii care le-ar fi de mare ajutor cu toţii ştiind că 

este mai uşor să previi decât să tratezi. 

Activitatea medicală veterinară la nivelul comunei Tamași este asigurată de Cabinet 

Medicină Veterinară Dr. Videnie Vali - Cătălin. 

 

14. Asistenţa socială 

Protecţia copilului la nivel local este asigurată de compartimentul funcţional „Autoritatea 

tutelară şi asistenţa socială” din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Activitatea privind 

protecţia socială  şi ocrotirea copilului se desfăşoară în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului a  Consiliului Judeţean  Bacău.  

În anul 2021 se aflau înregistraţi în evidenţele Primăriei, conform prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, un număr de 31 persoane beneficiare de ajutor social, din 

care 20 persoane apte de muncă.  
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Precizăm că beneficiarii de ajutor social apţi de muncă primesc plata numai după 

efectuarea orelor de muncă lunare în folosul colectivităţii locale şi după obţinerea vizei de la Agenţia 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bacău trimestrial, unde sunt înregistraţi  ca şomeri în căutarea unui 

loc de muncă.  

Produsele alimentare din programul  POAD  s-au distribuit la începutul anului 2021, 

pentru un număr de 831 beneficiari. 

Beneficiari ai ajutorul de încălzire (conform prevederilor O.U.G nr. 27/2013) pentru 

perioada sezonului rece noiembrie 2020 - martie 2021  au fost număr de 346 de persoane, cu suma de 

385152 lei.  

Beneficiarii alocației pentru susținerea familiei (conform Legii nr. 277 / 2010) au fost 

împărțiți astfel: 

 Număr alocații sprijin familial acordate - 26 

 Număr alocații sprijin familial încetate - 57 

 Număr modificări alocații sprijin familial - 31 

S-au întocmit un număr de: 

 42 anchete sociale pentru Comisia persoanelor cu handicap; 

 5 de anchete pentru Programul national de protecție social “Bani de liceu”; 

 0 de anchete Programul Național de Sănătate a Femeii și Copilului PN VI; 

 0 anchete pentru beneficiari  ajutor de încălzire; 

 10 anchete psiho-sociale pentru diverse instituții; 

 10 anchete sociale pentru beneficiari de plasament familial;  

 200 anchete efectuate pentru alocații sprijin familial; 

În ceea ce priveşte protecţia copilului, nu există situaţii de abandon de copii ci dimpotrivă 

sunt familii care au luat în plasament copii din alte localităţi. 

 

15. Lăcaşe de cult 

În comună există șase biserici din care trei ortodoxe și  trei romano-catolice:  

 Biserica  ortodoxă ce poartă hramul „Nașterea Maicii Domnului” - în localitatea 

Tamași; 

 Biserica ortodoxă ,,Nașterea Maicii Domnului” - în localitatea Chetriș; 

 Biserica ortodoxă „Sfânta Treime” - în localitatea Furnicari; 

 Biserica romano-catolică „Sfântul Mihail Arhanghelul” - în localitatea Chetriș; 

 Biserica romano-catolică ,,Nașterea Preasfintei Fecioare Maria” - în localitatea 

Tamași; 

 Biserica romano-catolică ,,Regina Sfântului Rozariu” - în localitatea Furnicari. 

 

16. Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor  

In anul 2021, lucrătorii Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Populației Tamași 

au desfășurat activități specifice, în baza actelor normative și a dispozițiilor care reglementează 

activitatea pe linie de evidența  persoanelor, cărților de identitate, actelor de stare civilă, schimbării 

numelui și/sau prenumelui și a divorțului pe cale administrativă (OUG 97/2005 privind evidența, 
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domiciliul, reședinta și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată și actualizată, Legea 

119/1996 privind actele destare civilă, republicată și actualizată, HG 1375/2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a OUG 97/2005, OG 41/2003 privind schimbarea numelui de 

familie și/sau prenumelui pe cale administrativă, Legea 544/2001, Regulamentul European 679/2016, 

etc.). 

 Lucrătorii serviciului au acționat pentru rezolvarea cererilor cetățenilor privind eliberarea sau 

preschimbarea actelor de identitate, schimbarea domiciliului, stabilirea reședinței, luarea în evidență 

a noilor născuți, a persoanelor repatriate,  precum și a cererilor pe linie de stare civila.  

  

Pe linie de evidenta a persoanelor au fost inregistrate urmatoarele lucrari: 

Au fost întocmite și eliberate un total de 945 cărți de identitate din care : 

- 34 eliberări cărți de identitate cu procură specială  

- 23 eliberări cărți de identitate provizorii  

- 3 eliberari cărți de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în 

România   

- 0 solicitări impresiuni decadactilare 

- 73 cereri de stabilire reședintă 

- au fost aplicate 22 sancțiuni contravenționale  

- au fost completate 31 formulare F401 

- au fost luați în evidență la naștere un număr de 61 nou-născuți 

- au fost adaugate în RNEP un număr de 44 căsătorii 

- au fost actualizate în RNEP un număr de 94 decese 

 

Pe linie de stare civilă au fost înregistrate următoarele lucrări: 

S-au întocmit un număr de 49 acte, respectiv: 

- 6 acte de naștere din care 6 transcrieri 

- 12 acte de căsătorie din care 2 transcrieri  

- 31 acte de deces din care 0  transcrieri  

S-au eliberat un număr de 142 certificate, respectiv: 

- 48 certificate de naștere  

- 33 certificate de căsătorie  

- 61 certificate de deces  

S-au soluționat  8 dosare de transcriere acte de stare civilă. 

S-au operat 191 mențiuni căsătorie, deces, divorț 

Au fost întocmite adrese de înaintare pentru corespondență și expediate plicuri cu lucrări 

pentru alte formațiuni, instituții publice și persoane fizice. 

 

17. Serviciul  Voluntar pentru Situații de Urgență Tamași 

Serviciul de Urgență din cadrul instituției are următoarele obiective: 

- Pregătirea populaţiei şi a salariaţilor pentru situaţii de urgenţă 

- S-au distribuit materiale de prevenire  prin mas-media si site-ul Facebook,  

- Protecţia populaţiei, a bunurilor materiale şi a valorilor culturale. 

- Înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea populaţiei în situaţiile de urgenţă. 

- Evacuarea populaţiei în cazuri de dezastre, 

- Limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de protecţie civilă. 
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Activitățile serviciului constau în : 

1. Pregătirea şi asigurarea funcţionării punctului de comandă de protecţie civilă al comunei Tamași. 

Coordonarea şi îndrumarea activităţilor de pregătire, dotare şi funcţionare a punctelor de comandă de 

la instituţiile publice şi agenţii economici; 

Organizarea procesului de înştiinţare – alarmare, funcţionarea mijloacelor de alarmare, respectiv 

întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a acestor mijloace precum şi completarea sistemului 

de alarmare a populaţiei. 

2. Verificarea stării adăposturilor şi luarea măsurilor pentru menţinerea lor funcţională. 

3. Participarea la convocări de pregătire de specialitate organizate şi conduse de Comandamentul de 

Protecţie Civilă al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă si la exerciţiile pentru situaţii de 

urgenţă La controlul efectuat de catre ISU Bacău am obtinut calificativul FB. 

În cursul anului 2021 s-a intervenit cu autospeciala de pompieri la 8 incedii la locuințe 

particulare, accidente, firme, autoturisme și vegetatie.    

 

CONCLUZII 

Din analiza situaţiei existente la sfârșitul anului 2021 putem menţiona că la nivelul 

comunei Tamași reies următoarele oportunități:  

 încurajarea şi promovarea asocierii sub diverse forme; 

 modernizarea tehnologiilor de cultură şi creşterea animalelor; 

 sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării micro întreprinderilor; 

 încurajarea activităţilor turistice; 

 prevenirea fenomenului de îmbătrânire a populaţiei prin motivarea populaţiei tinere 

 dezvoltarea agriculturii; 

 păstrarea patrimoniului natural şi cultural; 

 dezvoltarea zootehniei; 

 dezvoltarea activitățiilor de mică producție și a serviciilor domestice. 

În vederea realizării conceptului ce stă la baza dezvoltării viitoare a comunei Tamași și 

anume ”Comuna Tamași centru agricol și economic în imediata apropiere a municipiului 

Bacău” este necesară folosirea la maxim a potențialului natural, uman și economic prin atragerea de 

fonduri și crearea de locuri de muncă pentru realizarea stabilității economice și stoparea migrației. 

Dezvoltarea comunei Tamași  presupune înainte de toate rezolvarea problemelor 

infrastructurii, modernizarea drumurilor, asigurarea utilităților, iluminatul public, salubrizare ș.a. 

 Economic, administratia publică trebuie să asigure în viitor dezvoltarea  comunei și 

îmbunătățirea situației sociale a locuitorilor. 

 În calitate de primar ales de dumneavoastră, doresc să vă asigur vă voi identifica toate 

proiectele prioritare ale comunei și voi atrage fondurile necesare implementării acestor proiecte, 

întrucât cu toții ne dorim să se îmbogătească considerabil condițiile de viață ale locuitorilor acestei 

comune . 

 

Cu deosebită considerație, 

Matieș Andrei - Daniel 

Primarul comunei Tamași 


