Comuna Tazlau
Strategia de dezvoltare econimico-sociala durabila 2014-2020

Plan de acţiune pentru Comuna Tazlău
Nr. Activitate
crt
Prioritate 1. Dezvoltarea infrastructurii

Durata*

Responsabilităţi

Resurse

1-7

Compartimentul Urbanism
şi amenajarea teritoriului

Fonduri locale;
POS Transport
Fonduri guvernamentale
Împrumuturi
PO Regional
POS Mediu
PN Dezvoltare Rurală

Compartimentul Urbanism
şi amenajarea teritoriului

Fonduri locale, Fonduri
guvernamentale,
Împrumuturi, PO
Regional,
PN dezvoltare rurală

Compartimentul Urbanism
şi amenajarea teritoriului

Fonduri locale,
Fonduri guvernamentale,
Împrumuturi,
PO Regional,
PN dezvoltare rurală

Componenta 1.1. Modernizarea infrastructurii de transport rutier
a. Modernizarea reţelelor de transport rutier (drumuri comunale
şi drumuri forestiere): lucrări de canalizare, reţele apă, asfaltare,
rigole scurgere, trotuare, piste biciclişti, rampe de acces persoane
handicap
2.
b. Amenajare căi de acces către vestul comunei
3.
c. Amenajare căi de acces pentru animale şi atelaje
d. Consolidări, terasamente, refaceri şi reabilitări drumuri
4.
afectate de alunecări de teren şi inundaţii
Componenta 1.2. Extinderea reţelei de furnizare a gazului metan
Elaborarea studiului de fezabilitate şi a altor documente necesare
1.
pentru lucrare
2
Identificarea potenţialelor surse de finanţare
3.
Extinderea reţelei de gaz
1.

3-5
3-5
1-3

1-2
1-2
2-3

Componenta 1.3. Introducerea reţelei de apă – canalizare
Comandarea unui studiu de fezabilitate a acestei lucrări către o 1-2
1.
firmă specializată.
Contactarea autorităţilor locale vecine pentru construirea unei 1-2
2.
reţele comune
3.
Căutarea oportunităţilor de finanţare pentru lucrare
3-4
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4.
Analiza gradului de implicare a populaţiei în finanţarea lucrării
1-2
5.
Introducerea reţelei de canalizare si extindere retea apa potabila
4-7
6
Extindere retea curent elctric
Componenta 1.4. Înfiinţarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor şi amenajare rampă de gunoi
1.
Elaborarea studiului de fezabilitate şi analiza costurilor
1-2
Compartimentul Urbanism
şi amenajarea teritoriului,
Implicarea
autorităţilor
locale
din
comunele
limitrofe
pentru
2.
1-2
construirea unui sistem comun
Gospodărie comunală
Consultarea
populaţiei
şi
implicarea
acesteia
în
finanţarea
3.
1-2
lucrării
4
Achiziţionarea de pubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor 1-2
3.
Construirea unei platforme ecologice pentru colectarea gunoiului 2
Crearea infrastructurii locale de colectare şi depozitare 3-4
4.
intermediară a deşeurilor
Participarea la programul judeţean de gestionare integrată a 1-4
5.
deşeurilor menajere
Promovarea conceptelor moderne de gestionare a deşeurilor prin 1-4
6.
acţiuni de educare a populaţiei comunităţii
Prioritate 2. Protecţia mediului
Componenta 2.1. Stabilizare terenuri prin acţiuni de combatere a alunecărilor de teren
Efectuarea unui studiu geotehnic pentru identificarea zonelor de 1-2
1.
Compartimentul Urbanism
risc în domeniul alunecărilor de teren;
şi amenajarea teritoriului
Compartimentul
Efectuarea unui studiu de fezabilitate şi o analiză a costurilor 1-2
2.
acţiunilor de combatere a alunecărilor de teren
Consultanţa agrícolă –
cadastru, Gospodărie
Identificarea potenţialelor surse de finanţare pentru activităţile 1-2
3.
comunală
de combatere a alunecărilor de teren
4.
Acţiuni efective de combatere a alunecărilor de teren
2-7
Componenta 2.2. Amenajarea spaţiilor verzi şi a unui loc de agrement
1.
Elaborarea unui proiect comunitar de amenajare a spaţiilor verzi 1
Compartimentul Urbanism
2.
Acţiuni de educare a populaţiei în domeniu
1-7
şi amenajarea teritoriului
3.
Stabilirea unui regulament de amenajare a curţilor private, cu 1-2
Compartimentul

Fonduri locale,
Fonduri guvernamentale,
Împrumuturi,
POS Mediu
PO Regional,
PN dezvoltare rurală

Fonduri locale,
Fonduri guvernamentale,
Împrumuturi,
POS Mediu
PO Regional,
PN dezvoltare rurală

Fonduri locale,
Fonduri guvernamentale,
Fonduri private,
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4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

reglementări privitoare la penalizări
Consultarea populaţiei cu privire la locaţiile spaţiilor de joacă şi
de agrement
Identificarea potenţialelor firme interesate să investeasca în zona
de agrement pentru pescuit sportiv şi agroturism
Identificarea altor resurse financiare pentru finanţarea acestor
acţiuni
Amenajarea efectivă a locurilor de joacă
Amenajarea zonei de agrement pentru pescuit sportiv şi
agroturism prin construirea de parteneriate public privat.
(încheierea de contracte ferme cu agenţi economici care vor
investi).
Implementarea proiectului comunitar pentru amenajarea spaţiilor
verzi: realizarea de spaţii verzi de-a lungul drumurilor de acces
în comuna
Intocmirea Registrului privind spatiile verzi

1-2
1-2

Consultanţă agrícolă –
cadastru
Gospodărie comunală

Împrumuturi,
POS Mediu
PO Regional,
PN dezvoltare rurală

1-2
2-5
3-5

3-6

3-5

Componenta 2.3. Împăduriri în zonele afectate de defrişări
Elaborarea unui studiu pentru a identifica măsurile ce trebuiesc 1-2
1.
Compartimentul Urbanism Fonduri locale,
intreprinse
şi amenajarea teritoriului
Fonduri guvernamentale,
Compartimentul
Fonduri private,
Identificarea
resurselor
financiare
potenţiale
pentru 1-2
2.
întreprinderea măsurilor
Consultanţă agrícolă Împrumuturi,
cadastru
POS Mediu
3.
Reabilitarea fondului forestier
2-7
PO Regional,
4.
Introducerea în circuitul silvic a unor noi suprafeţe
3-7
PN dezvoltare rurală
5.
Realizări de împăduriri
3-7
6.
Întreţinerea drumurilor forestiere necesare exploatărilor silvice
3-7
Componenta 2.4. Combaterea eroziunii solului, amenajări albii cursuri de apă, regularizări, desecări şi alte lucrări hidrotehnice
Efectuarea unui studiu hidrogeologic pentru a identifica 1-2
Compartimentul Urbanism Fonduri locale,
1.
problemele comunei în domeniul sus menţionat
şi amenajarea teritoriului
Fonduri guvernamentale,
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2.
3.

Identificarea resurselor financiare potenţiale pentru rezolvarea 1-2
problemelor din domeniu
Întreprinderea acţiunilor ce se impun
2-7

Componenta 2.5. Combaterea poluării aerului, solului şi apelor
Evaluarea calităţii apei aerului şi solului pe baza metodelor şi
1.
criteriilor Uniunii Europene
Înfiinţarea şi dotarea unui punct pentru monitorizarea evoluţiei
2.
situaţiei poluării în zonă
3.
Menţinerea calităţii mediului
Realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea şi controlul
4.
poluării
5.
Construirea de parteneriate public privat pentru găsirea

1-3
2-3
1-7
1-7

Compartimentul
Consultanta agrícola cadastru

Imprumuturi,
POS Mediu
PO Regional,
PN dezvoltare rurala

Compartimentul Urbanism
si amenajarea teritoriului
Compartimentul
Consultanta agrícola cadastru

Fonduri locale,
Fonduri guvernamentale,
Imprumuturi,
POS Mediu
PO Regional,
PN dezvoltare rurala

Compartimentul Urbanism
şi amenajarea teritoriului
Compartimentul
Consultantă agrícolă -

Fonduri locale,
Fonduri guvernamentale,
Fonduri private,
Împrumuturi,

2-7

modalităţilor de rezolvare a problemelor legate de rumeguşul
rezultat din exploatarea lemnului
Reconstrucţia ecologică a zonelor degradate
Stoparea poluării şi depoluarea cursurilor de apa, inclusiv
repopularea acestora
Realizarea unor sisteme de alarmare a populaţiei din zonele
8.
potenţial afectate
9.
Activităţi de informare şi de educare a populaţiei
Componenta 2.6. Amenajarea păşunilor şi islazurilor comunale
Efectuarea unui studiu pentru a vedea gradul de afectare al
1.
suprafeţelor de păşune şi măsurile ce trebuiesc intreprinse pentru
remedierea situaţiei;
2.
Identificarea resurselor financiare necesare pentru aceste acţiuni
6.
7.

2-7
2-7
2-7
1-7
1-2

1-2
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Găsirea de agenţi economici care să utilezeze păşunile şi să 1-2
contribuie financiar la finanţarea acţiunilor
4.
Efectuarea de lucrări de întreţinere a păşunilor;
2-5
Infiintare zone protectie pasuni
Prioritate 3. Modernizarea infrastructurii pentru educaţie şi cultură
Componenta 3.1. Reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ
1.
Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru modernizarea 1-2
grupului sanitar si a fosei septice de la nivelul Scolii
Gimnaziale „I.I. Mironescu”.
Identificarea resurselor financiare necesare şi stabilirea 1-2
2.
volumului acestora: există fonduri disponibile pentru astfel de
investiţii la Ministerul Educaţiei şi în acest sens trebuie
menţinută o legătura permanentă cu Inspectoratul Şcolar Neamţ
pentru accesarea fondurilor de la Banca Mondială
3.
Identificarea ordinii finanţării prioritătilor în acest domeniu
1-2
4.
Dotarea cu materiale didactice (inclusiv echipamente IT)
2-4
Dotarea cu mobilier, achiziţia unui microbuz pentru transportul 2-4
5.
elevilor.
Lucrări de reabilitare a clădirilor şcolilor şi grădiniţelor, inclusiv 4-7
6.
asigurarea sistemului modern de utilităţi
Componenta 3.2. Intretinerea, modernizarea şi construcţia de cămine culturale
Efectuarea de studii de fezabilitate pentru crearea de zone
1.
1-2
culturale si introducerea acestora in circuitul turistic.
Identificarea agenţilor economici interesaţi în construirea de 1-2
2.
parteneriate pentru susţinerea activităţilor culturale şi
cointeresarea acestora
3.
Identificarea surselor de finanţare
1-2
Implicarea cultelor în dezvoltarea vieţii spirituale şi sociale a 1-7
4.
localităţii – eventual darea în administrare către parohii a
anumitor locaţii, cu îndeplinirea anumitor condiţii
3.

cadastru

POS Mediu
PO Regional,
PN dezvoltare rurală

Compartiment
contabilitate, financiar,
impozite şi taxe

Fonduri locale,
Fonduri guvernamentale –
Ministerul Educaţiei şi
Cercetării
Împrumuturi,
POS Dezvoltarea
Resurselor Umane
PO Regional,
PN dezvoltare rurală

Compartiment
contabilitate, financiar,
impozite şi taxe
Compartiment cultură

Fonduri locale,
Fonduri guvernamentale –
Ministerul Culturii
Împrumuturi,
POS Dezvoltarea
Resurselor Umane
PO Regional,
PN dezvoltare rurală
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Intretinere căminului cultural şi dotarea lui pentru desfăşurarea
unui act de cultură corespunzator.
Reabilitarea şi îmbogăţirea fondului de carte a bibliotecii săteşti
6.
– dacă fondul de carte este solicitat
Modernizarea şi dotarea muzeului etnografic prin achiziţie de
8.
exponate.
Stabilirea unui calendar anual al activităţilor culturale pe raza
9.
comunei Tazlău
11. Completarea dotărilor pentru accesarea operativă de cunoştinţe
12. Înfiinţarea unui punct de informare pe teme de interes pentru
locuitorii comunei: fonduri structurale, finanţări, legislaţie,
asistenţă şi consultanţă în întocmirea cererilor de finanţare, etc.
13. Cuplarea activităţilor culturale cu cele sociale – transformarea
unui cămin cultural în centru social, fapt ce ar permite o
finanţare guvernamentală mai uşoară.
Componenta 3.3. Introducerea tehnologiei IT
Analiza situaţiei actuale şi a necesarului în ceea ce priveşte
1.
dotarea cu echipamente IT
2.
Identificarea surselor de finanţare pentru dotarea necesară
3.
Utilarea IT a şcolii din comună
4.
Conectarea la internet a gradinitei.
Construirea de parteneriate cu agenţi privaţi şi implicarea
5.
acestora în activităţi comerciale în sfera IT, eventual asigurarea
de spaţii în cămine culturale pentru înfiinţare şi derulare
activităţi specifice
Informatizarea serviciilor oferite cetăţenilor de către primărie
6.
(registru agricol, taxe şi impozite, evidenţa populaţiei, etc.)
Coordonarea cu alte activităţi a acestui domeniu – înfiinţarea
7.
punctului de informare şi conectarea sa la surse de informare
5.

2-5
1-7
3-5
1-7
1-7
2-3

1-7

1-2
1-2
2-3
3
1-7

1-4

Compartiment
administrativ

Fonduri locale,
Fonduri guvernamentale –
Ministerul Educaţiei şi
Cercetării şi Ministerul
Telecomunicaţiilor
Împrumuturi,
POS Dezvoltarea
Resurselor Umane
PO Regional,
PN dezvoltare rurală

1-4
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locale, judeţene şi naţionale
Componenta 3.4. Reabilitare şi construcţie săli şi terenuri de sport
Efectuarea unui studiu cu privire la necesitatea spaţiilor pentru 1-2
1.
Compartiment urbanism
Fonduri locale,
sport, precum şi a unei analize de cost
Fonduri guvernamentale –
Ministerul Educaţiei şi
Identificarea agenţilor economici privaţi interesaţi să investească 1-2
2.
în aşa ceva
Cercetării
Împrumuturi,
Identificarea surselor guvernamentale şi extreme ce pot fi 1-2
3.
PO Regional,
utilizare
PN dezvoltare rurală
4.
Reabilitarea terenului de sport de pe lânga şcoală şi a stadionului 3-4
5.
Continuarea investitiei privind reabilitarea sălii de sport a şcolii
3-4
Prioritate 4. Modernizarea infrastructurii pentru servicii de asistenţa sociala şi sănătate
Componenta 4.1Dezvoltarea serviciului de asistenţă socială al primăriei, înfiinţarea unei cantine sociale, a unui cămin de bătrâni, a unui sistem de
îngrijiri la domiciliu şi a unui centru social
Dezvoltarea serviciului public de asistenţă socială prin hotărâre 1
1.
Compartiment autoritate
Fonduri locale,
de consiliu local şi înzestrarea acestuia cu un patrimoniu,
tutelară
Fonduri guvernamentale –
eventual clădire şi dotări existente la unul din căminele
Protecţie socială
Ministerul Muncii,
culturale ale comunei sau la sanatoriu
Solidarităţii Sociale şi
familiei
Acreditarea serviciului public de asistenţă socială pentru a 1
2.
respecta cerinţele legii şi pentru a avea acces la fonduri
Împrumuturi,
guvernamentale şi externe
POS Dezvoltarea
Resurselor Umane
Efectuarea unei analize a nevoilor de asistenţă socială la nivelul 1
3.
PO Regional,
comunei
PN dezvoltare rurală
Identificarea actorilor locali cu potenţial de dezvoltare a 1
4.
serviciilor sociale (parohii, culte, ONG-uri) şi construirea de
parteneriate pentru dezvoltarea serviciilor sociale
5.
Elaborarea unui plan de servicii sociale la nivel de comunitate
1
Identificarea surselor potenţiale de finanţare: Ministerul Muncii 1
6.
şi fonduri structurale
7.
Înfiinţarea unui cămin de bătrâni
2-3
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8.
9.

Înfiinţarea serviciului pentru îngrjiri la domiciliu
Înfiinţarea unui centru social pentru persoane în dificultate
(persoane făra adăpost, victime ale violenţei domestice, copii
abandonaţi)
10. Identificarea potenţialilor actori sociali către care să fie
externalizate aceste servicii
Componenta 4.2. Măsuri de îmbunătăţire a actului medical
Studiu fezabilitate privind modernizarea si dotarea cu tehnica a
1.
imobilul cu destinatie cabinete medicale;
2. Studiu fezabilitate privind infiintarea unui centru de urgente
medicale si prelevare analize.
Identificarea surselor potenţiale de finanţare pentru
3.
implementarea acţiunilor în domeniul medical
4.
Înfiinţarea unui post de asistent medical comunitar
Elaborarea unui program complex de asigurare a securităţii
5.
umane faţă de expunerea la riscul de îmbolnăvire
Identificarea de potenţiali actori interesaţi în dezvoltarea
6.
sectorului medical la nivel de comună şi stimularea lor
Program de educaţie a populaţiei în domeniul vizat pentru
7.
adoptarea unui mod de viaţă sănătos
Construirea unui staţionar pentru supravegherea stării de
8.
sănătate
Monitorizarea unor factori de risc pentru sănătatea umană;
9.
poluare chimică, zgomot, etc.
10. Modernizarea şi dotarea dispensarului veterinar pentru a face
faţă cerinţelor, în condiţiile în care numărul animalelor este
destul de numeros pe raza comunei.
11. Reabilitarea sanatoriului şi implementarea măsurilor stabilite în
strategie cu privire la acest obiectiv

2-3

4-7

1
1
1

Compartiment autoritate
tutelară
Protecţie socială

Fonduri locale,
Fonduri guvernamentale –
Ministerul Sănătăţii
Împrumuturi,
PO Regional,
PN dezvoltare rurală

1
2-3
1-4
1-7
3-5
2-7
3-5

1-5
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Prioritate 5. Modernizarea serviciului administraţiei locale:
Componenta 5.1. Întărire instituţională
1.
Reabilitarea sediului Primăriei – continuarea lucrarilor de
modernizare corp B.
Programe de dotare şi întărire instituţională a administraţiei
2.
publice
Racordarea instituţiilor, a agenţilor economici şi a populaţiei la
3.
sistemele actuale de comunicare
Identificarea oportunităţilor şi derularea unor programe de
4.
perfecţionare profesională continuă a personalului din
administraţia publică în corelaţie cu exigenţele impuse de
creştrea autonomiei în administraţia publică locală şi cu
exigenţele pentru executarea sarcinilor de serviciu
Programe de constituire şi dezvoltare a bazei de utilaje şi
5.
echipamente pentru intervenţii în cazuri de forţă majoră –
identificarea surselor potenţiale de finanţare
Programe de constituire şi dezvoltare a bazei de utilaje şi
6.
echipamente pentru lucrăari de investitii şi exploatare a
patrimoniului comunei – identificarea surselor de finanţare
Elaborarea de propuneri de proiecte pentru finanţări din
7.
fondurile destinate modernizarii administraţiei locale
Intarirea institutioală a Primăriei pentru realizarea unei
8.
activităţi performante a actului de administrare
Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru
9.
creşterea participării cetăţenilor la viaţa comunei – stabilirea
unor modalităţi de consultare a cetăţenilor
10. Constituirea de parteneriate public – privat pentru exploatarea
unor investiţii ale comunităţii şi pentru valorificarea unor resurse
locale din patrimoniul public: identificarea actorilor locali care
pot fi implicaţi

1-3
1-5
1-2
1-7

Compartiment juridic,
secretariat

Fonduri locale,
Fonduri guvernamentale –
Împrumuturi,
POS Dezvoltarea
Resurselor Umane
PO Regional,
PN dezvoltare rurala
PO Dezvoltarea capacităţii
administrative

3-7

3-7

1-3
1-7
1-3

1-7
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Încurajarea formelor de asocire a societăţii civile pentru 1-7
participarea la viaţa publică a localităţii – identificarea nucleelor
existente şi potenţiale şi sprijinirea acestora
Componenta 5.2.
Informatizarea instituţiei şi pregătirea personalului pentru utilizarea programelor informatice la registrul agricol, taxe si impozite,etc.
1.
Analiza nevoilor pentru implementarea programelor informatice 1-2
Compartiment
Fonduri locale,
2.
Identificarea furnizorilor de programe informatice
1
administrativ
Fonduri guvernamentale –
Ministerul Educaţiei şi
Pregătirea personalului propriu al primăriei pentru utilizarea 1-2
3.
Cercetării
programelor informatice
Împrumuturi,
4.
Achiziţionarea şi dotarea cu echipamente IT
2
POS Dezvoltarea
5.
Achiziţionarea programelor informatice
2
Resurselor Umane
PO Regional,
PN dezvoltare rurală
Componenta 5.3. Imbunătăţirea activităţii compartimentului Ordine şi siguranţă publică prin reabilitarea dotarea şi extinderea sediului Poliţiei şi
dezvoltarea sistemului de paza comunală şi obstească
1.
Reabilitarea şi dotarea sediului poliţiei ;
1-4
Urbanism
Fonduri locale,
Completarea personalului postului de poliţie
Fonduri guvernamentale –
Organizarea sistemului de pază comunală şi obştească
Ministerul Administrţiei şi
Infiinţarea sistemului de paza al ţarinelor
Internelor
Împrumuturi,
2.
Derularea unor campanii de educare a populaţiei în spiritul 1-7
PO Regional,
respectării legii
PN dezvoltare rurală
Componenta 5.4. Definitivarea PUG si PUZ – Managementul teritoriului
Obţinerea de asistenţ în domeniu de la firme specializate prin 1
1.
identificarea acestora
Implicarea populaţiei prin consultari directe în legatur cu 2-4
2.
managementul teritoriului
3.
Aplicarea codului construcţiile privind locuinţele
2-3
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Informarea populţiei cu privire la programele naţionale în
domeniul locuinţelor
5.
Reabilitarea termică a clădirilor
Reactualizarea datelor existente în conformitate cu liniile de
6.
dezvoltare planificate
7.
Definitivarea planurilor urbanistice
Componenta 5.5. Infiinţarea unui punct de informare a populaţiei
1.
Infiinţarea unui punct de informare pentru locuitorii comunei;
2.
Dotarea acestui punct şi alegerea personalului
Pregatirea personalului şi participarea la diverse sesiuni de
3.
training
4.
Sesiuni de informare a locuitorilor comunei
5.
Elaborarea de propuneri de finanţare
6.
Implementarea proiectelor
Prioritate 6. Dezvoltare economica
Componenta 6.1. Industrie
Fixarea prin PUG a unei zone destinate amplasamentelor
1.
industriale: asigurarea de utilităţi şi căi de acces;
Identificarea de potenţiali investitori în zonă, contactarea lor şi
2.
efectuarea unor oferte
Promovarea spiritului antreprenorial în rândul populaţiei
3.
comunei prin organizarea a diverse forme de pregătire în
domeniu
4.
Informarea populaţiei cu privire la oportunităţile de finanţare
pentru dezvoltarea industrială
4.

1.

1-7
4-7
1-5
1-4
1
1-2
1-2

Cultura + secretariat

Fonduri locale,
Fonduri guvernamentale
Împrumuturi,
POS Dezvoltarea
Resurselor Umane
PO Regional,
PN dezvoltare rurală

Compartiment juridic,
contabilitate, financiar

Fonduri locale,
Fonduri guvernamentale –
ANIMMC
Fonduri private
Împrumuturi,
POS Dezvoltarea
Resurselor Umane
POS Creşterea
competitivităţii economice
PO Regional,
PN dezvoltare rurală

1-7
1-7
1-7

1-2
1-3
1-7

1-7

Componenta 6.2. Agricultura
Informarea populaţiei cu privire la reglementarile în domeniul 1-7

Registrul agricol
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agriculturii şi zootehniei: subvenţii, facilităţi, etc.
Sprijin pentru investitori interesaţi de amenajări de luciu de apă
2.
pentru piscicultura şi acvacultura
Sprijin pentru organizarea de puncte de colectare a laptelui –
3.
identificarea firmelor interesate sa preia laptele şi analiza
preţurilor; asigurarea logisticii
Sprijinirea deschiderii de afaceri în agricultură de către
4.
întreprinzători (sere, ciupercării, creştere de prepeliţe, etc.);
sprijinul se poate face prin asigurarea de consultanţă gratuită
5.
Asigurarea de consultanţă agricolă de specialitate
Dezvoltarea unor interfeţe de preluare a recoltelor agricole
6.
pentru valorificare – centre de predare
Promovarea unei politici de mecanizare a agriculturii –
7.
asigurarea unui service pentru utilaje agricole
Componenta 6.4. Comerţ
Informarea comercianţilor cu privire la condiţiile de
1.
comercializare a produselor alimentare;
Stabilirea mecanismelor de control a respectării reglementarilor
2.
în vigoare
Identificarea de comerciaţti doritori să investească; contactarea
3.
lor şi elaborarea contractelor
Asigurarea facilitătilor necesare (utilităţi) pentru localizarea
4.
acestor afaceri în comuna Tazlău.
Componenta 6.5. Servicii
Informarea prestatorilor de servicii cu privire la cerinţele în
1.
domeniu
Promovarea unei politici de asociere a întreprinzatorilor locali şi
2.
atraşi pentru dezvoltarea unor activităţi economice în domeniul
serviciilor

1-5
1-3

1-7

1-3
1-5

1-2

Compartiment juridic,
contabilitate, financiar

Fonduri locale,
Fonduri guvernamentale
Fonduri private
Împrumuturi,
POS Creşterea
competitivităţii economice
PO Regional,
PN dezvoltare rurală

Compartiment juridic,
contabilitate, financiar

Fonduri locale,
Fonduri guvernamentale
Fonduri private
Împrumuturi,
POS Creşterea

1-2
1-3
1-4

1-2
1-2
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3.

Înfiintarea unor servicii de consultanţă în domeniu, inclusiv 1
pentru accesarea de fonduri europene

Componenta 6.6. Turism şi agroturism
Promovarea unei politici de încurajare a activităţilor de interes
1.
turistic în asociere cu alte activităţi care pot capata specific local
(vanătoare, pescuit sportiv, etc.)
2.
Amenajarea unei zone de agrement
Crearea insfrastructurii pentru turism şi agroturism; căi de acces
3.
şi utilităţi
Crearea de condiţii alternative pentru petrecerea timpului liber
4.
de către turişti
Sprijinireaîintreprinzătorilor privaţi în deschiderea de afaceri în
5.
domeniu – pensiuni turistice cu iaz, etc.
Amenajarea unui punct de informare pentru turişti şi pentru
6
întreprinzatori în turism, oferinduse informaţii despre
oportunităţi de finanţare, standarde, legislaţie, etc.
Amenajare zona turistica in punctul „Casa copii”
7
8
9

1-7

competitivităţii economice
PO Regional,
PN dezvoltare rurală
Compartiment juridic,
contabilitate, financiar

3-5
4-7
5-7

Fonduri locale,
Fonduri guvernamentale
Fonduri private
Împrumuturi,
POS Creşterea
competitivităţii economice
PO Regional,
PN dezvoltare rurală

1-7
1

1-5

Studiu de fazabilitate privind reabilitarea sau demolarea 1-2
imobilului „Casa copii”administrat de Administratia taberelor
Amenajare trasee montane
1-6

.
În ani de la data aprobării şi începerii acestui plan de acţiune
NOTA: la toate acţiunile din plan va trebui să contribuie compartimentul STRATEGII DE DEZVOLTARE
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