Strategia de dezvoltare economico - socială durabilă 2014 - 2020

Comuna Tazlău, judeţul Neamţ

ANALIZA NEVOILOR ŞI POTENŢIALULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE ŞI PE DOMENII
I. Domeniul SOCIAL

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 1. CULTURĂ ŞI TRADIŢIE
Resurse umane
Director de camin cultural
 1 Camin Cultural, dotat cu 4 calculatoare
 Fundatia culturala „ I.I. Mironescu” , creata in 1996, are 100 membri( in incinta caminului cultural)
Casa memoriala I.I.Mironescu-proprietate privata
Resurse materiale
 Muzeu etnografic( in incinta caminului cultural)
 2 Biblioteci, una apartine caminului cultural iar cealalta apartine scolii Revista „LaTazlau” care apare trimestrial

Resurse
existente

Alte forme

Necesităţi:

Materiale
Mijloace
de
realizare

Financiare
Umane
Observaţii


Ziua comunei – pe 9 septembrie cand se sarbatoreste si „Hramul Nasterea Maicii Domnului”,la Manastirea
Tazlau si Sfantul Cuvios Chiriac de la Tazlau.
 2 Festivitati anuale: datini si obiceiuri de iarna pe 27 decembrie; zilele I.I. Mironescu in iunie De patru ori pe an au
loc cenaclurile I.Mironescu
 Manastirea Tazlau „Hramul Nasterii Maicii Domnului” cu cimitirul eroilor Biserica „Sfanta Treime”,aflata in
constructie
 2 Monumente istorice : „Stefan cel Mare”- statuie in fata manastirii; monumentul eroilor ridicat dupa primul razboi
mondial, pentru eroii cazuti in 1877

Reabilitarea si dotare a Căminului Cultural

Reabilitarea şi îmbogăţirea fondului de carte a bibliotecii săteşti

Reabilitarea muzeului etnografic.Completarea dotărilor pentru accesarea operativă a patrimoniului mondial de
cunoştinţe (pe diferite tipuri de suport)

Implicarea cultelor în dezvoltarea vieţii spirituale şi sociale a localităţii
 Organizarea mai judicioasă a spaţiilor din Căminul Cultural
Resurse bugetare
Resurse atrase
Resurse locale
Colectivul Şcolii Gimnaziale din Tazlau
Activitatile culturale pot crea o relansare a specificului local al zonei
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Resurse
existente

Resurse umane

Resurse materiale
Alte forme
Necesităţi:
Mijloace
de
realizare

Materiale
Financiare
Umane
Observaţii

Resurse umane
Resurse
Resurse materiale
existente
Alte forme
Necesităţi:

Materiale
Mijloace
de
realizare

Financiare
Umane
Observaţii








Comuna Tazlău, judeţul Neamţ

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 2. ARTĂ
I.I. Mironescu – scriitor, decedat( la implinirea a 100 ani a scris volumul”Scrieri 200”)
Ct. Ardeleanu, Radu Danaila, Cezar Tucu – scriitori
Ştefan Potop – pictor
Dogaru Constantin – sculptor in piatra si lemn,
Spinache Viorel – sculptor,
Safta – mobilier şi sculptura în lemn Lucrătoare goblenuri, dantelărie subţire , cusut pe pânza de in

Organizarea de expoziţii locale in domeniul artelor, la căminul cultural
 Organizarea unei expoziţii permanente in domeniul artelor
 Promovarea meşteşugurilor si artelor populare locale
Resurse locale
Resurse locale
Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 3. EDUCAŢIE
 27 cadre didactice + 5 personal auxiliar
 Şcoala „ I.I. Mironescu” cu 7 clase ciclul primar 6 clase ciclul gimnazial 1 grădiniţa cu 4
grupe
Sunt cuprinşi în învăţământ 279 copii dintre care 50 grădiniţa,129 clasele I-IV , 100 elevi clasele V-VIII
 Reabilitarea clădirilor componente ale scolii, imprejmuire curte scoala cu gard, dotarea cu materiale a grădiniţei
 Reabilitarea terenului de sport
 Continuarea construcţiei Sălii de sport
 Modernizare fosa septica
 Este necesara o maşina a scolii pentru elevi ,deoarece şcoala se afla la 2,3 km
Adoptarea materialelor de construcţii moderne cu calităţi termice deosebite
Resurse bugetare,
Resurse atrase
Resurse locale
Colectivul Şcolii cu clasele I - VIII din Tazlau
Sistemul educativ local trebuie să devină principala sursă de competenţe profesionale pentru mediul rural
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 4. ASISTENŢĂ SOCIALĂ
 Referent pe probleme sociale
Resurse umane
 Nu exista un asistent social
 13 asistenţi personali (39 persoane care primesc indemnizaţie)
Resurse
Resurse materiale
Nivel de trai mediu
existente
 Administrarea fondurilor repartizate de la buget pentru ajutor social
 30 familii care beneficiază de prevederile legii 416 / 2001, cu 61 persoane dintre care 26 copii( 5 pot fi
Alte forme
antrenate in activităţi de interes public)
 Constituirea unei organizaţii furnizoare de servicii sociale (serviciu al Primăriei)
Necesităţi:
 Proiect de asistare socială a persoanelor sărace
 Înfiinţarea unui post de asistent social
Materiale
Mijloace
Resurse bugetare
de
Financiare
Resurse atrase
realizare
Umane
Asistenţi sociali,
Observaţii
Programul are şanse de aplicare datorita nivelului de trai redus din comuna
Resurse umane
Resurse
existente

Resurse materiale
Alte forme

Necesităţi:

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 5. SĂNĂTATE
 1 medic generalist cu 2 asistenţi, 1 medic stomatolog
 Un dispensar uman cu cabinet de medicină generală de familie şi un cabinet stomatologic( nu funcţionează
permanent) 1 farmacie
 720 consultaţii pe an, 600 trimiteri la specialişti, 150 spitalizări
 67 diabetici, 32 accidente vasculare, 96 HTA, 68 cardiopatie, 38 BPOC, 26 hepatici, 3 malformaţii cardiace,
6 copii encefalopatie cronica, 1800 osteoporoza
 Înfiinţarea unui post de asistent medical comunitar (salariat de surse extrabugetare)
 Înfiinţarea unui post medic kinetoterapeut si a unui post de asistent kinetoterapeut
 Reabilitarea si dotare dispensar uman, înfiinţare cabinet masaj cu kinetoterapie pentru bătrâni şi copii cu
handicap
 Infiintare centru ingrijire copii abandonati si batrani
 Amenajare post pompieri si salvare
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Mijloace
de
realizare

Materiale
Financiare
Umane
Observaţii

Comuna Tazlău, judeţul Neamţ

 Studiu în vederea stabilirii calităţii apelor de la sursele de apă subterane(2 izvoare sulfuroase, 2 feruginoase)
şi de suprafaţă de pe teritoriul comunei
 Organizarea unui serviciu de asistenţă a persoanelor cu boli incurabile
 Program complex de asigurare a securităţii umane faţă de expunerea la riscul de îmbolnăvire
Baza materială actuală,in curs de privatizare
Fonduri publice, fonduri atrase
Personal de specialitate format dintre localnici sau atras
Politica de sănătate umană constituie una din priorităţile importante ale Uniunii Europene

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 6. ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ
 5 persoane: un şef de post cu 2 agenţi de poliţie, 2 paznici
Resurse umane
 Exista plan de acţiune pentru apărare civila si persoana abilitata in domeniu
Resurse Resurse materiale
Sediu de poliţie
existente
3 incendii/an
Alte forme
1 tentativa omor,
1 tâlhărie
 Reabilitare si dotare IT sediu Politie, necesitate maşina
 Înfiinţare sistem de paza conform legii 333/2005
Necesităţi:
 Organizarea sistemului de pază comunală şi obştească
 Înfiinţarea sistemului de pază a ţarinelor
 Organizarea unei campanii de educaţie a populaţiei în spiritul respectării legii
Materiale
Mijloace
de
Financiare
Fonduri bugetare
realizare
Umane
Personal de specialitate format dintre localnici sau atras
Observaţii
Siguranţa publică devine o prioritate locală importantă legată de frecvenţa tot mai ridicată a fenomenelor naturale

Resurse
existente

Resurse umane
materiale

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 7. CONDIŢII DE LOCUIT
Populaţia comunei (2909)
-1264 locuinţe, cu un număr mediu de 3 camere fiecare şi o suprafaţă locuibilă de 55 mp Resurse
-Materiale de construcţie: pământ -%, lemn - 70%, piatră - , cărămidă - 30%
- Număr nivele: un nivel - 98%, 2 nivele - 2%, mai multe nivele - nu
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 Acces la servicii de proiectare de performanţă în construcţii
 Izolarea termica a clădirilor
 Aplicarea Codului construcţiilor privind locuinţele (reabilitarea ce lor vechi şi construirea altora noi)
 Acţiune educativă de conştientizare a locuitorilor cu privire la exigenţele condiţiilor de locuit,
 Promovarea unei politici de urbanism moderne
Unele materiale de construcţii disponibile în perimetrul localităţii
Fonduri proprii şi Fonduri bugetare
Forţă de muncă calificată, plecată în străinătate sau disponibilă pe plan local
Este necesară o campanie de conştientizare a populaţiei cu privire la necesitatea creării unor condiţii de locuit la
standarde înalte de confort

Alte forme
Necesităţi:
Mijloace
de
realizare

Comuna Tazlău, judeţul Neamţ

Materiale
Financiare
Umane
Observaţii

II. Domeniul ECONOMIC
Resurse umane
Resurse
existente

Resurse
materiale
Alte forme

Necesităţi:

Mijloace
Materiale
de
Financiare
realizare
Umane
Observaţii

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 8. INDUSTRIE
1.072 locuitori populaţie activă din care 280 în industrie(30 comercianţi) 3 IMM;
Nu există alte activităţi industriale

Profilul economic al comunei Tazlau este in principal silvic.
 Promovarea spiritului antreprenorial pentru dezvoltarea unor activităţi de producţie pentru valorificarea resurselor locale
 Fixarea prin PUG a unei zone de intravilan destinate amplasamentelor industriale;
 asigurarea cu utilităţi şi căi de acces
 Construire 3 făbricuţe chereste si a unei brutării
 Înfiinţare fabrica de compoturi ,gemuri, dulceţuri, sucuri
 Înfiinţare punct colectare lapte, ferma vaci
 Înfiinţare cariera de piatra pentru construcţii
 Fixat prin PUG înfiinţare combinat de prelucrare a sării de potasiu
Atragerea de surse financiare din fonduri publice sau fonduri private
Continuarea studiilor de către absolvenţii şcolii( necesitate 300 locuri de munca)
Există un potenţial deosebit de dezvoltare a unei industrii de valorificare a resurselor locale
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Resurse umane
Resurse
existente

Resurse
materiale
Alte forme

Necesităţi:

Comuna Tazlău, judeţul Neamţ

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 9. AGRICULTURĂ
 locuitori populaţie activă
1668 ha teren agricol( 1194 privat, 416 de stat ) din care: 412 ha teren arabil, 831 ha fâneţe, 440 ha păşuni; 1 ha vii privat,
4 ha livezi ( meri ,peri, nuci, pruni )
cai
bovine ovine porcine caprine păsări
stupi
180
821
610
480
101
5000
144
Asociaţii; Puncte de colectare lapte
 Organizarea de exploataţii agricole pentru culturi performante
 Amenajări de luciu de apă pentru piscicultură şi acvacultură
 Reabilitare păşuni şi fâneţe
 Înfiinţare puncte colectare fructe de pădure
 Înfiinţarea de livezi de pomi fructiferi( meri, zmeura) şi sere
 Promovarea unei politici agricole care să conducă la performanţă şi la valorificarea biomasei (nealimentar)
 Promovarea unei politici adecvate în domeniul resurselor umane care lucrează în agricultură
 Dezvoltarea unor interfeţe de preluare a recoltelor agricole pentru valorificare: centre de predare
 Promovarea unei politici de mecanizare a agriculturii

Materiale
Mijloace
de
realizare

Financiare
Umane

Observaţii

Resurse umane
Resurse
Resurse materiale
existente
Alte forme

Surse proprii,
Surse publice,
Surse atrase
Programul Operaţional Sectorial Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Calificarea persoanelor care lucrează în agricultură
Agricultura va rămâne una din activitatile de bază pentru dezvoltarea economică a comunei, dar trebuie să devină
performantă printr-o abordare managerială modernă
Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 10. SILVICULTURĂ
 Inginer silvic,1 paznic
 14.024 ha pădure(astec, foioase, ruginoase) dintre care 183 aparţin de primărie, 1 pepiniera , 1ha solar
 3 tafuri, 2 ifroane, 1 bascula, 1 tractor, 1 buldozer, 3 aro
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Necesităţi:
Mijloace
de
realizare

Materiale
Financiare
Umane








Observaţii

Comuna Tazlău, judeţul Neamţ

Necesitate drumuri forestiere
Realizarea unor culturi de specii silvice cu creştere rapidă pentru valorificare energetică
Stabilizarea terenurilor predispuse alunecarilor si realizarea de perdele forestiere
Terenuri improprii practicării agriculturii sau predispuse la alunecări (10 ha)
Programul Operaţional Sectorial pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Formarea resurselor umane specializate
Factori favorabili:
● Politica naţională în domeniul Silviculturii (echilibrare ecologică, culturi mozaic)
● Politica naţională în domeniul energeticii (arbori cu ritm rapid de creştere pentru valorificare energetică)

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 11. COMERŢ ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
Resurse umane
 23 magazine mixte = 5 S.R.L, 5 P.F., 13A.F.
Resurse
Resurse materiale
 Spaţii comerciale plasate în locuinţe proprii sau spaţii închiriate
existente
Alte forme
 Alinierea la standardele aprobate a activităţilor comerciale
Necesităţi:
 Înfiinţarea unor spaţii comerciale de alimentaţie publică
Materiale
Mijloace
de
Financiare
Resurse private, Resurse atrase
realizare
Umane
Observaţii

Risc: regimul sever al condiţiilor de comercializare a produselor alimentare impun cheltuieli ridicate pentru investiţii

Resurse umane
Resurse
Resurse materiale
existente
Alte forme

Necesităţi:







Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 12. SERVICII
 Nu există servicii destinate nevoilor populaţiei locale
Înfiinţarea unui atelier de reparaţii auto
Deschiderea unui atelier pentru servicii către populaţie: frizerie, coafor, brutărie 
Înfiinţare notariat
Înfiinţare fabrica de brichetare
Înfiinţare cabinet masaj kinetoterapie
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Comuna Tazlău, judeţul Neamţ






Mijloace
de
realizare

Materiale
Financiare
Umane

Observaţii

Resurse umane
Resurse
Resurse materiale
existente
Alte forme

Necesităţi:

Mijloace
de
realizare

Materiale
Financiare
Umane

Observaţii

Resurse Resurse umane
existente Resurse materiale

Înfiinţare baie comunala cu sauna
Înfiinţarea unor servicii de consultanţă pentru aplicaţii de modernizare a vieţii economice şi sociale
Înfiinţare club pentru divertisment si petrecerea timpului liber
Înfiinţare punct de informare turistica
 Dotări adecvate pentru servicii de performanţă
Resurse private, Resurse atrase
Tineri care se pot califica în scopul desfăşurării unor activităţi în domeniul serviciilor
Promovarea unei politici de asociere a întreprinzătorilor locali şi atraşi pentru dezvoltarea unor activităţi economice în
domeniul serviciilor
Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 13. (AGRO)TURISM
 400 persoane ,cunoştinte primare în turism, minim 200 turişti/an
 3 unităţi turistice cu 20 locuri de cazare
 Cadru peisagistic cu flora si fauna deosebita, cu, cascade spectaculoase
 Fond de vânătoare 15000 ha – Asociaţia „ Şoimul Tazlău”
 Punct de informare turistica
 Promovare turistica la nivel naţional şi internaţional
 Crearea condiţiilor pentru practicarea turismului pe timp de iarna
 Amenajare fond de vânătoare
 Reamenajare puncte de interes turistic ( salina ,izvoare, punct muzeal, etc. )
 Deschiderea a 3- 5 pensiuni turistice cu iaz, integrat într-un circuit turistic european
 Deschiderea unei activităţi de pescuit sportiv şi de agrement
 Zone ale comunei care pot fi amenajate pentru agro-turism
Resurse private, Resurse atrase
Întreprinzători, omeni de afaceri
Promovarea unei politici de încurajare a activităţilor de interes turistic în asociere cu alte activităţi care pot căpăta
specific local (vânătoare, pescuit sportiv etc.)
Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 14. CONSTRUCŢII
 Un număr de 30 cetăţeni care au lucrat in construcţii , meseriasi( pietrari, dulgheri, )
 Un număr de 1 A.F construcţii
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Alte forme
Necesităţi:
Materiale
Mijloace
de
Financiare
realizare
Umane
Observaţii

Comuna Tazlău, judeţul Neamţ

 Înfiinţarea unor activităţi generatoare de venituri cu specializare în construcţii şi amenajări funciare
 Realizarea unui număr de minimum 10 gospodării ale populaţiei locale în sistem integrat specific zonei
 Organizarea unor cursuri de calificare şi specializare pentru activităţi de construcţii: pietrari, fierari,
betonişti, zidari, zugravi, tâmplari, dulgheri etc.
Materiale de construcţii, gospodăriile populaţiei
Resurse private, Resurse atrase
Personal calificat în meserii de construcţii. Întreprinzători care doresc să înceapă o afacere în construcţii
-
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III. Domeniul URBANISM
Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 15. MANAGEMENTUL TERITORIULUI
Resurse umane
 Responsabil tehnic pe urbanism, primar, secretar
Resurse
Resurse materiale
 Cele 16.194 ha ale comunei, din care 496 ha intravilan şi 14.020 ha proprietate publica
existente
Alte forme
 Crearea unei mentalităţi de abordare a vieţii sociale şi economice locale în care teritoriul constituie o resursă
 Studii şi cercetări privind zonarea teritoriului pe criterii de potenţial economic, social, ecologic, tehnologic şi
crearea conceptelor necesare de valorificare a acestui potenţial
Necesităţi:
 Reactualizare PUZ si PUG in domeniul managementului teritoriului
 Definitivarea reconstituirii proprietăţii asupra terenurilor şi clădirilor
 Adoptarea unui concept european de organizare teritorială pentru îmbunătăţirea condiţiilor de dezvoltare urbană
Materiale
Întreg teritoriul comunei
Mijloace
de
Financiare
Resurse bugetare, resurse atrase
realizare
Umane
Acces la consultanţa de specialitate pentru realizarea obiectivului
Observaţii
Managementul teritoriului diferă de amenajarea teritoriului
Resurse umane
Resurse
Resurse materiale
existente
Alte forme
Necesităţi:
Materiale
Mijloace
de
Financiare
realizare
Umane
Observaţii

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 16. PUG ŞI PUZ
 Documentaţiile actuale elaborate anterior
 Reactualizare PUG si PUZ cu includerea tuturor menţiunilor impuse de dezvoltarea locală
Extinderea zonei intravilan
Fonduri locale
Acces la consultanţă de specialitate

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 17. AMENAJAREA TERITORIULUI
Resurse umane
 Responsabilul tehnic pe amenajarea teritoriului, primar, secretar
Resurse
Resurse materiale
 extindere extravilana, proprietate privata
existente
Alte forme
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Necesităţi:
Materiale
Mijloace
de
Financiare
realizare
Umane
Observaţii

Comuna Tazlău, judeţul Neamţ







Amenajament teren silvic( 183 ha )
Stabilizarea terenurilor expuse la alunecări 2, 5 km
Zonarea terenurilor agricole pentru adaptare la sisteme moderne de valorificare şi asigurare acces
Constituirea şi actualizarea permanentă a unei baze de date privind situaţia teritoriului
Încurajarea dezvoltării unor activităţi economice locale pentru amenajări şi întreţinere
Fonduri private, fonduri atrase
 Crearea de locuri de muncă pentru populaţia activă locală pentru lucrări de amenajare
Promovarea unei politici de amenajare şi creare a unor premise de dezvoltare locală pe principii durabile
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IV. Domeniul MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 18. CALITATEA MEDIULUI (APĂ, AER, SOL)
Resurse umane
 Locuitorii comunei expuşi la poluare
Resurse
Resurse materiale
existente

 Gospodăriile populaţiei
 Poluare cu produse petroliere( de la schela petroliera Zemes , sonde situate in apropierea pâraielor care se varsă în
râul Tazlău)

Alte forme






Identificarea surselor de poluare şi a stadiului de afectare a mediului înconjurător
Monitorizarea gradului de poluare a aerului, apei, solului
Soluţii de stopare a poluării şi de restaurare ecologică
Necesităţi:
Infiintarea retelei de canalizare a comunei Tazlau
Program de conştientizare a populaţiei comunei asupra riscurilor de expunere la poluare şi a măsurilor de evitare
a poluării mediului înconjurător
 Organizarea societăţii civile pentru promovarea conceptelor ecologice
Materiale
Depoluare naturală (macrofite)
Mijloace
de
Financiare
Resurse publice, resurse atrase
realizare
Umane
 Reprezentanţii societăţii civile, personal specializat pentru aplicarea proiectelor
 Este necesară o politică ecologică pentru: stoparea poluării, crearea condiţiilor pentru desfăşurarea
Observaţii
unor activităţi economice ecologice, asigurarea confortului unei vieţi în mediu curat fără expunere la
riscuri de poluare
Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 19. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII UMANE
Resurse umane
 Populaţia comunei grupată pe categorii de vârstă
Resurse
Resurse materiale
 Dispensar medical şi stomatologic, dispensar veterinar
existente
Alte forme
 Program de conştientizare a populaţiei cu privire la expunerea agenţi nocivi în diferite situaţii şi necesitatea
unor măsuri drastice de protejare
Necesităţi:
 Infiintarea unui centru de permanenta si dotarea cestuia cu ambulanta
 Modernizarea dispensarelor pentru asigurarea serviciilor de sănătate la standarde înalte
 Program de educare a populaţiei pentru adoptarea unui mod de viaţă sănătos
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Materiale
Mijloace
de
Financiare
realizare
Umane
Observaţii

Comuna Tazlău, judeţul Neamţ






Monitorizarea unor factori de risc pentru sănătatea umană: poluare chimică, zgomot, stres
Organizarea societăţii civile pentru promovarea conceptelor moderne de sănătate umană
Clădiri şi mijloace de comunicare şi transfer de cunoştinţe
Resurse publice, resurse atrase, resurse private
Specialişti şi voluntari
Focalizarea politicii administraţiei publice pe satisfacerea nevoilor umane

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 20. UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE
Resurse umane
 14.000 ha pădure amestec foioase cu rășinoase, piatra ,lemn pentru construcții, gaze naturale, ape minerale,2
izvoare sulfuroase, 2 izvoare feruginoase, 1 izvor acide cu debit mare, zăcăminte de sisturi bituminoase, mina sare
Resurse
potasiu – actualmente in conservare, petrol, aer nepoluat, fauna si flora bogata
Resurse materiale
existente
 Râul Tazlău
 Bazin flora spontana si plante medicinale
Alte forme
 Crearea unui luciu de apa(iaz) si a unei păstrăvării
 Reabilitare fond de vânătoare
 Creare cariera de piatra
 Crearea unor fabrici de semifabricate si mobilier
 Valorificarea izvoarelor de apa minerala
 Înființare punct colectare plante medicinale si fructe de pădure
Necesităţi:
 Valorificarea potențialului turistic al zonei
 Participare la un proiect zonal integrat de valorificare durabilă a resurselor naturale
 Desfăşurarea unei campanii de conştientizare a populaţiei cu privire la gestionarea durabilă a resurselor locale
 Promovarea unei politici de încurajare a activităţilor de exploatare a resurselor regenerabile
 Proiect de educare şi transfer de cunoştinţe cu privire la conceptul de dezvoltare durabilă şi a raportului nevoi
/resurse
Materiale
Mijloace
 Mijloace moderne de conducere şi control al proceselor
de
Financiare
 Resurse publice, resurse atrase, resurse private
realizare
Umane
 Proprietarii de pământ de pe raza comunei pentru resursele solului
Observaţii
Oportunitatea valorificării potenţialului sectorului este o prioritate a Strategiei Europene
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 21. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR
Resurse umane
 Persoanele incluse în programul de ajutor social, locuitorii comunei
Resurse Resurse materiale
 Baza tehnică a comunei
existente
 Tendinţe de depozitare neorganizată de deşeurilor solide post-utilizare
Alte forme
 Arderea poluantă a unor materiale post-utilizare: mase plastice, cauciuc, textile sintetice
 Activităţi de educare a populaţiei cu privire la necesitatea şi modul de gestionare a deşeurilor menajere solide
 Infiintarea serviciului de salubrizare a comunei si dotarea acestuia cu materiale si tehnica
Necesităţi:
 Participare la programul judeţean de gestionare integrată a deşeurilor menajere solide: colectare selectivă, staţie
de sortare, transport la platformele menajere stabilite
 Organizarea societăţii civile pentru promovarea conceptelor moderne gestionare a deşeurilor
Materiale
Mijloace
 Infrastructură de colectare, depozitare, transport
de
Financiare
 Resurse publice, resurse atrase
realizare
Umane
 Personal calificat
Observaţii
Acest sector este determinant în crearea condiţiilor optime de locuit în localitate
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V. Domeniul INFRASTRUCTURĂ
Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 22. TEHNICO - EDILITAR
Resurse umane
 2909 consumatori
Resurse
Resurse materiale
existente
Alte forme
 Fose septice pentru colectare ape menajere
 Construirea reţelei de furnizare a apei potabile
 Construirea reţelei de canalizare
Necesităţi:
 Construirea staţiei de epurare
 Program de conştientizare a cetăţenilor cu privire la necesitatea racordării la reţeaua edilitară pentru eliminarea
expunerii la poluare şi agenţi patogeni
Materiale
Mijloace
de
Financiare
 Fonduri atrase, fonduri publice
realizare
Umane
 Persoane active din comună (aplicarea proiectelor generează surse de venituri pentru populaţie)
Observaţii
Acest sector este determinant în crearea condiţiilor optime de locuit în localitate
Resurse umane
Resurse
Resurse materiale
existente
Alte forme
Necesităţi:
Mijloace
de
realizare

Materiale
Financiare
Umane

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 23. ENERGETICĂ
 25km reţea 380/280V ( reţea stradală); 9 posturi trafo (180kW, 160kW)
 Extinderea reţelei de gaz metan pentru acoperirea nevoilor energetice ale populaţiei şi instituţiilor-8km
 Proiecte de asociere a culturilor agricole cu valorificarea energetică produselor agricole
 Terenul agricol disponibil Expunerea la vânt şi la insolaţie
Fonduri proprii, fonduri atrase, fonduri publice


Locuitorii satelor

Nu există o tradiţie locală în domeniul aplicaţiilor energetice din surse regenerabile (excepţie, lemnul pentru foc, gaz metan)

Observaţii

Valorificarea potenţialului acestui sector constituie o şansă pentru dezvoltarea comunei
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Resurse umane
Resurse
Resurse materiale
existente
Alte forme

Necesităţi:

Materiale
Mijloace
de
Financiare
realizare
Umane
Observaţii
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 24. SPAŢII VERZI
 Locuitorii satului - 2909
 Spaţii publice, curţile oamenilor şi ale instituţiilor
 Amenajarea de spaţii de joacă pentru copii şi de agrement pentru tineri
 Amenajarea de arhitectura peisagistica in localitate
 Crearea unei zone de agrement pentru pescuit sportiv şi agro-turism
 Promovarea unui proiect comunitar de amenajări de spaţii verzi în gospodăriile populaţiei
 Realizarea unor spaţii verzi de-a lungul drumurilor de acces în comună ca popasuri
 Acces la material biologic adecvat
Fonduri proprii, fonduri atrase, fonduri publice
 Acces la consultanţă peisagistică
Pentru locuitorii comunei amenajările peisagistice trebuie să devină un factor de confort şi sănătate

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 25. STABILIZARE TERENURI
Resurse umane
Resurse
 2,5 km îndiguiri pe albia râului Tazlău
Resurse materiale
 16 ha teren expus la viituri pe albia râului Tazlău
existente
Alte forme
 evaluare geologică competentă şi identificarea zonelor expuse la alunecări
 Adoptarea celor mai potrivite şi eficiente măsuri de stabilizare a solurilor predispuse la alunecări
Necesităţi:
 Soluţii tehnice de stabilizare a cursului apei în albia râului Tazlău
 Combinarea politicilor din silvicultură şi horticultură cu cele de stabilizare a terenurilor
Materiale
Mijloace
 Suprafeţele de teren afectate
de
Financiare
 Programul Operaţional Sectorial pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
realizare
Umane
 Persoanele active din comună, proprietari ai terenurilor afectate
Observaţii
Prin acţiunile de stabilizare a terenurilor se reface şi echilibrul ecologic la zonei
Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 26. REŢEA DE TRANSPORT
Resurse Resurse umane
lipsă
existente Resurse materiale
lipsă
156

Strategia de dezvoltare economico - socială durabilă 2014 - 2020
Alte forme
Necesităţi:
Materiale
Mijloace
de
Financiare
realizare
Umane
Observaţii
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 Transportul de persoane în zonă este asigurat de autobuze ale unor firme de transport din Piatra Neamţ
 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport pentru creşterea siguranţei în circulaţia publică şi
asigurarea liberei deplasări a cetăţenilor
 Evaluări periodice ale necesarului de transport de persoane şi de marfă din zonă şi promovarea acestuia în
rândul transportatorilor locali
  Calitatea drumurilor de acces în localitate
 Activităţi generatoare de profit
Ponderea transportului se realizează spre Piatra Neamţ şi spre Roznov

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 27. ADMINISTRAŢIE ŞI SOCIETATE CIVILĂ
Resurse umane
 16 salariaţi care constituie colectivul executiv al Primăriei
Resurse
Resurse materiale
 Un sediu al Primăriei impropriu
existente
Alte forme
 Apelarea la soluţii provizorii pentru crearea sediilor instituţiilor publice aferente unui centru de comună nou creat
 Construcţia unui sediu nou pentru Primărie
 Amenajare parcări, centru civic
 Programe de dotare şi întărire instituţională a administraţiei publice
 Racordarea instituţiilor, a agenţilor economici şi a populaţiei la sistemele actuale de comunicare
 Program de perfecţionare profesională continuă a personalului din administraţia publică în corelaţie cu exigenţele
impuse de creşterea autonomiei în administraţia publică locală şi cu exigenţele pentru executarea sarcinilor de
serviciu
Necesităţi:
 Programe de constituire şi dezvoltare a bazei de utilaje şi echipamente pentru lucrări de investiţii, exploatare a
patrimoniului comunei si cazuri de forta majora
 Achizitia de softuri performante necesare realizarii activitatilor administrative
 Întărirea instituţională a Primăriei pentru realizarea unei activităţi performante a actului de administrare
 Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru întărirea participării cetăţenilor la administrarea
comunei
 Constituirea de parteneriate public private pentru exploatarea unor investiţii ale comunităţii şi pentru
valorificarea unor resurse locale din patrimoniul public
● Încurajarea
decomunei
asociere a societăţii civile pentru participare la viaţa publică a localităţii
Materiale
Mijloace
 Patrimoniul
public formelor
şi privat al
de
Financiare
Fonduri proprii şi fonduri bugetare
realizare
Umane
 Creşterea numărului de salariaţi ai Primăriei pentru a se mări calitatea actului de administraţie publică

Observaţii

Creşterea autonomiei administraţiei publice locale presupune constituirea mijloacelor adecvate a aplicare şi urmărire a
consecinţelor politicii economice, sociale şi ecologice şi a impactului asupra cetăţenilor şi bunurilor lor
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