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VIII. PLANUL LOCAL DE ACTIUNE  

 
 

SOCIAL 

Activitati propuse Durata* Responsabili Resurse disponibile Etape pentru 
finantarea 
proiectului 

SERVICII MEDICALE SI ASISTENTA SOCIALA 

SERVICII MEDICALE 

Reabilitarea, dotarea si utilarea dispensarului si a cabinetelor 

medicale la standarde europene 

2-4 Serviciu public de 
asistenta sociala 
Compartiment 
achizitii publice 

 Fonduri locale,  
 Fonduri 

guvernamentale 
– Ministerul 
Sanatatii  

 Imprumuturi,  
 PNDR – masura 

322 

I. Efectuarea unui 
studiu local 
pentru 
identificarea 
directiilor de 
dezvoltare a 
asistentei 
medicale la nivel 
de comuna 

II. Pregatire SF  
III. Obtinere avize  
IV. Pregatire cerere 

de finantare  
 

Achizitionare ambulanta 1-2 

Achizitionare canton silvic pentru cabinet veterinar, 

spalatorie animala si locuinta de serviciu pentru medicul 

veterinar 

1-2 

Organizare sesiuni de informare si educare a populatiei 

referitor la adoptarea unui mod de viata sanatos 

1 
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ASISTENTA SOCIALA 

Elaborare proiect de asistare sociala a mamelor singure 1-4 Serviciu public de 
asistenta sociala 
 

 Fonduri locale,  
 Fonduri 

guvernamentale – 
Ministerul Muncii, 
Solidaritatii 
Sociale si familiei 

 Imprumuturi,  
 POS Dezvoltarea 

Resurselor Umane 
 PNDR – masura 

322 

 
I. Realizare analiza 

sociala 
II. Elaborarea unui 

plan de servicii 
sociale 

III. Realizare 
expertiza 
tehnica  

IV. Pregatire SF  
V. Obtinere avize  

VI. Pregatire cerere 
de finantare  

 

Consiliere psihologica pentru copiii abandonati/lasati in grija 

altor persoane din cadrul ori din afara familiei 

1-2 

Constructia unei unitati after school 2-4 

Infiintare cabinet pentru asistenta comunitara 2-4 

Infiintare post de psiholog si personal specializat in vederea 

consilierii persoanelor cu probleme (copiii abandonati/lasati 

in grija altor persoane din cadrul ori din afara familiei; mame 

singure-familii monoparentale; persoane care consuma 

alcool si alte persoane aflate in dificultate) 

1-5 

EDUCATIE SI CULTURA 

EDUCATIE 

Reabilitarea/modernizarea unitatilor de invatamant, inclusiv 

spatiile pentru gradinita – achizitionare centrala pentru scoli 

2-4 Compartiment 
administrarea 
patrimoniului 
 
Compartiment 
achizitii publice 

 Fonduri locale,  
 Fonduri 

guvernamentale – 
Ministerul 
Educatiei si 
Cercetarii  

I. Realizare SF  
II. Obtinere avize 

III. Analiza situatiei 
actuale si a 
necesarului în 
ceea ce priveste 

Dotari IT ale unitatilor de invatamant 1-2 

Reabilitarea/ modernizarea si dotarea atelierului de 1-2 
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judetean Compartiment 
gestiune 
patrimoniu cultural 
 
Compartiment 
achizitii publice 

 Imprumuturi,  
 POS Dezvoltarea 

Resurselor Umane 
 PNDR – masura 

322 

agentilor economici 
interesati în 
construirea de 
parteneriate pentru 
sustinerea 
activitatilor culturale 
si cointeresarea 
acestora pentru 
investitii în 
infrastructura 

I. Pregatire cerere/ 
documente 
specifice 

II. Obtinere avize  
III. Pregatire cerere 

de finantare si 
documentatii 
conexe 

IV. Organizare 
programe 
culturale 

Infiintare punct de informare in cadrul Caminului cultural 1-3 
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INFRASTRUCTURA 

Activitati propuse Durata* Responsabili Resurse disponibile Etape pentru 
finantarea 
proiectului 

INFRASTRUCTURA DE DRUMURI 

Asfaltare/ betonare  DC 201 C – Piraul Strajii 1-2 Compartiment 
gospodarire 
comunala 

 Fonduri locale; 
 Fonduri 

guvernamentale 
 Împrumuturi 
 POS Mediu 
 PNDR, masura 

322 

I.Realizare SF  
II.Obtinere avize  

III.Pregatire cerere de 
finantare si 
documentatii 
conexe  

 
 
 
 
 
 

Asfaltarea tuturor drumurilor comunale și  a drumurilor 

sătești  din comună inclusiv Batu, Asau, Piraul Fruntii, 

Huisurez, Drum vechi, Piraul Gavrilut, Podis, Saltir 

1-2 

Betonare drum forestier Valea Mare- Matu si DF Bicajel 3-7 

Pietruirea si modernizarea tuturor drumurilor forestiere  

Construcție trotuare de-a lungul drumurilor 1-3 

Amenajarea a 4 parcari 2-3 

Reabilitarea infrastructurii de transport pentru creşterea 

siguranței în circulația publică şi asigurarea liberei deplasări a 

cetățenilor 

 

 

2-3 
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INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARA 

Introducerea rețelei de apa-canalizare 1 Compartimentul 
gospodarire 
comunala 

 Fonduri locale,  
 Fonduri 

guvernamentale
, 

 Împrumuturi,  
 POS Mediu, 
 PNDR, masura 

322 

I.Realizare SF 
II.Obtinere avize  

III.Pregatire cerere de 
finantare si 
documentatii 
conexe 

 

Construire stație de epurare – stație locala 1-5 

Extinderea rețelei de iluminat public cu 5 km pe paraul cu 

Stringile 

2-4 

Extinderea retelei electrice cu 2 km pentru alimentarea celor 

4 locuinte care nu sunt racordate la reteaua de energie 

electrica 

2-4 

Modernizare iluminat public 2-4 

Introducerea rețelei de gaz metan, pentru acoperirea 

nevoilor energetice ale populației şi instituțiilor 

3-5 

Constructia unei microhidrocentrale 2-5 

Organizare sesiuni de informare si constientizare cu privire la 

necesitatea racordarii la reteaua tehnico-edilitara 

 

 

 

1-2 
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MANAGEMENTUL DESEURILOR 

Crearea infrastructurii locale de colectare si depozitare 

intermediara a deseurilor solide  

1-3 Compartimentul 
gospodarire 
comunala 

 Fonduri locale,  
 Fonduri 

guvernamentale
, 

 POS Mediu 
 PNDR, masura 

322 

Investiții în 
derulare. 
Comuna Valea 
Ursului este inclusa 
in proiectul ”Sistem 
de Management 
Integrat al 
Deseurilor in 
Judetul Neamt”- 
SMID 

Organizare sesiuni de informare si educare a populatiei cu 

privire la necesitatea si modul de gestionare a deseurilor 

menajere solide post-utilizare 

1-2 

 
 

ECONOMIE 

Activitati propuse Durata* Responsabili Resurse disponibile Etape pentru 
finantarea 
proiectului 

AGRICULTURA SI CRESTEREA ANIMALELOR 

Regularizarea paraului torential Damuc – 15 km si Bicajel – 10 

km 

1-3 Compartimentul 
gospodarire 
comunala 
 
Compartiment 
registrul agricol 

 Fonduri locale,  
 Fonduri 

guvernamentale 
– ANIMMC 

 Fonduri private 
 Imprumuturi,  

I. Asigurarea de 
consultanta 
agricola de 
specialitate 

II. Organizarea de 
întalniri de 

Regularizarea paraielor torentiale : Asau, Batu, Gavrilut, 

Strungi, Arsita, Glodu - 20 km 

1-3 
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Reabilitarea terenurilor degradate din comuna – 1538 ha 2-7  
Compartiment 
urbanism si 
amenajarea 
teritoriului 

 PNDR – masura 
312, masura 142, 
masura 125, 
masura 112 

informare  
III. Sprijinirea 

persoanelor fizice 
si juridice care 
pregatesc 
proiecte sa 
obtina avizele 
necesare  

IV. Obtinere avize  
V. Pregatire cerere 

de finantare  
 

Infiintare centru de predare a produselor din carne si lapte – 

domeniul zootehnie 

2-7 

Infiintare de puncte de colectarea a laptelui 2-5 

Infiintarea unui abator la standarde, care sa deserveasca si 

localitatile limitrofe 

2-7 

Infiintare ferme de bovine si ovine 2-7 

Infiintare sectii de reparatii masini agricole 1-3 

COMERT SI SERVICII 

COMERT 

Infiintarea unor spatii comerciale de alimentatie publica de 

tip SUPERMARKET 

1-3 Compartiment 
taxe si impozite 

 
Compartiment 
gospodarire 
comunala 

 Fonduri locale,  
 Fonduri 

guvernamentale
– ANIMMC 

 Fonduri private 
 Imprumuturi,  
 POS 

Dezvoltarea 
Resurselor 
Umane – axa 5, 
DMI 5.2 

I. Asigurarea de 
consultanta de 
specialitate 

II. Organizarea de 
întalniri de 
informare  

III. Obtinere avize  
IV. Pregatire 

cerere de 
finantare  

Informarea comerciantilor cu privire la conditiile de 

comercializare a produselor alimentare 

1-2 

Identificarea de comercianti doritori sa investeasca; 

contactarea lor si elaborarea contractelor 

1-2 
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 PNDR – masura 
312 

SERVICII 

Infiintare sectii pentru reparatii utilaje agricole 1-2 Compartiment 
taxe si impozite 
 
Compartiment 
gospodarire 
comunala 

 Fonduri locale,  
 Fonduri 

guvernamentale
– ANIMMC 

 Fonduri private 
 Imprumuturi,  
 POS 

Dezvoltarea 
Resurselor 
Umane – axa 5, 
DMI 5.2 

 PNDR – masura 
312 

I. Servicii de 
consultanta în 
domeniu, 
inclusiv pentru 
accesarea de 
fonduri 
europene 

II. Organizarea de 
întalniri de 
informare  

 

Infiintare diverse puncte locale necesare: coafor; cizmarie; 

croitorie 

1-5 

Amenajare spatiu pentru targ saptamanal in satul Damuc 1-2 

Amplasare bancomate 1 

Punct de informare a populatiei cu privire la legislatia 

europeana 

1-3 

TURISM SI AGROTURISM 

Continuarea constructiei/ amenajarii bazei sportive de 

cantonament Sugau - Damuc prin crearea unor parteneriate 

public-privat 

1-3 Compartiment 
taxe si impozite 
 
Compartiment 
gospodarire 
comunala 

 Fonduri locale,  
 Fonduri 

guvernamentale 
 Fonduri private 
 Imprumuturi,  
 PNDR – masura 

313 

I. Servicii de 
consultanta în 
domeniu, inclusiv 
pentru accesarea 
de fonduri 
europene 

II. Organizarea de 
întalniri de 

Amenajarea unei partii de schi in muntii Hasmasu Mare 1-3 

Identificarea  potentialilor investitori in turism/agroturism si 1-2 
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construirea de parteneriate public-private informare  
III. Sprijinirea 

întreprinzatorilor 
privati în 
deschiderea de 
afaceri în 
domeniu – 
pensiuni turistice, 
etc. 

 
 

PROTECTIA MEDIULUI 

Activitati propuse Durata* Responsabili Resurse disponibile Etape pentru 
finantarea 
proiectului 

SPATII VERZI 

Reabilitarea  spatiilor de joaca pentru copii – la gradinite 1-4 Compartimentul 
Urbanism şi 
amenajarea 
teritoriului 
 
Compartimentul 
Gospodărire 
comunală 

 Fonduri locale,  
 Fonduri 

guvernamentale,  
 Fonduri private, 
 Imprumuturi,  
 POS Mediu 
 PNDR – măsura 

322 

I.Consultarea 
populației cu 
privire la locațiile 
spațiilor de joacă şi 
de agrement 

II.Campanii de 
educare a 
populatiei 

III.Analize si studii 

Realizarea unor spatii verzi si amenajarea de trotuare in fata 

locuintelor de-a lungul drumurilor de acces in comuna (alei 

pietonale) 

1-4 

Realizarea  de parcari 2-5 

Finalizarea parcului comunal 1-3 
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Program de conștientizare și educare a populației la toate 

nivelurile de vârstă 

1-2 privind soluțiile 
tehnice de 
realizare a 
investiției 

IV.Realizare SF și 
analize de cost 

V.Obținere avize  
VI.Pregătire cerere de 

finanțare şi 
documentații 
conexe 

COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI, DESECARI SI AMENAJARI ALBII, REGULARIZARI SI ALTE LUCRARI HIDROTEHNICE  

Identificarea problemelor comunei in domeniul sus-
mentionat 

1-2 Compartimentul 
Urbanism şi 
amenajarea 
teritoriului 
 
Compartimentul 
Gospodărire 
comunală 

 Fonduri locale,  
 Fonduri 

guvernamentale
,  

 Imprumuturi,  
 POS Mediu 
 PNDR – măsura 

322 

I. Analize si studii 
privind soluțiile 
tehnice de 
realizare a 
investiției 

II. Realizare SF și 
analize de cost 

 

Identificarea resurselor financiare potentiale pentru 
rezolvarea problemelor din domeniu 

1-2 

Lucrari de amenajare a albiilor apelor si de regularizare in 
zonele afectate sau cu risc de a fi afectate 

3-5 

Regularizare albie rau Damuc 1-3 

Regularizare torenti: Asau, Batu, Gavrilut, Strungi, Arsita, 
Glodu 

1-3 

COMBATEREA POLUARII AERULUI, SOLULUI SI APELOR 

Identificarea surselor de poluare si a stadiului de afectare a 
mediului Inconjurator 

1-2 Compartimentul 
Urbanism şi 

 Fonduri locale,  
 Fonduri 

I. Analize si studii 
privind soluțiile 
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Infiintarea si dotarea unui punct pentru monitorizarea 
evolutiei situației poluarii in zona 

2-4 amenajarea 
teritoriului 
 
Compartimentul 
Gospodărire 
comunală 

guvernamentale
,  

 Imprumuturi,  
 POS Mediu 
 PNDR – măsura 

322 

tehnice de 
realizare a 
investiției 

II. Realizare SF și 
analize de cost 

III. Obținere avize  
IV. Pregătire cerere 

de finanțare şi 
documentații 
conexe 

V. Activități de 
informare şi de 
educare a 
populației 

Realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea si 
controlul poluarii 

2-4 

Reconstructia ecologica a zonelor degradate 3-5 

Introducerea unui sistem de management al deseurilor 
animale 

2-4 

 
 

ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA 

Activitati propuse Durata* Responsabili Resurse disponibile Etape pentru 
finantarea 
proiectului 

INFRASTRUCTURA 

Reabilitare sediu Primarie: mansardare, izolare termica, 

tamplarie PVC 

2-5 Compartimentul 
gospodarire 
comunala 

 Fonduri locale,  
 Fonduri 

guvernamentale  

I. Pregatire SF  
II. Obtinere avize  

III. Pregatire cerere 
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Lucrari de amenajare interioara a sediului 2-4   Imprumuturi 
 PNDR – masura 

322 
 PO Dezvoltarea 

capacitatii 
administrative – 
axa 1 

de finantare  

Dotare la standarde corespunzatoare pentru imbunatatirea 

calitatii serviciilor oferite populatiei, inclusiv cu echipamente 

IT de ultima generatie care sa permita mentinerea 

inregistrarilor (de taxe si impozite, de terenuri, etc.) in 

conditii corespunzatoare si care sa contribuie la scurtarea 

timpului de rezolvare a problemelor care apar. Dotari 

materiale necesare:  10 calculatoare, 2 xerox; mobilier; 1 

masina serviciu primarie; utilaje constructii: 1 

autobasculanta, 1 buldozer, 1 buldoexcavator, 1 utilaj pentru 

dezapezire 

2-5 

Programe de constituire si dezvoltare a bazei de utilaje si 

echipamente pentru interventii în cazuri de forta majora – 

identificarea surselor potentiale de finantare 

3-7 

Programe de constituire si dezvoltare a bazei de utilaje si 

echipamente pentru lucrari de investitii si exploatare a 

patrimoniului comunei – identificarea surselor de finantare 

3-7 
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RESURSE UMANE 

Organizare/participare la programe de formare profesionala 

continua a personalului din administratia publica in corelatie 

cu exigentele impuse de cresterea autonomiei in 

administratia publica locala si cu exigentele pentru 

executarea sarcinilor de serviciu 

1-7 Compartimentul 
gospodarire 
comunala 
 

 Fonduri locale,  
 Fonduri 

guvernamentale  
 Imprumuturi 
 POS Dezvoltarea 

Resurselor 
Umane 

 PO Dezvoltarea 
capacitatii 
administrative – 
axa 1 

Analiza nevoilor 
de formare ale 
angajatilor 
Pregatire cerere 
de finantare si 
documentatie 
conexa  

 

 

PARTENERIATE PUBLIC-PRIVATE 

Identificarea potentialilor investitori si construirea de 

parteneriate public private pentru dezvoltarea comunitatii 

1-2 Compartimentul 
gospodarire 
comunala 
 

 Fonduri locale,  
 Fonduri 

guvernamentale  
 Imprumuturi 

I. Pregatire SF  
II. Obtinere avize  

III. Pregatire cerere 
Elaborarea de propuneri de proiecte pentru finantari din 1-3 
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fondurile destinate modernizarii administratiei locale 

 

 

 

 PNDR  
 PO Dezvoltarea 

capacitatii 
administrative – 
axa 1 

de finantare  

MANAGEMENTUL INFORMATIILOR 

Identificarea furnizorilor de programe informatice 1-2 Compartimentul 
gospodarire 
comunala 
 

 Fonduri locale,  
 Fonduri 

guvernamentale – 
Ministerul 
Educatiei si 
Cercetarii  
 Imprumuturi,  
 POS 

Dezvoltarea 
Resurselor Umane 
 PNDR – 

masura 322 

I. Analiza nevoilor 
pentru 
implementarea 
programelor IT 

II. Analiza nevoilor 
de formare ale 
angajatilor  

III. Pregatire cerere 
de finantare si 
documentatie 
conexa  

Pregatirea personalului propriu al primariei pentru utilizarea 
programelor informatice 

1-2 

Completarea dotarilor IT 2 

Achizitionarea programelor informatice 2 

Infiintarea unui punct de informare pentru locuitorii 
comunei 

1-2 

Dotarea acestui punct si alegerea personalului 1-2 

 
 
 
 

* In ani de la data aprobarii si inceperii acestui plan de actiune 


