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La început fiecărui de an, consider că este nu doar o datorie statuată de 

prevederile legale ci şi una de onoare faţă de cetăţenii comunei Vînători Neamt, să fac 
cunoscute principalele activităţi de interes public desfăşurate în anul care s-a încheiat. 

În anul 2014 am condus activitatea întregului personal din aparatul propriu, am 
avut o colaborare profesională şi cu conducerea tuturor unităţilor de învăţământ şi am 
investit în buna desfăşurare şi întreţinere a patrimoniului UAT. 

Am investit, coordonat şi îndrumat toate activităţile publice pe care legislaţia în 
vigoare mi-o permite. De asemenea, am respectat şi aplicat legislaţia corespunzătoare, 
hotărârile Consiliului Local Vînători Neamt incluzând şi hotărârile instanţelor de 
judecată. 

 De asemenea, activitatea comunei Vînători Neamţ a fost supusă misiunii de 
Audit şi Control a Curţii de Conturi a României şi a Organismelor de Verificare şi 
Control din România. 

Am participat la toate evenimentele organizate la nivel judeţean, regional şi 
naţional, care au avut ca temă absorbţia şi implementarea de fondurile europene dar şi 
alte dezbateri pe acte normative. 

Am acordat o importanţă deosebită reuniunilor Asociaţiei Comunelor din Romania 
(A.Co.R), întâlnirilor de lucru la nivel judeţean dar şi cele ale Colegiului Prefectural, etc. 

 În ceea ce priveşte principala preocupare a administraţie comunei Vînători 
Neamţ, anul 2015 va fi un an al realizării documentaţiilor tehnice, un an al proiectării, 
în vederea depunerii cererilor de finanţare pentru atragerea finanţărilor cu fonduri 
europene în sesiunea 2014 -2020, dar şi continuarea tuturor investiţiilor începute în anul 
2014. 

Pentru mine, toate investiţiile din 2014 sunt importante, dar mai semnificative 
pot spune că sunt:  
 a) Modernizare grădiniţă sat Nemţişor, comuna Vînători-Neamţ, Judeţul Neamţ, 
finanţare prin PNDL;  
 b) Modernizare grădiniţă sat Lunca, comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ, 
finanţare prin PNDL;  
 c) Modernizare şcoală Drehuţa, sat Vînători-Neamţ, comuna Vînători-Neamţ, 
Judeţul Neamţ, finanţare prin PNDL.  

d) “Proiect integrat pentru realizarea investiţiilor: Alimentare cu apă curentă şi 
staţie de captare în satele Lunca şi Nemţişor, Comuna Vînători-Neamţ, Judeţul Neamţ; 
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Canalizare menajeră şi staţie de epurare în satele Lunca şi Nemţişor, Comuna Vînători-
Neamţ, Judeţul Neamţ; Modernizare infrastructură socială în comuna Vînători-Neamţ 
prin renovare construcţie existentă, înfiinţare şi dotare spaţiu destinat programului 
educaţional “after school”; Promovare cultură tradiţional-locală prin intermediul 
ansamblului folcloric “Dor Vînătorean” în comuna Vînători-Neamţ” prin FEADR, 
măsura 3.2.2. 

Vă mulţumesc pentru sprijinul pe care mi l-aţi acordat în anul 2014 şi sper să fiţi 
alături de mine pentru ca astfel să putem finaliza proiectele aflate în curs de derulare 
precum şi materializarea celor viitoare. 

Pentru o informare corectă şi transparentă asupra activităţii mele în anul 2014, 
va prezint sintetizat următoarele: 

 
 
 

Raport de activitate pe anul 2014 
 

 
1.CABINET PRIMAR 
 
Nr .Audienţe primar - 2000; 
Nr. E-mailuri primite(persoane fizice, juridice, insituţii publice) - 180 
 
2.COMPARTIMENT REGISTRATURĂ 
 
Nr. intrări/ieşiri/răspunsuri (perioada 01.01.2014 - 31.12.2014) - 7772 
Nr. cereri cetăţeni (perioada 01.01.2014 - 31.12.2014) - 6433 
Nr. adrese trimise prin poştă (perioada 01.01.2014 - 31.12.2014) - 4835 
 
3. SECRETARULCOMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 
 
Nr. Dispoziţii pentru anul 2014 (01 ianuarie – 31 decembrie 2014) -504 ; 
Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local Vînători Neamţ -  67; 
Hotărâri ale Consiliului Local Vînători Neamţ aprobate - 67; 
Şedinţele pe Comisii ale Consiliului Local Vînători Neamţ 21 ; 
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Şedinţele Ordinare ale Consiliu Local Vînători Neamţ -7  ; 
Şedinţele Extraordinare ale Consiliului Vînători Neamţ 2- ; 
Şedinţe de îndată -8 ; 
Nr. Controale UAT Vînători Neamţ -4 (Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială Neamţ, Autoritatea Electorală Permanentă, Serviciul Public Comunitar 
Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor Neamţ etc. 
4. COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL-CASASTRU 
 
Nr. adeverite eliberate - 2500; 
Nr. pozitii de rol completate - 20; 
Nr. certificate de atestare drept de proprietate - 25; 
Nr. proceduri –vinzare teren extravilan - 5; 
Nr. certificate producător eliberate – 12; 
 
 
4.SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALA 
 
Nr. Beneficiari ajutoarele alimentare de la Uniunea Europeană -  1972 ; 
Nr. Beneficiari alocatie susţinere familie - 261 
Nr. Beneficiari ajutoare încălzire locuinţe - 311 :                                                                    
Nr ajutoare sociale de urgenţă –8, valoare 7100 lei 
Nr. Ajutoare inmormântare -3, valoare 1500lei 
 
 5.COMPARTIMENT STARE CIVILĂ 
 
 Nr. Acte –Nastere transcrise     - 15; 
 Nr. Căsătorii efectuate:             - 56; 
 Nr. Decese înregistrate:             - 88;   
 
 
7.BIROU FINANCIAR CONTABIL-IMPOZITE ŞI TAXE 
 
a.COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL: 
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Valoarea B.V.C. pentru anul 2014 – 21.900 mii  lei; 
Valoarea Realizată – 19.023 lei; 
Sume proprii 2410 lei; 
Valoarea Realizată -2386 mii lei; 
Sume defalcate din TVA: 5347 mii lei; 
Valoare realizată:- 7016 mii lei; 
Valoarea investiţiilor:- 12.070 mii lei; 
Valoarea Realizată:- 10.908 mii lei. 
Excedent                 +575 mii lei 
 
 
 
 
 
b. COMPARTIMENT IMPOZITE ŞI TAXE 
 
Nr. Certificate de atestare fiscală - 650; 
Nr. Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe clădiri, terenuri, autoturisme. 
- 1200; 
 Nr. Cereri depuse şi aprobate de acordare de scutiri/reduceri la plata impozitelor pe 
clădiri,terenuri, pentru persoane fizice şi cu handicap, locuinţa de domiciliu şi terenul 
aferent acesteia - 229; 
Suma totala acordata -  135.997 lei; 
Valoare amenzi contravenţionale neîncasate în perioada 2010-2014 - 1.548.322 lei; 
Nr. dosare înlocuire amenzi - 694; 
 
9. COMPARTIMENT URBANISM, TRANSPORT TAXI 
 

1. Nr. Autorizaţii de construcţii - 47 ; 
2. Nr. Certificate de urbanism – 61;                
3. Nr. autorizaţii eliberate pentru activitatea de alimentaţie publică -  10; 
4. Nr. autorizaţii anulate de funcţionare -   0; 
5. Nr.Procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor (nerespectarea 

disciplinei în construcţii) – 2; 
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          Total valoare a acestora    20.000    lei  ;     
6. Nr. Autorizatii taxi prelungite  - 5 ;       
7. Nr .autorizatii transport prelungite – 5; 
8. Nr. Autovehicole , scutere , tractoare  inscrise in circulatie -11; 
9. Intocmire Program de aprovizionare in caz de mobilizare si razboi 

 
 Pe linia Pregătirii Economiei şi a Teritoriului  pentru Apărare au fost întreprinse 
următoarele : 

• Verificarea agenţilor economici cu privire la mijloacele auto destinate 
rechiziţionării. 

• S-au verificat la agenţii economici produsele alimentare şi nealimentare în vederea 
întocmirii programului de aprovizionare a populaţiei în regim raţionalizat la 
mobilizare şi război ; 

• Au fost întocmite cereri de rechiziţii pentru mijloace auto folosite la evacuarea 
populaţiei în cazul dezastrelor sau accidentelor chimice şi nucleare; 

• A fost întocmit şi avizat planul de evacuare al populaţiei, animalelor , bunurilor 
materiale şi de patrimoniu; 

 
 
10. COMPARTIMEN PROIECTE PROGRAME PROGNOZE: 
 
A. Fonduri Europene obţinute în 2014 
 
1. “Responsabilitate în pregătirea viitorului profesional”   
Investeşte în oameni ! 
Cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin: 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii 
Domeniul major de intervenţie 2.1: Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă 
- proiect implementat de catre Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vinatori 
Neamt, Solicitant; Scoala Gimnaziala Motca, judetul Iasi Partener 1; Scoala 
Gimnaziala Mironeasa, judetul Iaşi Partener 2 şi Scoala Gimnazială Miroslovesti, judeţ 
Iasşi Partener 3. 
Valoarea totală a proiectului – 1.933.085,46 lei 
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Valoarea totală eligibilă a proiectului – 1.933.085,46 lei 
 
 
B. Investiţii finalizate 2014:  
a) Modernizare grădiniţă sat Nemţişor, comuna Vînători-Neamţ, Judeţul Neamţ, 
finanţare prin PNDL;  
b) Modernizare grădiniţă sat Lunca, comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ, finanţare 
prin PNDL;  
c) Modernizare şcoală Drehuţa, sat Vînători-Neamţ, comuna Vînători-Neamţ, Judeţul 
Neamţ, finanţare prin PNDL.  
d) “Proiect integrat pentru realizarea investiţiilor: Alimentare cu apă curentă şi staţie de 
captare în satele Lunca şi Nemţişor, Comuna Vînători-Neamţ, Judeţul Neamţ; 
Canalizare menajeră şi staţie de epurare în satele Lunca şi Nemţişor, Comuna Vînători-
Neamţ, Judeţul Neamţ; Modernizare infrastructură socială în comuna Vînători-Neamţ 
prin renovare construcţie existentă, înfiinţare şi dotare spaţiu destinat programului 
educaţional “after school”; Promovare cultură tradiţional-locală prin intermediul 
ansamblului folcloric “Dor Vînătorean” în comuna Vînători-Neamţ” prin FEADR, 
măsura 3.2.2. 
 
C. Investiţii în derulare : 
 
a) Grădiniţa S.A.M. Comuna Vînători-Neamţ, finanţare prin PNDL;  
b) Modernizare şcoală sat Lunca, comuna Vînători-Neamţ, Judeţul Neamţ, finanţare 
prin PNDL;  
c) Modernizare şcoală sat Nemţişor, comuna Vînători-Neamţ, Judeţul Neamţ, finanţare 
prin PNDL;  
d) Extindere şi reabilitare infrastructură de apă uzată în Vînători-Neamţ 2012-2016, 
parteneriat cu APA SERV NEAMŢ(solicitant), finanţare POS MEDIU axa 1; 
e) Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Neamţ, parteneriat cu 
Consiliul Judeţean(solicitant), finanţare prin POS MEDIU axa 2; 
f) Sistem informatic integrat pentru gestionarea activităţii şi serviciilor de administraţie 
publică la nivelul regiunii Nord-Est din Judeţul Neamţ, SMIS 48425, decembrie 2013-
decembrie 2015, parteneriat cu Consiliul Judeţean(solicitant), finanţare prin FEDR – 
POS CCE măsura 3.2.1. 
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g) Construire Sediu Primărie, finanţare prin PNDL; 
h) Centre socio-educative în comunele: Cumpăna (Judeţul Constanţa), Vînători-Neamţ 
(Judeţul Neamţ) şi Prundeni (Judeţul Vâlcea) – pe programul RO10 “Copii şi tineri în 
situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi 
promovarea incluziunii sociale” finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului 
Economic European 2009 - 2014(Granturile SEE 2009-2014); 
i) Distribuţie gaze naturale în Comuna Vînători-Neamţ, finanţat Programul 
Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, co-finanţat prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră" 
 
D. Proiecte de viitor 2015-2017 
 
a) Asfaltare drumuri comunale; 
b) Construire centru rezidenţial pentru bătrâni; 
c) Construire blocuri de locuinţe pentru tineret; 
e) Extindere reţea apă-canalizare în satele Lunca şi Nemţişor. 
 
 
 
12. COMPARTIMENT JURIDIC ŞI FOND FUNCIAR 
 
Situaţia aplicării legilor fondului funciar: 
- Legea nr. 18/1991 –  95 %; 
- Legea 247/2005 –   80  %; 
- Legea 1/2000 –  98 %; 
- Legea 10/2001 – 1 dosare înregistrate din care 1  admise; 0 respinse; 0 redirecţionate; 
- Legea nr. 165/2013 – 16 cereri pentru atribuirea pe alte amplasamente; 
 
Dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată - 25; 
Cereri de chemare în judecată înaintate către instanţă - 3; 
Cereri de chemare în judecată pentru înlocuirea amenzilor contravenţionale cu 
sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii - 299; 
Întâmpinări formulate la dosarele în care comuna are calitatea de pârât - 16; 
Regulamente întocmite de Compartimentul Juridic - 4; 
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Contracte verificate şi avizate - 14; 
Corespondenţa cu instanţele de judecată, persoane fizice sau juridice, precum şi cu alte 
instituţii - 110; 
 
 13.  COMPARTIMENT ADMINISTRATIV GOSPODARESC PROTECŢIA 
MEDIULUI 
 
 Situaţia activităţilor privind protecţia mediului : 
 Campanie de plantare arbori şi arbuşti pe malurile râurilor Ozana şi Nemţişor. 
Campania a fost organizată de Primăria Comunei Vînători Neamţ.  S-au plantat un 
număr de 2500 de salcâmi şi răchită. 
 30 iunie 2014 - campanie ecologizare 
Au participat un număr de  30 voluntari şi s-au colectat 100 saci de deşeuri reciclabile şi 
200 de saci de deşeuri nereciclabile 
 Au fost curăţate un număr de 70 de fântâni în urma inundaţiilor. 
 Campanii de ecologizare şi igienizare generală a întregii comune pe toată perioada 
anului 2014. 
 Regularizarea albiei râului Nemţişor. 
 Reparaţia punţii suspendate pe o lungime de 200 m în satul Lunca, avariată în 
urma unei furtuni. 
 Construcţia a unui număr de 10 punţi noi. 
 
14. COMPARTIMENT ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI 
PRIVAT-ACHIZIŢII PUBLICE 
 
Nr. contracte concesiune - 1 
Nr. contracte închiriere -1 
Nr. contracte de comodat - 2 
Nr. proceduri - potrivit legii achiziţiilor publice - 5 
 
15.  COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN 
  
Nr. misiuni audit – 4  
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16.  SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 
Activitatea de prevenire 
Controlul la gospodăriile cetăţenilor şi instituţii publice - 8 
•toate gospodăriile (164) la adresa cărora s-a executat informarea publică au fost 
ulterior controlate (aşa cum reiese din Carnetele de Control) stabilindu-se măsuri şi 
termene pentru eliminarea deficienţelor constatate; 
•Măsuri de prevenire a incendiilor la adunări publice, sărbători câmpeneşti, zilele 
comunei, concerte etc. - 2 
•Asigurarea şi verificarea permanentă a activităţii de deszăpezire şi combaterea 
poleiului. 
Activitatea de intervenţie 
În cursul anului 2014 au avut loc intervenţii ale  SVSU după cum urmează: 
a) Intervenţii la incendii: 
- incendii culturi agricole şi mirişti –   0 stinse 
- incendii liziere de pădure –   0 stinse 
- incendii la gospodăriile cetăţeneşti  în cooperare cu Detaşamentul de Pompieri Militari 
- 6 
b) Intervenţii la inundaţii: 
-  43 gospodării cetăţeneşti – Str. Birliba Vladimir si Str. Drehuta 
-  9 intervenţii la deszăpezire şi combaterea poleiului; 
- intervenţii pentru înlăturarea efectelor la fenomene meteo extreme (furtuni) 
 
 Alte activităţi desfăşurate de SVSU 
- monitorizarea râurilor şi podurilor de pe raza localităţii în intervalele cod galben şi 
portocaliu la inundaţii; 
- reclamaţii sesizări cetăţeni în număr de 2 rezolvate în mod direct de către SVSU, iar 1 
pe cale amiabilă între părţi; 
- organizarea şi participarea la acţiunea de ecologizare a malurilor râurilor din localitate 
şi a zonelor de agrement; 
- coordonarea activităţilor de curăţare, reparare sau chiar de vidanjare de noi şanţuri şi 
rigole de preluare a apelor pluviale  în special în zonele cu pericol de inundaţie la ploi 
abundente; 
- monitorizarea programului de ignifugare a şarpantelor de la şcoli, grădiniţe; 
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- monitorizarea diverselor activităţi sau acţiuni, dispuse de Primarul comunei; 
- serviciul de permanenţă în perioada întreruperii activităţii în Primărie (Paşte, Anul 
Nou şi alte sărbători legale) şi atunci când a fost emis cod galben; 
- coordonarea lucrărilor de decolmatare şi curăţare a canalelor pluviale principale ; 
 
 
17.COMPARTIMENTUL PROTECŢIE CIVILĂ 
 

Protecţia Civilă este o componentă a Apărării Naţionale şi cuprinde ansamblul 
măsurilor adaptate şi activităţile desfăşurate în scopul asigurării protecţiei populaţiei, 
salariaţilor, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi a factorilor de mediu în caz de 
dezastre. 
 Avându-se în vedere baza legislativă în vigoare şi ţinând cont de structura 
organizatorică, precum şi misiunile Protecţiei Civile, la nivelul localităţii Vînători 
Neamţ funcţionează Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrul Operativ cu 
Activitate Temporara conduse de Primar în calitate de şeful Protecţiei Civile al comunei , 
şi de un inspector de protecţie civilă având un număr de formaţiuni de protecţie civilă, 
încadrate cu personal de specialitate capabil să asigure îndeplinirea unor misiuni de 
intervenţie specifice situaţiilor ( dezastre, chimic sau nuclear ). 
 În anul 2014 activităţile de protecţie civilă s-au axat în principal pe îndeplinirea 
cerinţelor programului Protecţia populaţiei, bunurilor materiale, a valorilor culturale şi a 
factorilor de mediu în situaţii de protecţie civilă 
 ( cutremure de pământ, alunecări de teren, prăbuşiri de teren, prăbuşiri de clădiri şi 
instalaţii, incendii de mari proporţii, accidente chimice şi nucleare, etc. ) 

• Pentru îndeplinirea obiectivelor programului sus menţionat  s-au avut în vedere o 
serie de indicatori specifici, dintre care mai importanţi au fost: 

• Scăderea timpului de reacţie pentru înlăturarea urmărilor dezastrelor şi creşterea 
numărului de localităţi înştiinţate în unitatea de timp; 

• Protecţia personalului în situaţia producerii unui dezastru la nivelul localităţii ; 
• Asigurarea operativităţii punctelor de comandă. 

 
Pe linia Protecţiei Civile în anul 2014 la nivelul comunei Vînători Neamţ au fost 

executate următoarele: 
• A fost actualizat Planul de analiza si acoperire a riscurilor 
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• Au fost executate acţiuni de limitare şi înlăturare a efectelor inundaţiilor datorită 
ploiilor torenţiale şi a scurgerii de pe versanţi ; 

• Au fost verificate şi monitorizate cursurile de apă de pe raza localităţii.  
• A fost reîntocmit şi avizat „Planul de Protecţie Civilă” 
• A fost întocmit şi avizat „Planul de intervenţie la inundaţii şi îngheţ şi 

accidentări privind protecţia mediului. ” 
• A fost întocmit şi avizat „Planul de intervenţie la deszăpezire” 

A fost întocmit şi avizat „Planul de Apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă 
specifice provocate de cutremur şi / sau alunecări de teren” 

• II. Pe linia mobilizării la locul de muncă au fost întocmite şi avizate cererile de 
mobilizare , actualizate lunar. 

 
18.COMPARTIMENT POLITIA LOCALĂ 
 
1.SANCTIUNI LEGEA 61/1991   =10 cu amenda; 
                                                        = 18 cu avertisment; 
2. SANCTIUNI H.C.L. 10/2007    = 7 cu amenda; 
                                                        = 45 cu avertisment; 
3.SANCTIUNI H.G. 2293/2004    = 40 cu avertisment; 
4. SANCTIUNI LEGEA 12/1990  = 3 cu amenda; 
                                                         = 68 cu avertisment; 
5. VALOARE CONTRAVENTII   = 4000 lei, din care: 
                                                                    -Legea 61/1991 = 1400 lei; 
                                                                    - Legea 12/1990 = 900 lei; 
                                                                    - H.C.L. 10/2007 = 1700 lei; 
6. ALTE ACTIVITATI:  - persoane legitimate =98; 
                                          - persoane conduse la sediul Politiei Locale =53; 
                                          - persoaane atentionate = 43 elevi; 
                                                                               = 54  H.C.L 10/2007; 
                                          - persoane avertizate  =  171; 
                                          - sefi stani atentionate = 9; 
7. PÂNDE EFECTUATE = 109 
8. PATRULARI DE NOAPTE = 144 din care: - executat pande = 109; 
9. PERSOANE PREDATE POLITIEI NATIONALE = 16; 
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10. PLANGERI INREGISTRATE = 31 din care:  - 10 predate politiei nationale; 
11. OBIECTIVE CONTROLATE = permanent cu ocazia patrularilor; 
12. MASURI DE ORDINE EXECUTATE CU OCAZIA:  
                            - Anul nou; 
                            - 8 Martie; 
                           - Sfintele Pasti; 
                           - Inaltartea Domnuli: 
                           - Nasterea Domnului: 
                           - Manifestari religioase la fiecare lacas de cult = 2 /an; 
                           - Ziua comunei; 
   Planul de ordine si siguranta publica a fost întocmit de catre Comisia Locala de 
ordine public, constituita  conform Legii 155/2010; 
 Politia Locala Vinatori-Neamt  are în componenţa sa 3 poliţişti locali şi 4 agenţi 
pază; 
  Serviciile se asigura in schimburi numai atunci cand situatia  impune conform 
datelor prezentate. 
 
13. Agentii de paza - 3 (în fiecare sat cate unul), lucrează numai schimburi de noapte,       
executand atributii conform fisei postului. 
    S-a asigurat organizarea şi funcţionarea pazei  pe schimburi  la : 
                                                                     - “Campus”-  pe schimburi = 90 pers. 
                                                                      - “Statia de epurare “=60 pers. 
  Compartimentul  Politia Locala execută activitate în conformitate cu prevederile 
Legii 155/2010 ;                                          
 
19. COMPARTIMENT BIBLIOTECA, MUZEU 
 

S-a procedat la achiziţionarea a 489 volume în valoare de 5852.17 lei, din care 

168 volume din bugetul alocat bibliotecii din fondurile Primăriei, iar 321 volume din 

donaţii; 

Numărul utilizatorilor Bibliotecii Comunale „Arhimandrit Chiriac  Neculau”, 

Vânători-Neamţ în 2014 a fost de 863 persoane. 
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Potrivit statisticilor, s-au înregistrat 5120 vizite pe tot parcursul anului. 

În scopul valorificării şi comunicării colecţiilor şi, implicit, pentru atragerea unui 

număr cât mai mare de persoane spre Bibliotecă, au fost organizate pe parcursul anului 

2014 mai multe acţiuni cultural-educative din cele mai diverse: 

� în 14-15 ianuarie a avut loc sărbătoarea închinată poetului naţional Mihai 

Eminescu şi Zilei Culturii Naţionale la Centrul Social - Cultural Vînători - 

Neamţ, la care au participat cu interes şi emoţie personalităţi locale, mari 

cărturari români şi administraţia judeţeană, elevi, cadre didactice şi alţi 

cititori ai bibliotecii. În locaţia bibliotecii s-a menţinut cu această ocazie 

tradiţia candelei veşnic aprinse în memoria poetului Mihai Eminescu. În 

data de 24 ianuarie am participat la festivităţile dedicate Zilei Unirii, 

organizate în instituţiile şcolare din zonă, activităţi transmise prin 

intermediul televiziunii locale TVN; 

� activităţi culturale şi de divertisment desfăşurate cu prilejul Zilei 

Internaţionale a Femeii, 8 Martie(recitări, expoziţii de desene, vizionare 

filme, dramatizări); în data de 8 martie,  Asociaţia Culturală „Vânătorii lui 

Ştefan cel mare” organizează, de asemenea, activităţi cu acest prilej. 

� în timpul săptămânii „Şcoala altfel”, pe 7 şi 11 aprilie, elevii Liceului 

Tehnologic„Arhimandrit Chiriac Nicolau”, ai Şcoli nr. 2, Drehuţa, si ai 

Şcolii Nemţisorisor ,au vizitat instituţia noastră, participând la activităţi 

culturale specifice vârstei, organizate de profesori şi bibliotecar; 

� în data de 1 aprilie   am participat la prima sesiune de comunicare unde am 

primit chestionare pentru„ Buletinul Bibliotecii Judeţene G.T.Kirileanu”  
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� ca în fiecare an, cu ocazia zilei de 1 iunie, am sărbătorit copilul şi copilăria 

eternă prin activităţi culturale şi artistice(dramatizări, cântece, dans), un 

prilej de meditaţie asupra rolului bibliotecarului şi al bibliotecii în viaţa 

culturală a unei comunităţi şi a unui popor; 

� in data de 5 iunie,in cadrul Zilelor Bibliotecii Judeţene am participat la 

lansarea Buletinului ,la activitatea”Cărturarul Petru Ursache în căutarea 

omului frumos”si la ieşirea la pensie a domnului director Constantin 

Bostan. 

� în perioada vacanţei de vară s-a stimulat deschiderea către frumos, 

încurajându-se talentele micilor utilizatori prin concursuri şi expoziţii de 

desene, creaţii literare, minirecitaluri, cenacluri, cărţile cu autograf având o 

mare atracţie pentru cei mai  noi utilizatori ai bibliotecii. 

In data de 25.08.2014 am primit, vizita domnului Virgil Cojocaru bibliotecar 

metodist la Biblioteca Judeţeana. 

Sala de lectură a Bibliotecii Comunale „Arhimandrit Chiriac Neculau”, Vânători-

Neamţ a găzduit în luna decembrie activităţi de promovare şi conservare a obiceiurilor şi 

tradiţiilor, repetiţii şi puneri în scenă pentru serbările şcolare cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă;  

Pe tot parcursul anului au fost derulate activităţi de colaborare cu toate birourile şi 
compartimentele din Primăria comunei Vînători Neamţ. 

 
 
 

Primarul comunei Vînători Neamţ, 
jr. Maria PETRARIU 


