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RAPORT VICEPRIMAR ANUL 2016
Conform Dispoziţiei primarului cu nr. 799 din data de 18.08.2016, viceprimarul
oraşului Tîrgu Neamţ îndeplineşte următoarele atribuţii principale :
1. Controleză şi supraveghează serviciile de salubritate şi spaţiile verzi ale oraşului Tîrgu
Neamţ, cu sprijinul serviciilor de specialitate.
2. Asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local.
3. Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel,
pe raza oraşului Tîrgu Neamţ.
4. Asigură igienizarea malurilor cursurilor de apă de pe raza oraşului precum şi
decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea curgerii apelor.
5. Verifică şi dispune măsuri de întreţinere şi/sau refacere a podurilor şi drumurilor
publice.
6. Exercită controlul asupra activităţilor din târguri,piaţă,obor,locuri şi parcuri de distracţie
şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora, cu sprijinul serviciilor de specialitate.
7. Îndrumă şi supraveghează activităţile din parcuri şi parcurile de joacă pentru copii.
8. Îndrumă şi supraveghează activitatea Direcţiei Venituri, Impozite şi Taxe.
9. Îndrumă şi supraveghează activitatea Serviciului Poliţia Locală.
10. Îndrumă şi supraveghează activitatea Serviciului Administrativ Gospodăresc.
11. Îndrumă şi supraveghează activitatea Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă.
12. Ia măsuri pentru realizarea activităţilor privind educaţia, sănătatea,cultura, sportul
ordinea publică,protecţia şi refacerea mediului înconjurător, protecţia monumentelor
istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi a rezervaţiilor naturale.
13. Exercită atribuţiile primarului în lipsa acestuia din localitate şi pe perioada concediului
de odihnă.
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Având în vedere aceste atribuţii, sub supravegherea şi îndrumarea domnului
viceprimar, serviciile din subordine au desfăşurat următoarea activitate:

I.

DIRECŢIA VENITURI, TAXE ŞI IMPOZITE

VENITURI
mii lei
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr.crt.
Denumire sursă de venit
Suma
Prognozat
realizat

%

1. Venituri proprii

14.355

15.297

107

a) Venituri din impozite şi taxe locale
b) Cote defalcate din impozitul pe venit
2. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
Cod 11.02.06 (80%) ;11.02.02.;11.02.05;
3. Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit

7.389
6.966

8.303 112
6.994 100
26.453
773

4. Subvenţii de la bugetul statului
7.700
________________________________________________________________________________
5. Sume primite de la UE
8
________________________________________________________________________________
6. Subvenţii de la Consiliul Judeţean
1.551
________________________________________________________________________________
7. Transferuri voluntare
1.221
________________________________________________________________________________
TOTAL GENERAL
53.003

Conform Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pentru anul 2016 LIMITA DE ÎNCASARE la
VENITURI PROPRII ale oraşului Tîrgu Neamt, este de 6.000.000 lei.
Primaria oraşului Tg.Neamţ a incasat în anul 2016 venituri proprii în sumă de 8.303.180 lei ,
cu 2.303.180 lei mai mult decat cel prevăzut de lege şi cu 914.180 lei mai mult faţă de anul 2015.
Numărul de roluri fiscale nominale unice :
Persoane fizice:
17.293 roluri - active 11.977
Persoane juridice
2.446 roluri - active
824
TOTAL
19.739 roluri - active 12.801 cu dosare în arhiva curentă aferentă.
Din totalul de 11.977 – contribuabili persoane fizice(corespunzător cu 11.977 roluri fiscale
active )
- 9.963 de contribuabili şi-au achitat integral obligaţiile fiscale pe anul 2016.
502 de contribuabili persoane fizice au achitat anticipat obligaţiile fiscale
2.014 de contribuabili persoane fizice sunt cu restanţe.
Din totalul de 824 contribuabili persoane juridice (corespunzător cu 824 roluri fiscale active)
703 de contribuabili persoane juridice şi-au achitat integral obligaţiile fiscale ;
- 116 contribuabili persoane juridice au achitat anticipat obligaţiile fiscale ;
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- 121 contribuabili pesoane juridice sunt cu restanţe.
Din categoria societăţilor comerciale cu restanţă 75 de societăţi sunt în insolvenţă,faliment .
Conform Legii 85/2006 – privind procedura insolvenţei, primaria , prin Direcţia Venituri
Impozite şi Taxe s-a înscris în instanţele judecătoreşti la masa credală cu suma totală de
5.452.966.89 lei inclusiv majorari de intarziere, suma ce urmează a fi incasată în funcţie de senţintele
judecătoreşti în 5-6 ani în funcţie de bunurile valorificate .
In anul 2016 au intrat în insolvenţă 4 societăţi comerciale cu o creanţă aferentă de 79.477 lei.
De la inceputul anului pana în luna martie au fost trimise 12.801 - Decizii de impunere privind
impozitele şi taxele locale fiecărui contribuabil din oraş.
În registrul de intrări şi ieşiri al directiei au fost înregistrate un nr. de 20.980 documente
(comparativ cu intrările şi ieşirile din registratura centrală de 22.744 documente) .
Au fost emise 6.336 certificate de atestare fiscală , din care:
- 5597 pentru persoane fizice.
- 739 pentru persoane juridice
Au fost declaraţi insolvabili un nr. de 62 persoane fizice cu o sumă totală de 158.558 lei şi 6
persoane juridice cu o sumă de 16.511 lei, aceştia fiind investigaţi în fiecare an timp de 5 ani asupra
stării lor materiale , dacă au obţinut venituri sau bunuri urmăribile.
În evidenţă sunt 317 de roluri cu restanţe în sumă de 271.484 lei la categoria „Moştenitori”,
titularii rolurilor fiind decedaţi, iar moştenitorii nu au dezbătut succesiunea, în marea lor majoritate
neavând posibilităţi financiare, impozitele fiind greu de încasat , necunoscând moştenitorii.În baza
Legii nr.36/1995 – a notarilor publici şi a activităţii notariale primaria a iniţiat ”Cererea „ de deschidere
a procedurii succesorale . Este o procedură greoaie şi de durată.
În perioada raportată s-au luat masuri de executare silită în vederea încasării debitelor
astfel:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contribuabili
Înştiintări de plată
Titluri executorii
Somaţii
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Persoane fizice
2.669
573
3.128
- Persoane juridice
185
185
TOTAL
2.669
758
3.313
De asemenea s-au făcut popriri pe salarii şi conturi bancare astfel:
Contribuabili
nr. popriri pe salarii şi conturi bancare
- Persoane fizice
380
- Persoane juridice
130
_______________________________________________________________________________
…….TOTAL
510
Încasări din executare silită: - persoane juridice = 438.600 lei
- persoane fizice
= 367.677 lei
Total
= 806.277 lei
S-a instituit sechestre pe bunuri imobile la 24 societăţi comerciale şi la 34 persoane fizice.
S-au emis Decizii de atragere a răspunderii solitare la 7 persoane fizice.
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S-au intocmit la persoane fizice 2 dosare pentru partaj judiciar.
S-au intocmit la persoane fizice 23 dosare pentru dezbaterea succesiunii , 7 dosare de partaj
succesoral şi 2 dosare de partaj judiciar .
Au fost declarate insolvabile 4 societăţi comerciale;
Tot în această perioadă au fost acordate facilităţi fiscale la persoane fizice astfel:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr. crt.
Tip reducere/ scutire
Nr.cazuri
Suma scăzută – lei(temei legal)
1. Beneficiar Decret Lege 118/1990 (deţinut politic)
8
3.640
2. Beneficiar Lege 341/2004 (eroi Revoluţie)
6
2.059
3. Beneficiar OUG 105/1999
61
9.638
4. Reducere cu 50% -HCL 203/2015 (pentru anul 2016)
193
24.888
5. Scutire 100%- HCL 203/2015 (pentru anul2016)
270
65.091
6. Grad invaliditate I – Cod Fiscal
34
8.207
7. Handicap grav/accentuat - Cod Fiscal
255
84.432
8. Văduve veterani razboi – Cod Fiscal
76
18.275
9. Veterani razboi – Cod Fiscal
22
12.445
10. Copil minor cu handicap - Cod Fiscal
27
9.059
11. Participant la acţiuni militare (OUG nr.82/2006)
5
1.324
12. Hotărâri Consiliul local (scutiri debite şi majorări
din restanţe
3
1.152
13. Scutire cotă majorări 73.3% conform OUG44/2015
91
53.441
14. Total
1.051
293.651
INDICATORI PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016
Gradul de realizare a principalelor venituri pe 2016 : 91.38

%

mii lei
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denumire indicator
drepturi constatate
încasări realizate
%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -impozit/taxă pe clădiri de la persoane fizice :
992.44
887.74
89.45
-impozit/taxă pe clădiri de la persoane juridice;
1113.77
1057.88
94.98
-impozit pe teren de la persoane fizice
1239.78
1070.7
86.36
-impozit /taxă pe teren de la persoane juridice
464.33
459.4
98.94
-impozitul pe terenul din extravilan
144.85
33.84
92.40
-impozit pe mijloace de transport - pers.fizice
727.76
650.27
89.35
-impozit pe mijloace de transport - pers. juridice
257.08
256.01
99.58
- venituri din concesiuni şi închirieri
495.62
451.06
91.01
TOTAL
5435.63
4.966 ,.9
91.38
În evidenţele noastre sunt cca. 17 persoane cu amenzi în suma de 18.874 lei fără venituri
care au în debit amenzi disciplinare şi de circulaţie care au solicitat muncă în folosul
comunităţii, pentru care instanţele au emis Mandate de executare muncă în folosul comunităţii .
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Deşi fiecare persoană este anunţată pentru a se prezenta şi executa orele de
muncă stabilite de instanţă, acestea nu se prezintă, drept urmare este înştiinţată instanţa care a
emis mandatul, iar conform OG.nr.55/2002 instanţa înlocuieşte munca în folosul comunităţii din nou
cu sancţiunea amenzii.
Astfel, prin aplicarea acestei norme, se ajunge într-un cerc vicios, total ineficient.
Pe rolul instanţelor judecătoreşti sunt în litigiu următoarele:
- 17 dosare aferente persoanelor fizice şi juridice în vederea recuperării de
prejudicii , redevenţe ,chirii , în suma de 583.183 lei.(conform listei oferite de Serviciul Juridic)
- 5 dosare – contestaţii la executare – persoane fizice şi juridice , în sumă de
49.134,68 lei.
Cele mai mari restanţe se înregistrează la amenzi de circulaţie şi amenzi disciplinare.
Pentru rolurile cu amenzi au fost întreprinse toate măsurile de executare silită.
De exemplu: - în evidenţele fiscale se găsesc un nr. de peste 121 de roluri aparţinând
persoanelor fizice de etnie rromă care înregistrează debite restante în sumă de 526.699 lei în cea
mai mare parte – amenzi. Un nr. de 98 de persoane din 121, persoane de etnie rromă au înregistrat
amenzi in suma de 413.847 lei pentru care s-a instituit procedura de executare silită însa fără nicio
finalitate concretă, aceştia neavând venituri, nici locuri de muncă şi nici bunuri de valorificat.
-2 persoane care au adresa de domiciliu pe raza oraşului Tg.Neamţ şi
care practică prostituţia în jud. Suceava şi Iaşi au înregistrat amenzi în anul 2016 în suma de
37.900 lei.(săptămânal primim 4-5 procese verbale cu amenzi de 500 lei fiecare)
-4 persoane care au terminat scoala la Centrul de Educaţie Incluzivă
(fosta Şcoală Ajutătoare) Tg.Neamţ, şi care au devenit oameni ai străzii în diverse oraşe din
ţară, având carte de identitate pe adresa din Tg.Neamţ, au înregistrat amenzi în anul 2016
în suma de 33.600 lei.
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II.POLIŢIA LOCALĂ
Nr.
crt.
1.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

TOTAL

ACŢIUNI ORGANIZATE ŞI DESFĂŞURATE
Din care:
- pe ordine şi linişte publică
- pe comerţ ilicit
- pe mediu şi salubrizare
(nr. acţiuni)
- alte linii
Domenii/nr. sancţiuni :
- trecerea sau sancţionarea cu autovehiculele
pe spaţiul verde
- creşterea animalelor în mod ilegal
- abandonarea deşeurilor şi ambalajelor în
locuri nepermise
- depozitarea de deşeuri în alte locuri decât
cele amenajate
- murdărirea carosabilului de către mijloacele
auto
- opriri, staţionări neregulamentare

- autovehicule abandonate sau fără stăpân cf.
Legii nr. 421/2002:
- identificate şi somate
- nr. maşini ridicate de proprietari
ACŢIUNI CU CARACTER PERMANENT
- Patrule mixte cu Poliţia oraşului
- Asigurarea ordinii publice la Serviciul Public
de Ajutor Social în zilele când se dau ajutoare
şi se fac plăţi

205
1
58
16

0
0
62
17
0
46

5
0
0

13
ocazional

2.

- Auto scoase la vânzare
-Traversarea pietonilor prin locuri interzise
-Oprirea şi staţionarea neregulamentară
-Combaterea cerşetoriei
-Control comercial
-Tranzitarea animalelor prin oraş
-Combaterea furturilor de pe camp
ACŢIUNI ÎN COLABORARE CU :
- Servicii din Primărie
- Serviciul Public de Asistenţă Socială – diverse

- actiuni cu
caracter
permanent

52
- Serviciul Public de Asistenţă Socială (Legea
416/2001)
6

zilnic

OBS.

- Serviciul Public de Asistenţă Socială –
reprezentanţii rromilor
- Protecţia Copilului
- Control Comercial
- Compartiment de Mediu
- Compartiment Transporturi
- S.V.S.U.
- Compartiment administrativ
- Serviciu UAT
- C.I.U. – S.R.L.
- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă
a Persoanei
- Serviciul de administrare parcări (S.C. Civitas
S.R.L.)
- Poliţia oraşului
- Inspectoratul de Jandarmi
- Poliţia Locală Vânători-Neamţ
- I.S.U. Neamţ
- Romtelecom
- S.C. ECO TG S.R.L.
- S.C. Eurosal Trade S.R.L.
- APASERV
- alte unităţi (Garda de Mediu, DSP, DSV,
Crucea Roşie, ONG-uri, etc)

23
7
8
9
18
43
15
6
14
15
27
38
12
14
5
14
16
5
9

3.
44
2
9
6
1
7
2
1
1

MĂSURI PREVENTIVE ŞI DE ORDINE
PUBLICĂ la activităţile culturale, sportive,
religioase, probleme sociale

1
1
2
1
1
1
4.

ASIGURARE FLUIDIZARE ŞI DEVIERE
TRAFIC
- B-dul Ştefan cel Mare si M. Eminescu –
desfiinţare scuar şi stâlpi, compactare şi
asfaltare, conectat şi deconectat instalaţiile de
Crăciun, deszăpezire
- Str. Abator – schimbat conductă gaze
- Str. Calistrat Hogaş, M. Viteazu, Blebei, 1
7

Stadion Cetatea
Exerciţii de alarmare
Delegaţii
Zilele Cetăţii şi Oraşului
Ziua drapelului
Bîlciul anual
Depuneri de coroane
Meşteri populari
Sfinţirea Capelei ISU
Sc.2 Cooperere Circ. Rut.
Ziua Europei
Sărbători Pascale
Parada măştilor - Anul Nou
Ziua Unirii
Acţiuni culturale în Cetate
C.J
Vânători de munte

Pe toată perioada
desfăşurării lucrărilor

Mai, V. Alecsandri, Mărăşeşti, Simion Bărnuţiu
– lucrări drumuri
- Str. Panazol, Aleea Zimbrului, Brazi,
Castanilor - asfaltări
- Casa Memorială „Ion Creangă” (Zilele
Creangă)
- Amplasarea marcajelor stradale
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

INTERVENŢII, STĂRI CONFLICTUALE
APLANATE
PATRULĂRI AUTO
PATRULĂRI PEDESTRE
PARTICIPĂRI LA ŞEDINŢELE ASOCIAŢIILOR
DE PROPRIETARI, GRUPURI DE CETĂŢENI
DIN CARTIERE
PROCESE VERBALE – de îndeplinire a
procedurii de comunicare prin afişare a
proceselor verbale de contravenţie.
INFRACŢIUNI CONSTATATE
PERSOANE SUSPECTE PRINSE ŞI
PREDATE POLIŢIEI ORAŞULUI
CERŞETORI indentificaţi/sancţiuni
contravenţionale
MINORI/OAMENI AI STRĂZII INTERNAŢI LA
CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE
URGENŢĂ
PERSOANE ÎNDRUMATE SPRE LOCUL DE
DOMICILIU
LOCURI DE DEPOZITARE CLANDESTINĂ A
DEŞEURILOR IDENTIFICATE ŞI IGIENIZATE
LA PROPUNEREA POLIŢIEI LOCALE
ACŢIUNI DE DEPISTARE / VERIFICARE A
OCUPĂRII DOMENIULUI PUBLIC (materiale
de construcţii, schele, panouri publicitare, etc.)
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ
- nr. ore de pregătire profesională
- nr. şedinte tragere cu pistolul
- nr. ore pregătire fizică
NR. SANCŢIUNI APLICATE / VALOARE
- din care:
Amenzi
Avertismente
Atenţionări

-

14
zilnice
zilnice
1

19
12
8

75/63
7
47

14

6
Zilnic si lunar
Pe perioada cursurilor de
specialitate
8/luna
196

29220 lei

196
73
54

SITUAŢIA AMENZILOR:
încasate la bugetul local (nr./valoare)
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Taxe şi impozite.

- procese verbale trimise pentru
executare silită, în debit, la alte primării
- procese verbale în debit, la primăria
locală
- alte situaţii

19.

20.

21.

111
16
197
683

SESIZĂRI, RECLAMAŢII
Din care:
- sesizări telefonice
- sesizări scrise

496
187

PROCESE VERBALE DE CONTRAVENŢIE
CONTESTATE
Din care:
- transformate în avertisment
- menţinerea amendei aplicate
- procese verbale anulate
- pe rol pentru soluţionare

4

Juridic

RECURSURI LA PROCESE VERBALE
Din care:
- soluţionate în favoarea Poliţiei Locale
- soluţionate nefavorabil
- în curs de soluţionare

Juridic

- O caruţă de lemne
- material textil

22.

VALOAREA BUNURILOR CONFISCATE (lei)

23.
24.
25.
26.

PERSOANE LEGITIMATE
PERSOANE AVERTIZATE
PERSOANE PRIMITE ÎN AUDIENŢĂ
MATERIALE PUBLICATE PE SITE ŞI ÎN
MASS MEDIA
PERSOANE SUPUSE CONTROLULUI
CORPORAL
PERSOANE CONDUSE LA SEDIUL POLIŢIEI
LOCALE
ACTIVITĂŢI DE PREVENIRE LA ŞCOLI (Sc.
Nr. 2 şi Liceul „Vasile Conta”)

877
366
23
18

30.
31.
32.
33.
34.

PERSOANE ATENŢIONATE
PÂNDE EFECTUATE
AUTOTURISME VERIFICATE
BAGAJE CONTROLATE
SOMAŢII ÎNMÂNATE CETĂŢENILOR CF.
H.C.L.

1896
83
0
0
27

35.

PERSOANE DUSE LA POLIŢIA NAŢIONALĂ

27.
28.
29.

9

Anunţuri, fluturaşi, afişe

55
19
2

Afişe şi fluturaşi „Spune
NU cerşetoriei”, Panou de
informare stradal

Agenţi economici
Verificări agenţi economici

38.
39.

PT. A FI INTRODUSE ÎN BAZELE DE DATE
PERSOANE PREDATE ALTOR INSTITUŢII
(CENTRU DE ZI)
SESIZĂRI PRIN SERVICIUL UNIC DE
URGENŢĂ 112
RAPOARTE DE ACTIVITATE
LUCRĂRI EFECTUATE

40.

CURSURI DE SPECIALITATE

1

41.

ŞEDINŢE DE LUCRU

1

36.
37.

27
18
17
1068

1

- Echipament
- sediul nou Pol. Locală
-dotare magazie
-dotare cu mobilier birouri
de lucru
-recondiţionare gardul de
protecţie
- dotarea auto cu rampă
luminoasă
- 3 luni - 6
- de spec. – 1
- Pol. Naţ. – ordine publică
- Pol. Naţ. – circulaţie rut.
- Jandarmerie

0
42.

43.
44.

PROTOCOALE ÎNCHEIATE (I.P.J. Tg. Neamţ,
I.P.J. Circulaţie rutieră Piatra Neamţ, I.J.J.
Neamt, Pretorian)
ÎNŞTIINŢĂRI PARCHET, JUDECĂTORIE
NOTE INTERNE/DISPOZIŢII, PRIMĂRIE

2
8
12

STRUCTURA PERSONALULUI – CONFORM ORGANIGRAMEI
CONDUCERE
OFIŢER SERVICIU
AGENT PAZĂ
CONTROL COMERCIAL
CIRCULAŢIE RUTIERĂ
EVIDENŢA PERSOANEI
AGENŢI ORDINE PUBLICĂ
PROTECŢIA MEDIULUI
DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢII
POSTURI VACANTE

1
4
2
1
3
1
5
1
1
1
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SITUAŢIA EVOLUTIVĂ A OCUPĂRII POSTURILOR
ANUL

NR. PERSONAL
OCUPAT
20
20
19
19
18
17
17
19
20

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

VACANT
0
0
1
1
2
3
3
1
0

ACŢIUNI PROPRII ORGANIZATE ŞI DESFASURATE
ALTELE
MEDIU ŞI SALUBRIZARE
COMERŢ ILICIT
ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ

62
58
1
205

ORDINE SI LINIŞTE
PUBLICA

322
3
ACŢIUNI

1

COMERT ILICIT

25

MEDIU SI
SALUBRIZARE

53

0

100

ALTELE

200

300

11

400

ORGANIZATE ŞI DESFĂŞURATE ÎN COLABORARE CU ALTE INSTITUŢII
S.V.S.U.
C.I.U. – S.R.L.
Poliţia oraşului
Inspectoratul de Jandarmi
Pol. Locală Vânători-Neamţ
I.S.U. Neamţ
CIVITAS
Romtelecom
S.C. ECO TG S.R.L.
S.C. Eurosal Trade S.R.L.
APASERV
S.P.C.L.E.P.
Primăria Tg. Neamt
alte unităţi

43
65
33
27
9
4
42
12
19
5
4
75
7
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SESIZĂRI ALE CETĂŢENILOR
Sesizări scrise
68
101
114
97
496

Anul
2012
2013
2014
2015
2016

Sesizări telefonice
82
109
316
156
187

SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE – Au fost aplicate 196 sancţiuni contravenţionale, din care 73
avertismente şi valoarea amenzilor este de 29220 lei.
Nr. sancţiuni
69
2
34
91

Actul normativ
Legea 61/1991
Legea 12/1990
H.C.L. 22/2013
O.U.G. 195/2002

III. SERVICIUL ADMINISTRATIV-GOSPODĂRESC
Activităţi desfăşurate în anul 2016:
-

-

-

-

S-a asigurat buna desfăşurare a activităţii Administraţiei Locale prin permanentă
aprovizionare cu materiale, furnituri de birou şi aparatură birotică;
Crearea de noi spaţii pentru desfăşurarea activităţii în instituţie, prin reorganizarea spaţiilor
existente, igienizare şi dotare cu mobilier şi aparatură de birou:
S-a asigurat buna desfăşurare a şedintelor Consiliului Local precum şi a celorlalte activităţi ce se
desfăşoară în Sala Consiliului, pe tot parcursul anului: întâlniri de lucru, primirea delegaţiilor,
simpozioane, alte manifestări culturale organizate de şcolile, liceele, instituţiile de pe raza
oraşului ;
S-a asigurat buna funcţionare a instalaţiilor şi locurilor de joacă montate în parcuri, în Orăşelul
Copiilor, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă şi a tuturor evenimentelor desfăşurate la nivelul oraşului
(,,Zilele Cetăţii Neamţ”, ,,Zilele Oraşului”, ,,Ziua Vânătorilor de Munte”, ,,Zilele Ion Creangă”, 1
Decembrie ,,Ziua Naţională a României”, Revelion etc.);
S-a asigurat buna administrare a patrimoniului instituţiei ;
S-au facut propuneri privind programul de investiţii, dotări şi reparaţii la instalaţii şi la celelalte
mijloace fixe ale Primăriei, urmărind realizarea lucrărilor respective şi s-a parte la efectuarea
recepţiilor;
A asigurat şi coordonat activitatea de curăţenie în toate birourile Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ,
pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii;
A asigurat transportul copiilor din zonele limitrofe ale oraşului şi anume Humuleşti, Blebea,
Condreni la şcolile din oraş, s-a suplimentat numărul de curse şi trasee pentru a acoperi toate
solicitările venite din partea cetăţenilor,
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-

-

S-a contribuit la păstrarea curăţeniei oraşului prin montarea de coşuri de gunoi pe toate străzile
din oraş şi în preajma tuturor instituţiilor ;
S-a supervizat activitatea de înfrumuseţare a oraşului prin amplasarea de jardiniere cu flori şi
arbuşti ornamentali, pavoazare cu steaguri ;
S-a asigurat buna funcţionare a fântânii arteziene din parcul Ion Creangă şi a ciuşmelelor din
Parcul Central ;
asigură momente de recreere şi odihnă pentru cetăţenii oraşului, prin amplasarea de bănci în
parcuri, pe aleele din faţa blocurilor, pe trotuarele din oraş ;
a asigurat buna desfăşurare a activitătilor comemorative de depunere de coroane de 1 Decembrie
,,Ziua României”, ,,Ziua Vânătorilor de Munte”, ,,Ziua Armatei Române” , ,,Ziua Eroilor Neamului “
etc.
A participat activ la toate activităţile organizate în afara instituţiei şi în interiorul acesteia, de câte
ori a fost imperios necesară prezenţa personalului Serviciului Administrativ.

Iluminat public-stradal:
- S-a asigurat iluminatul stradal cu ajutorul echipamentelor şi becurilor performante, acestea fiind în
permanenţă monitorizate pentru a avea un iluminat stradal eficient atât în centrul civic cât şi în zonele
periferice;
- S-au refăcut instalaţiile subterane de iluminat public în parcuri;
- În perioada Sărbătorilor de Iarnă s-a asigurat un iluminat ornamental variat, oraşul îmbrăcând
haine luminoase de sărbătoare;
S-a urmărit în permanenţă menţinerea la un nivel rezonabil şi reducerea pe cât posibil a
consumului de energie electrică prin introducerea în reţea a corpurilor de iluminat cu putere redusă
dar cu mare eficienţă luminoasă ;
- S-a asigurat alimentarea cu energie electrică a monumentelor Cetatea Neamţ şi Vânătorii de
Munte, în scopul bunei desfăşurări a festivităţilor anuale.

IV. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

La nivelul executivului Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, activităţile în domeniul situaţiilor de
urgenţă în anul 2016 s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile următoarelor legi, hotărâri de
guvern, instrucţiuni şi ordine ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative :
- Legea nr. 481 / 2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 212/2006;
- Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor ;
- Legea nr. 446 / 2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare ;
- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 606/2005 privind pregătirea personalului din
compunerea comitetelor pentru situaţii de urgenţă în centrele zonale de pregătire;
- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat de
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005;
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- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de
performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
- Ordinul nr. 163/ 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor ;
- HGR nr. 537/ 06 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de
prevenire şi stingere a incendiilor

I. PROTECŢE CIVILĂ:
- S-a executat programul de pregătire şi instruire în conformitate cu prevederile cuprinse în
Ordinul Prefectului pe anul 2016;
- S-au executat toate şedinţele de instruire lunare şi semestriale;
- S-au menţinut în perfectă stare de funcţionare mijloacele de înştiinţare-alarmare;
- S-au sprijinit în şcoli cercurile de elevi intitulate "Cu viaţa mea apăr viaţa" cu un program de
pregătire specifică şi s-a participat la concursuri, faza locală şi judeţeană, asigurându-se
transportul la competiţii;
- S-a asigurat operativitatea punctului de comandă prin lucrări de întreţinere şi igienizare;
- S-a urmărit realizarea adăposturilor de protecţie civilă la construcţiile noi, care au prevăzut
prin proiect astfel de spaţii;
- S-au executat antrenamente de instruire lunare cu aparatura F1001B şi reţea radio Zefir;
- Trimestrial au fost verificate şi întreţinute componentele sistemului de înştiinţare alarmare din
localitate;
- Pregătirea pentru intervenţie la nivelul localităţii s-a executat intens şi foarte diversificat şi în
funcţie de riscurile specifice ale fiecărui agent economic şi instituţie publică din zona de
competenţă;
- Controale pe linie de protecţie civilă la operatorii economici şi instituţiile publice cu scopul
prevenirii şi îndrumării acestora;
- S-au executat instructaje şi exerciţii demonstrative în instituţiile de învăţământ;
- S-au difuzat, cu prilejul fiecărei activităţi, pliante cu noile semnale de alarmare şi cu măsurile
pe care trebuie să le execute populaţia la introducerea semnalelor de alarmare şi pe timpul
producerii de riscuri pe teritoriul oraşului Tîrgu Neamţ.
II. APARARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR
-

-

-

S-au făcut analize privind modul de acţiune în situaţia producerii unor dezastre;
S-a reactualizat Planul de apărare împotriva dezastrelor;
S-au mediatizat prin posturile locale de televiziune si presa masuri pentru prevenirea
îmbolnăvirii animalelor, precum si masuri concrete privind circulatia animalelor pe raza
oraşului Tirgu Neamt;
Cu utilajul din dotarea S.V.S.U. s-au executat săpături de decolmatare şi adâncire a şanţurilor
în cartierul Blebea, Pometea , Condreni, Humuleştii Noi, activitaţi de dezăpezire pe raza
administrativ-teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ.
A fost iniţiat Programul de măsuri privind salubrizarea cursurilor de apă;
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-

A fost iniţiat Programul de măsuri pentru perioada toamna – iarnă 2016- 2017, privind
combaterea înzăpezirii, poleiului şi a gheţii pe drumurile publice.

III ACTIVITATEA P.S.I
-

-

-

S-au emis actele de autoritate în domeniul prevenirii stingerii incendiilor;
S-au emis comunicate de presă cu recomandările privind prevenirea stingerii incendiilor
specifice fiecărui anotimp;
S-au dus la îndeplinire măsurile de prevenire si stingerea incendiilor cuprinse in procesul
verbal de control încheiat de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă "Petrodava" ;
S-a popularizat în şcoli si instituţii necesitatea cunoaşterii măsurilor specifice de prevenire a
incendiilor;
S-au popularizat la nivelul localităţilor componente Blebea, Humulestii Noi si Humuleşti,
măsurile de prevenire a incendiilor în gospodăriile populaţiei;
S-au verificat instalaţiile electrice urmărindu-se asigurarea tablourilor electrice cu siguranţe
calibrate şi înlăturarea improvizaţiilor
S-au sprijinit în şcoli cercurile de elevi intitulate "Prietenii Pompierilor" cu un program de
pregătire specifică şi s-a participat la concursuri, faza locală şi judeţeană, asigurându-se
transportul la competiţii;
S-au executat exercitii de alarmare şi evacuare la toate şcolile de pe raza oraşului Tîrgu
Neamţ, sub directa îndrumare a Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
"Petrodava";
S-au întocmit şi reactualizat Fişele obiectivelor instituţiilor din subordinea Primăriei oraşului
Tîrgu Neamţ, Fişa localităţii şi Planul de intervenţie la incendii.

IV. COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ
-

-

S-au organizat instruiri si analize pentru eficientizarea acestor organisme (Comitet local
pentru Situaţii de Urgenţă, Centru Operativ cu Activitate Temporară, Serviciu Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă, Comandamentul Local de Iarnă, Comisia Locală de Sprijin pentru
Combaterea Bolilor);
S-a actualizat Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în conformitate cu noile reglementări
cu privire la sistemul local de management al situaţiilor de urgenţă;
Mărirea capacităţii de adăpostire prin folosirea subsolurilor cu destinaţie tehnică şi
sensibilizarea asociaţiilor de proprietari asupra necesităţii păstrării acestor subsoluri în condiţii
tehnico-sanitare corespunzătoare;
Sarcinile serviciului în anul 2016 au fost următoarele:





Acoperirea riscurilor potenţiale din sectorul de competenţă, atât din punct de vedere preventiv,
cât şi din punct de vedere operaţional;
Executarea oportună a misiunilor şi operaţiunilor specifice;
Corelarea performanţelor tehnice ale mijloacelor de intervenţie cu specificul şi gradul de
dificultate ale situaţiei de urgenţă, în vederea exploatării cu eficienţă maximă a acestora.
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Aceste sarcini au fost puse în aplicare în cursul anului 2016 prin:
Întocmirea graficului de informare publică şi a graficului de control pentru anul 2016.
Au avut loc instruiri cu directori, responsabili de la şcoli şi licee şi preoţii parohi.
Avizarea de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Petrodava” al Judeţului Neamţ a
planurilor de intervenţie pe tipuri de riscuri.
 Concepţia, aprobarea şi avizarea planurilor de asigurare cu resurse umane şi materiale, a
planului de evacuare în caz de situaţie de urgenţă .
 S-au efectuat controale la unitaţile sanitare şi sanitar-veterinare, conform graficului de control
pentru anul 2016.
 Cu ocazia sărbătorilor pascale au fost efectuate controale la lăcaşurile de cult.
 Împreuna cu specialişti din Compartimentul de prevenire al Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă al Judeţului Neamţ au fost efectuate controale la muzee, Casa de Cultură "Ion
Creangă", Biblioteca Orăşenească, la unităţile REMAT .
 S-a organizat etapa locala a concursurilor profesionale „ Cu viaţa mea apăr viaţa” şi „Prietenii
Pompierilor”.
 Împreuna cu mai multe societăţi comerciale au fost stabilite puncte de decontaminare
personala şi a maşinilor de intervenţie.
 Au fost verificate adăposturile de protecţie civilă şi punctul de comandă de către
Compartimentul de Protecţie Civilă din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Petrodava” al judeţului Neamţ.
 Au avut loc antrenamente de specialitate în reţelele F-1001B şi radio Zefir;
 Personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a pregătit intervenţia in caz de
caniculă şi amenajarea punctelor de prim-ajutor.
 Ca urmare a primirii avertizărilor meteorologice şi hidrologice, la nivelul Primăriei oraşului
Tîrgu Neamţ s-au luat următoarele măsuri:
- A fost instituit serviciul de permanenţă la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ ;
- Populaţia şi operatorii economici din zona inundabilă a fost avertizată despre riscurile
posibile în cazul producerii unei viituri;
- Au fost afişate mesaje de averizare/atenţionare în locuri publice şi prin mass-media;
- S-a verificat sistemul de înştiinţare şi alarmare;
- Au fost monitorizate cursurile de apă şi au fost înlăturate obstacolele din albie;
- S-a organizat intervenţia in caz de inundaţii şi au fost verificate utilajele pentru intervenţie.
 În perioada 1-15 septembrie 2016 au fost efectuate controalele la unităţile şcolare din sectorul
de competenţă;
 Pentru prevenirea izbucnirii unor incendii la lăcaşurile de cult care poartă Hramul Adormirii
Maicii Domnului pe timpul desfăşurării slujbelor religioase, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă al oraşului Tîrgu Neamţ în luna august a desfăşurat un control
tematic, conform
graficului de informare publică.
 Au fost emise comunicate de atentionare a populatiei specifice fiecărei perioade a anului în
conformitate cu avertizările primite de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Petrodava” al
judeţului Neamţ, de la Apele Române şi de la Prefectură.
 În lunile septembrie şi octombrie s-au desfăşurat controale la gospodăriile populaţiei, fiind
vizate in special cele care prezinta un risc ridicat de incendiu.
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 Adăposturile de Protecţie civilă au fost marcate şi igienizate, totodata s-a efectuat si
intretinerea instalatiilor din incinta lor.
 Au fost intocmite planurile de alarmare al serviciului şi de evacuare a oraşului Tîrgu Neamţ în
caz de situaţie de urgenţă fiind trimise spre avizare Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Petrodava” al judeţului Neamţ.
 Pentru fiecare interventie efectuata de către membrii Serviciului Volunatr pentru Situaţii de
Urgenţă au fost intocmite rapoarte de activitate care au fost aprobate de catre preşedintele
comitetului local pentru situatii de urgenta si inaintate Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţă
„Petrodava” al judeţului Neamţ;
 S-au efectuat exerciţii de alarmare şi intervenţie de către echipele Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă la unităţile şcolare
 Au fost supravegheate focurile de artificii cu ocazia sarbatorilor de iarna si au fost luate masuri
de prevenire si stingere a incendiilor in zonele in care s-au tinut concerte.
 Personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă beneficiază de contracte de
asigurare de viaţă.
 Lotul sportiv al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a obtinut locul II la etapa pe
raion organizată la Tg. Neamţ, a concursurilor profesionale organizate de ISU – Neamţ şi IGSU.
COMISII
În anul 2016 dl. Viceprimar ,Vasile Apopei, a facut parte din 31 de comisii de recepţie pentru
diferite lucrări şi obiective de investiţii:
 Comisie de recepţie privind obiectivul de investiţii “Achiziţionare 40 de bănci stradale pentru
montarea lor pe raza oraşului Tîrgu Neamţ” – Dispoziţia nr.70/19.01.2016
 Comisie de recepţie pentru “Servicii de proiectare în vederea realizării proiectelor privind “
Reabilitarea termică în baza OUG 69/2010 în oraşul Tîrgu Neamţ” – Dispoziţia nr.
304/23.02.2016
 Comisie de recepţie în vederea stabilirii consumului de combustibil/100 km pe anotimpuri
pentru auto NR 77 WXZ – Dispoziţia nr. 260/11.02.2016
 Comisie de recepţie pentru obiectivul de investiţii “Achiziţionare sisteme de iluminat la Casa
Culturii Tîrgu Neamţ, jud. Neamţ şi Achiziţionare sistem de sonorizare la Casa Culturii Ion
Creangă Tîrgu Neamţ” – Dispoziţia nr. 313/29.02.2016
 Comisie de recepţie pentru “Lucrări de scenotehnică : mecanică de scenă la Casa Culturii “Ion
Creangă” – Dispoziţia nr. 374/17.03.2016
 Comisie de recepţie finală la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investiţii “Lucrări de
amenajare mana curentă pe aleea de acces corp B la Şcoala Gimnazială “Grigore Ghica
Vodă” – Dispoziţia nr. 379/22.03.2016
 Comisie de recepţie finală la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investiţii “Lucrări de
refacere instalaţie electrică interioara de iluminat şi prize la creşa de copii nr.1 oraş Tîrgu
Neamţ” – Dispoziţia nr. 404/25.03.2016
 Comisie de recepţie la terminarea lucrărilor “Lucrări de înlocuire tâmplarie din lemn cu
tâmplarie PVC cu geam termopan la clădirile unde îşi desfăşoară activitatea Ambulatoriul şi
Pavilionul administrativ ale Spitalului Orăşenesc Sf. Dimitrie” – Dispoziţia nr. 405/25.03.2016
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 Comisie de recepţie la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investiţii “Modernizare str.
Nemţişor şi H.C.C. Tîrgu Neamţ” – Dispoziţia nr. 441/07.04.2016
 Comisie de recepţie în vederea stabilirii consumului de combustibil pe 100 km pentru utilajele
basculantă NT11MMM, buldoexcavator NT330, autogreder NT046, tractor NT476 – Dispoziţia
nr. 447/11.04.2016
 Comisie de recepţie finală la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investiţii “ Lucrări de
instalaţie gaze naturale la Asociaţia Sf. Teodora de la Neamţ, oraş Tîrgu Neamt” – Dispoziţia
nr. 462/18.04.2016
 Comisie de recepţie finală la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investiţii “Lucrări de
refacere instalaţie electrică interioară de iluminat şi prize la Gradiniţa cu Program Prelungit
nr.2 oraş Tîrgu Neamţ “ – Dispoziţia nr. 524/13.05.2016
 Comisie de recepţie finală pentru “Lucrări de refacere instalaţie electrică interioară de iluminat
şi prize la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2, oraş Tîrgu Neamţ” – Dispoziţia nr.
599/13.06.2016
 Comisie de recepţie “Lucrări de extindere linie aeriană de joasă tensiune pe Bulevardul Ştefan
cel Mare, Tîrgu Neamţ” – Dispoziţia nr.600/13.06.2016
 Comisie de recepţie finală “Servicii de întreţinere a iluminatului public stradal cât şi montarea
şi demontarea ornamentelor de iluminat festiv în perioada sărbătorilor de Crăciun şi Paşti în
oraşul Tîrgu Neamţ” – Dispoziţia nr.609/21.06.2016
 Comisie de recepţie la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investiţii “Modernizare str.
Nemţişor şi HCC, Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ” – Dispoziţia nr.662/04.07.2016
 Comisie de recepţie a lucrărilor de construcţii, reparaţii şi reabilitări pe raza oraşului Tîrgu
Neamţ – Dispoziţia nr. 663/04.07.2016
 Comisie de recepţie pentru lucrările privind “Lucrări de recepţii şi reabilitare asfaltice la străzi,
trotuare, terenuri de sport şi parcări în Tîrgu Neamţ” executate de SC Electronus Piaf SRL
Bacău – Dispoziţia nr. 664/04.07.2016
 Comisie de recepţie a bunurilor de natura stocurilor – Dispoziţia nr. 668/06.07.2016
 Comisie de recepţie pentru “Lucrări de scenotehnică mecanică de scenă şi tapiţerie de scenă
la Casa Culturii “Ion Creangă” din oraşul Tîrgu Neamţ, jud. Neamţ” – Dispoziţia nr.
675/08.07.2016
 Comisie de recepţie a lucrărilor de salubrizare, întreţinere spaţii verzi efectuate de SC Eurosal
Trade SRL Tîrgu Neamţ - Dispoziţia nr. 679/08.07.2016
 Comisie de recepţie pentru “Lucrări de sistematizare rutieră pe raza oraşului Tîrgu Neamţ” –
Dispoziţia nr. 683/12.07.2016
 Comisie de recepţie la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investiţii “Modernizare strada
Castanilor, oraş Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ” - Dispoziţia nr. 791/16.08.2016
 Comisie de recepţie pentru lucrări de reabilitare şi amenajare parcări pe raza oraşului Tîrgu
Neamţ – Dispoziţia nr. 1036/05.09.2016
 Comisie de recepţie finală la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investiţii “Lucrări de
execuţie instalaţie utilizare gaz metan a centralei termice la Şcoala Gimnazială Domnească
Grigore Ghica Vodă, Tîrgu Neamţ” – Dispoziţia nr. 1153/20.10.2016
 Comisie de recepţie la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investiţii “Construire corp
Şcoală cu trei săli la Şcoala Gimnazială Grigore Ghica Vodă Tîrgu Neamţ, jud. Neamţ” Dispoziţia nr. 1303/07.12.2016
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 Comisie de recepţie la terminarea lucrărilor “Modernizare CPU Pediatrie la Spitalul Orăşenesc
Sf. Dimitrie Tîrgu Neamţ” – Dispoziţia nr. 1326/19.12.2016
 Comisie de recepţie pentru obiectivul de investiţii “Furnizare a 4 aparate de purificat şi
sterilizat aerul pentru Spitalul Orăsenesc Sf. Dimitrie Tîrgu Neamţ” – Dispoziţia nr.
1340/20.12.2016
 Comisie de recepţie pentru obiectivul de investiţii Furnizare de recepţie pentru obiectivul de
investiţii Iavoare chirurgicale pentru producerea apei sterile pentru Spitalul Oraşenesc Sf.
Dimitrie Tîrgu Neamţ – Dispoziţia nr. 1341/20.12.2016
 Comisie de recepţie privind obiectivul de investiţii “Furnizare ecograf pentru obstetrică
ginecologie 3d/4d cu doua sonde convexă şi concavă pentru Spitalul Oraşenesc Sf. Dimitrie
Tîrgu Neamt” – Dispoziţia nr. 1347/27.12.2016
 Comisie de recepţie la terminarea lucrărilor “Modificare şarpantă şi schimbare învelitoare,
lucrări de anvelopare la Secţia Boli Infecţioase la Spitalul Orăşenesc Sfântul Dimitrie, Tg.
Neamţ”, “Înlocuire tâmplărie existent cu tâmplărie PVC şi lucrări de înlocuire table la Pavilion
Chirurgie la Spitalul Orăşenesc Sfântul Dimitrie, oraş Tîrgu Neamţ”, „Reabilitarea blocului
Operator - secţia chirurgie la Spitalul Orăşenesc Sfântul Dimitrie, oraş Tîrgu Neamţ”, “Înlocuire
tâmplărie existenta cu tâmplărie PVC Pavilion Pediatrie şi Cardiologie la Spitalul Orăşenesc
Sfântul Dimitrie, oraş Tîrgu Neamţ”, “Înlocuire tâmplărie existent cu tâmplărie PVC sediu
Administrativ la Spitalul Orăşenesc Sfântul Dimitrie, oraş Tîrgu Neamţ”, “Reparaţii capital
Salon Terapie intensive şi Secţia Chirurgie Generală la Spitalul Orăşenesc Sfântul Dimitrie,
oraş Tg. Neamţ” – Dispoziţia nr. 1348/27.12.2016

În anul 2016 dl. viceprimar, Vasile Apopei, s-a implicat, atât în calitate de administrator public
cât şi în calitate de viceprimar, în coordonarea departamentelor din subordine, în organizarea Zilelor
Cetăţii, Zilelor Oraşului şi a altor activităţi culturale, precum şi în activităţi de teren prin diverse comisii
recepţie.De asemenea, în lipsa domnului primar, a soluţionat problemele cetăţenilor veniţi în
audienţă.
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