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RAPORT DE ACTIVITATE

al Comisiei de organizare qi dezvoltare urbanisticd, rcalizarca
lucrdrilor publice, proteclia mediului, conservarea monumentelor
istorice gi de arhitecturb.

in confornritate cu prevedeile art 50 alinQ) dinLegea 393/2004, priind
Statutul aleqilor locali qi ale art.l.14 alin(3) din Regulamentul de organizare qi
fiurclionare a Consiliului Local Oraq Tirgu Neam!, aprobat prin HCL nr
-97 /23.08.2012, Comisia nr 2, de organizare qi dezvoltare urbanisticd, realizarea
lucririlor publice, proteclia mediului, conservarea monumentelor istorice 5i de
arhitecturi, ( denumita prescurtiat : comisia de urbanism ) prezinti Consiliului
Local qi cetifenilor Oragului Tirgu Neamt urmdtorul mport de activitate pe anul
2013.

in cursul anului 2013 membrii comisiei de urbanisrn , au participat la un numer
de 34 qedinle de comisie, ocazie cu care au analizat qi dezbltut proiectele de
hotirtri supuse la ordinea de zi de citre preqedintele comisiei qi aprobate de
citre membrii acesteia, precum gi alte probleme trimise de Corsiliul Local spre
avizare. Printre acestea prezentim urmetoarele :

- proiect privind aprobarea bugeului local al Oraqului T6rgu Neaml pentru anul
2013 qi a listei de investilii pentru anul 2013.

- proiect privind aprobarea programului anuai al achiziliilor publice gi a
cumpiririlor directe al Primiriei Oraqului T&gu Neamt , pentru anul 2013.

- proiect privind aprobarea organigramei Fi statul de funclii pentu aparatul de
specialitate al Primarului.

- proiect privind aproba:ea bugetului de venituri qi cheltuieli, lista de investilii,
organigrama gi statul de func;ii, penau :

- SC Civitas Com SRL, SC ECO TG SRL, SC Centrul de Intrelhere Urbani
SRL Tergu Neamt Spitalul origenesc Sfintul Dirnitrie TArgu Neam1.

- proiect privind aprobarea regulamenfirlui de organizare gi fimclionare a
Serviciului Vohmtar pentru situatii de urgenjE.

- proiect privind aprobarea pmgmmului de acliune pentru proteclia apelor
impotriva poluirii cu nitrati din surse agdcol6.

- proieot privind aprobarea incadr6rii unor drumuri de exploatalie agricolS in
categoria functionali a drumurilor comunale, pe raza Oragului Targu N€am}.

- proiect privind aprobarea programului de stimulare a inoirii parcului auto
nalional - prograrnul Rabla 2013- in vederea achizilionirii unor autovehicule
pentru Primiria Oragului TArgu Neam! ( fansport elevi, polilia localn)'



- proiect privind aprobarea rcgulamentului de organizare gi fimcfionare a
sistemului de parcare cu plati in Oragul Tirgu Neamf prin operatorul
SC Civitas Com SRL.

- proiect privind aprobarea prelungirii valabilitn{ii PUG OraS T&gu Neaml $i
extinderea intravilanului Oraqului pintr la limita cu Comuna Timigegti.

- proiecte privind aprobarea unor PUZ-ri locale, pentru construirea de spafii
comerciale de citre persoane fizice 9i juridice.

- pmiect privind apmbarea obi€ctivelor de investilii, faza DALI, privind
reabilitarea :
- Bloc 1 - de pe b-dul $t€fan cel Mare
- Bloc M5- de pe b-dul Mihai Eminescu
- Bloc L5 de la spital- seclia de pediatie qi cardiologie.

- proiect privind unificarea manifest6rilor dedicate Zilelor Ce6lii Neamlului $i
a Zilelor Oragului Tirgu Neamt intr-o shgurd manifestare, in fiecare an la
inceputul lunii iulie. ( anul 2013 in perioada 5-7 iulie.).

- proiecte privind aprobarea manifestirilor organizate de c[tre Casa Culturii Ion
Creangd din TArgu Neaml Prirniria Oraqului qi Consiliul Local , la :

- ziua drapelului nalional, ziua armatei romine, ziua vinitorilor de munte,
ziua sdrbdtorilor de iami : criciunul gi anul nou, etc.

in cadml dezbaterii proiectelor de hotiriri, precum gi a altor probleme trimise de
Consiliul Local spre avizare, membrii comisiei de wbanism, au formulat
amendrmente $i propuneri, care au fost aprobate sau r€spinse cu majoritalea
voturilor consilierilor prezenli, iar secretarul comisiei a redactat avizele date de
comisie, cu propunerile qi amendamentele respective gi le-a prezentat in aceeagi
zi sau in prima zi lucritoare de dupi gedinla de comisie , secretarului ora5ului.
Membrii comisiei de urbanism , au participat la toate $edintele Consiliului Local
Oraq Tirgu Neam!, ordinare, extraordinare qi de indati" La fiecare din aceste
qedinle gi-au exprimat punctele de vedere vizavi de problemele supuse ordinii de
zi, suslinind cu argumente ferme hotArftile luate il comisia de wbanism, atunci
cind acest lucru a fost necesar,
in temeiul prevederilor art. 50 alin ( I ) Si (2) din Legea 393 12004, pivnd
Statutul alegilor locali,membrii comisiei de urbanism au prezentat informeri
periodice, in Consiliul Local qi au adresat intrebiri qi interpeliri, membrilor
executivului, precum $i conducerilor institufiilor publice subordonate Consiliului
Local, cu privire la solicitirile cetitenilor oragului nosbu, rezultate in urma
inflnirilor cu cetitenii gi a audienlelor acordate acestora
Deasemene4 membrii comisiei de urbanism, s-au deplasat in nenumerate
rinduri, pe Gren, la solicitarea serviciului de urbanism qi a serviciului de
investilii, din cadrul primfuiei oragului nostru, pentu constatarea la fala locului
qi luarea unor decizii in cunoqtinp de cauzd, referitoare la :
- autorizarea construirii unor balcoane ( cu acces din interior sau exterior), la
narterul unor blocuri.



- demolarea tuturor garajelor existente in mna G'ridinilei nr. 2 9i a cabinetelor
medicilor de familie Fochi Adrian pi Gheorghiu Tatian4 amenajarea acelui
spaliu pentru locuri dejoaoE pentru copiii de la Gridini{a nr. 2, spagii verzi 9i
flori, precum gi a unui spaliu pentru depozitarea gi valorificarea rmor produse
agricole, in aceasti zone a pielei.

- finalizarea lucririlor la Grddinita nr. 2.
- amenajarea sensului giratoriu din zona Intim.
- amenajarea curfii interioare ( prin bordurare gi pavare) la gcoala nr. 3 Ion
Creangi din Humuleqti.

- executarea lucririlor de zidirie din pia$ ciopliti cu mortar de ciment, la
jardinierele din zona centrald a oragului ( pe b-dul $tefan cel Mare), precum gi
a mobilierului shadal ( din lemn) din aceasti zoni.

- lucririle de anvelopare a blocului L 5 de la seclia de pedriatrie 9i cardiologie.
- amplasarea gi executarea tuturor parcdrilor cu plati.
Membrii comisiei de urbanism, au fost invitali periodic de c[tre viceprimarul
oraqului gi serviciul de investilii, si participe qi au participat, pentru a constata la
fafa locului, stadiul lucririlor de investilii ce se deruleaz[ prin HG 28/2013, pe
strdzile : Mihai Viteazu, NemJiqor, Castaniloq Daciei gi Vinitorului, ocazie cu
care s-a stabilit ca viceprimarul oragului, reprezentantul Consiliului Local in
comisiile de receplie ( membru al comisiei de urbarfsm) qi $eful biroului de
investilii, si organizeze- sub patronajului ordonatonrlui principal de credite ,
primarul oragului - intilniri snptnminale cu diriginlii de qantier, constructorii 9i
proiectan ii acestor investilii, pentru analizarea stadiului fizic a acestor lucriri,
mdsurile ce se se impun pentnr accelerarea ritmului de executie.
Membrii comisiei de urbanism au participat la toate manifestirile organizate de
Consiliul local, Prim[rie, Casa Culturii, au avut o colaborare brmi cu membrii
celodalte comisii ale consiliului local, cu executirul gi personalul de specialitate
al Primarului. Dar este loc de mai bine, de aceea pe viitor vom depune eforturi
mai mari pentru imbunititirea activitnlii noastre in slujba cetifenilor care ne-au
fimis si le reprezentim interesele in Consiliul Local al oragului T6rgu Neam1.

intocmit astiizi 31.01.2014, de cdtre Comisia de urbanisnr, in urmdtoarea
componenle : '

3. Humulescu Trdian......Viceprimarul Orasului..........,...............Membru"/..

6. Marian Viorel.............aprobat in iunie 2013.............................Membru--Ki...+.
7. Gredinaru Dorin.........aprobat in iunie 2013..,.,........................Membru..)')p:!,
8. Apopei Vasile...........plecat Ar iunie 2013, Cyty Mnaeer........Membru-ffi


