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RAPORT DE ACT]VITATE PE ANUL

al Comisiei de organizare gi dezvoltare urbanistici, realizarea
lucririlor publice, protectia mediului, conservarea
monumentelor istorice gi de arhitecturd.

in conformitate cu prevederile art. 50 (3) din Legea 393/2004, privind Statutul
alegilor locali 5i ale art. 114 (3) din Regulamentul de organizare Sifunqionare al
Consiliului Local Orag T6rgu Neam! , aprobat prin HCL nr 97/23-08.2012, Comisia
nr. 2 denumitd in mod uzual Comisia de Urbanism, prezinte cetitenilor Oragului
T6rgu Neamt ti Consiliului Local: Raportul de Activitate pe anul 2015.

in cursul anului 2015, membrii comisiei de urbanism, au participat la un numdr de
30 de ledinte de comisie, ocazie cu care au analizat tidezb;tut proiectele de
hotirdre supuse la ordinea de zide citre pregedintele comisiei5i aprobate de
citre membrii acesteia, precum Si solicit;rile unor persoane fizice gijuridice ,
prezentate de geful Serviciuluide Urbanism, cu privire la autorizarea execuliei
unor lucrdri.

Proiectele de hotirare,analizate Si dezbitute, vi le prezentim structurate astfel :
1. ln domeniul invSl;mantului ;

- aprobarea reteleiScolare pentru anul Scolar 2015-2016.
- aprobarea traseelor gi a cotelor de carburanti pentru microbuzele gcolare :

- treaseul Targu Neamt- HumulestF Satul Nou- Humulesti -Tergu Neamt
- traseulTergu Neaml- Blebea -TroitS- Tergu Neamt
- traseul Targu Neamt- Condreni - Targu Neamt

- aprobarea a unui numer de Tl burse de merit X 100 lei/lunar
- aprobarea a unui numirde 2 burse de performan!; XsOOlei/lunar
- aprobarea unuisprijin financiar pentru 3 elevicu rezultate deosebite la

invdFturi Si la olimpiadele gcolare locale gi nationale 3X300lei/pe totalan.
- asocierea cu Centrul de ExcelentS Neamt, in scopul pregitirii tinerilor capabili

de performant:, pe diferite discipline Scolare.
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- Colegiul Tehnlc lon Creangi : reabilitare si modernizare a 3 corpuri de
clSdire, sala de sport, acoperisul la corp 81, montarea a 2 cazane de 500 KW
fiecare, la corpulA Si B, a 2 centrale muralede 24 KW fiecare laCorpul A3.

- 9coala Gimnaziall Humuletti: construire corp central gi monatrea unuicazan
de 600 KW in centrala termici existentS.

- Scoala Domneasce Grigore Ghica -Vod: : construirea unui corp de cl;dire cu 3
sili de clasi.

- Gridlnlla cu program prelungit nr. l tlCrega nr.l : reparatii interioare li
montarea unui cazan de 600 KW in centrala termid existentd.

2, in domeniul Senltitii
- reabilitare acoperig la corpul central alSpitalului
- reparalii capitale la corpulde clSdire Sectia de Boli Infectioase
- inlocuirea tdmplSrieide lemn cu tAmpl5rie termopan la : policlinic5,

obstretid- ginecologie, corpul administrativ.
- deblocarea tiscoaterea la concurs a unor posturivacante, pentru

- medici, asistenti, personal de intrtetinere
- asigurarea fondurilor necesare fun4ionirii cabineteleor medicale tcolare
- montarea unuicazan de 80 KW, in centrala termice existenta la Serviciul

Jqdelean de Ambulantd- -punct de lucru T6rgu Neamt
- ACREDTTAREA SPITAtUtUt '* SFANTUT D|MITR|E*, TARGU NEAM|, lucru pe

care nu Fa putut realiza nici o administratie , pan5 la aceasta, indiferent de
culoarea ei politic5, ceea ce dovedette cd actualul Consiliu Localin frunte cu
Primarul SiViceprimarul, au trecut peste orice orgoliu politic ai au realizat un
obiectiv de importantS majore pentru comunitatea local; dar 9i pentru cele
din jurul OraguluiTergu Neamt gi anume acredltarea spitalului Or5genesc.

3.ln domeniul Aslstentei sociale
- infiinlarea Dirediei de AsisteniS social5 Tergu Neamt ( DAS), subunitate a

Consiliului Local cu personalitate juridici, precum 9i bugetul necesar pe 2015.
- darea in administrarea DAS pe o perioadi de 10 ania unor bunuriapa4inind

domeniului public si privat al oraguluiTargu Neamt.
- aprobarea costului mediu/lunar de intretinere pentru persoanele fdrd adipost

de la centrul Sfanta Teodora, Targu Neamt.



- aprobarea costului mediu/lunar de intrelinere pentru l copilinscris la Crega nr1
- aprobarea costurilor la CentrulZonal de Mobilizare a resurselor umane, penrru

servicii integrate destinate copilului in dificultate
- dezvoltarea locali integratii ( Dl-l 350), in comunitatea de romi.
- consolidarea imobiluluide la Fundatia de Dezvoltdre LocaE SPERANTA.
4.ln domeniul cuhuri ti activititl culturale
- sustinerea financiari a activit;tilor organizate de Casa Culturii din Targu Neamt:

'- organizarea Conferintei Nalionale pe tema Patrimoniului CulturaF Oragele de
azi, de maine- rolul monumentelor istorice in dezvoltarea oraSelor Edilia a-l-a,
?n asociere cu Consiliulludet€an Neamt.
- ziua femeii
- ziua coDilului
- ziua Drapelului National
- zilele Cetetii Neamtului, in asociere cu C.J. Neamt.
- zilele lon Creangi
- zilele OratuluiTergu Neamt
- ziua Armatei Romene
- ziua Vandtorilor de Munte
- ziua National{ a Romaniei

- Festivalulde datini giobiceiuri populare -decembrie 2015-02 ianuarie 2016.
5. ln domeniul turismului
- darea in fun4iune a Centrului de Informare 5i Promovare turistid a Oratului

Targu Neamt
- aderarea oraguluiTargu Neamt la Asocialia Tinutul R:zegilor, in scopul
accesdrii mdsurilor: 19.2, 19.3, 19.4 din PNDR 2014 -2020.

- parteneriat al Ora$ului cu prim;riile :Agapia, BSltitetti, Crdcdoani, VAn;tori,
Administratia Parcului National Vanitori, Asociatia pentru Dezvoltarea
Turismului Nemtean :Valea Ozaneit pentru dezvoltarea gi promovarea
destinaliei de Ecoturism - Tinutul Zimbrului.

- reluarea demersurilor legale cu privire la respectarea Protocolului
N.3L47 /O6.O2.20L2 de citre S.l.F. Transilvania Si S.C. Statlunea Oglinzi S.A.



6. ln domeniul Prote4iel Mediului
- aprobarea acorduluide parteneriat cu C.J. Neam!, pentru finalizarea

Proiectului * Sistem de management integrat aldeseurilorin judetul Neam!*.
- aprobarea concesion;rii suprafetei de 6500 mp c5tre 5.C. EurosalTrade SRL,

pentru amenajarea unei platforme temporare de depozitare a degeurilor
municipale 5i asimilabile.

- aprobarea incheierii unui protocol cu 5.C. ECO TG S.R.L. privind transportul
gunoiuluide la statia de sortare Sitransfer, Ia Depozitul comform de la Girov.

- aprobarea continuitetii serviciului public de salubrizare cu S.C. EurosalTrade
S.R.t p?n; la delegarea gestiunii citre societatea cittig6toare a licitatieiacestui
serviciu, ce va fi organizat de cdtre ADI ECO NEAMT
- aprobarea Regulamentului serviciului publicde salubrizare a localititilor din

Judetul Neamt.
- aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare prin
concesiune , a gestiunii unor activititi componente ale serviciului de salubrizare
din Zona 3, iudetul Neamt

- aprobarea studiului de oportunitate privind optiunea deleg;rii prin concesiune
a unor activititi de salubrizare

- aprobarea caietelor de sarcini pentru participarea la licitatie
7. Ahe realiziri ale comisiel

- aprobarea moderniz6rii locului de joacd pentru copii in parcul central al
oragului, pentru toli copiii fi construirea unui parc nou de joad pentru copii, in
fata cl;dirii se4iei de pediatrie a Spitalului Ori5enesg pentru copii care
temporar se g;sesc in acea zoni.

- aprobarea Programului multianual de crettere a performanlei energetice la un
numlr de 3 blocuri de locuinle din Ora5ul Targu Neamt :

- Bloc 1----- pe str. Petru Rares
- Bloc M 15-- pe str. Merite9t
- Bloc M 5--- pe bld-ul Mihai Eminescu

- aprobarea inchirierii prin licita!ie publici ( pe loturi )a pajistilor apadinind
domeniului privat al OraguluiTargu Neamt :

- Aerodrom-----417 hectare
- Slatina-*-:----l56 hectare



- aprobarea tarifelor de inchiriere/concesiune, teren/spalii gi a taxei de spargere
strezi apatinind domeniului public ai privat al OraSuluiTargu Neamt.

- aprobarea Regulamentuluide atribuire Siutilizarea locurilor de parcare, in
parc:rile de refedinle din OralulTargu Neam!:

- taxi parcare de regedint6 - 100 lei / an, firS TvA-pentru persoane fizice
- taxi parcare de retedin!; - 150 lei / an, firl TvA-pentru persoane juridice

- darea in administrare a Bazei Sportive a Oraiului din str. 1 decembrie 1918,
c5tre Clubul Sportiv Scolar Tergu Neamt, pe o perioadi de 5 ani.

- suslinerea financiare prin bugetul local a Serviciului Voluntar de Urgen!5,
pentru proteqia civile gi prote4ia contra incendiilor.

- aprobarea planuluide ordine Sisiguranti publid a Politiei Locale.

Membrii Comisiei de Urbanism au participat la toate tedintele Consiliului Local,
ordinare, extraordinare sau de indate , unde 9i-au eprimat punctele de vedere in
cunottinl; de cauzS,la proiectele de hotdrare supuse dezbaterii.
Deasemenea in temeiul art. 50 alin 1 ti 2 din Legea 393/2004, privind Statutul
ale5ilor locali, membrii comisiei de urbanism, fiecare consilier local, au prezentat

in Consiliul local informiri periodice cu privire la solicitSrile cetdlenilor in urma
dezbaterilor publice organizate, a intilnirilor periodice Siaudientelor, au formulat
intrebAri $i interpeliri executivului ti conducerilor institutiilor din subordinea
Consiliului local al OrasuluiTArgu Neamt .
La solicitirile SefuluiServiciuluide Urbanism al Primeriei, a Primarului ti
Viceprimarului, membrii comisiei s-au deplasat in teren, la fala locului pentru

constatarea ti luarea unor decizii legale , in cunottinle de cauza.
Anul ce tocmai s-a lncheiat-2ols- nu a fost un an utor din punct de vedere a lu6rii
unor decizii limit! in ceea ce privegte amenajarea gidezvoltarea urbanisticd a
OratuluiTergu ileaml, dar cu sprijinul cetdtenilor, a Primarului ti Viceprimarului
Oratului , comisia de urbanism a inregistrat atit din punct de vedere al legalitdtii
deciziilor luate cit 9i al imaginii publice un salt calitativ fa!5 de anii anteriori.
Dar intotdeuna este loc de mai bine gi in acest context toti membrii comisiei de
urbanism sunt hoteralisi fad eforturi mai mari pentru sprijinirea proiectelor de
mare anverguri urbanistic! ale anului2016, precum ti a Strategieide dezvoltare
economico-socialS a OraSuluiTargu Neamt pentru perioada 2014-2020.



Membrii Comisiei de urbanism :

1. DRON VASILE-------Presedintele comisiei-------

2. BOCA DOINEL-----Secretarul comisiei

3. HUMULESCU TRAIAN-----------vrcrpRrMARUL

Membru------

4. BURUIANA MIHAI- ---Membru-------

5. MARIAN VIOREL Membru

6. TROFIN GHEORGHE---------------Membru

7. VRANCEANU MARIA---------MCMbrU

DATA--------- 27 |ANUAR|E 2016.

uluiTargu Neam!


