
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ 
 

PROIECT 

HOTARÂRE 
 

privind actualizarea Portofoliului de proiecte prioritare din cadrul  Strategiei de dezvoltare 
economico-socială a oraşului Tîrgu Neamţ pentru perioada 2014 - 2020 

                      
           Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
             

Având în vedere HCL nr. 35 din 27.02.2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare 
economico-socială a oraşului Tîrgu Neamţ pentru perioada 2014 – 2020; 

Luând act de expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi raportul de 
specialitate al compartimentului Planificare şi Dezvoltare Locală nr. 21258 din 28.11.2016  ; 

În temeiul prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenta decizională în administraţia 
publică, republicată; 

În temeiul art.36 alin.(2), lit. ”b”, alin (4), lit. ”e”, ale art. 45, alin (1) şi art. 115, alin.1, lit. b)  din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art. 1  Se actualizează Portofoliului de proiecte prioritare din cadrul  Strategiei de dezvoltare 
economico-socială a oraşului Tîrgu Neamţ pentru perioada 2014 - 2020”, conform anexei care face 
parte integrantă din această hotărâre. 
    

Art. 2  Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, cu sprijinul serviciilor de specialitate, va asigura aducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
Art. 3  Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
 
 

Ini ţiator, 
Primarul ora şului Tîrgu Neamţ 

Harpa Vasilică 
 
 

          Avizat legalitate, 
              Secretar, 

                 jr. Laura Elena Maftei 



 

PRIMĂRIA ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 21.258 DIN 28.11.2016   
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 

 

privind actualizarea Portofoliului de proiecte prioritare din cadrul  Strategiei de 
dezvoltare economico-socială a oraşului Tîrgu Neamţ pentru perioada 2014 - 2020 

 
 

Prin HCL nr. 35 din 27.02.2015 a fost aprobată Strategia de dezvoltare 
economico-socială a oraşului Tîrgu neamţ pentru perioada 2014-2020. 

Strategia de dezvoltare economico-socială este un document programatic care 
analizează evoluţia dezvoltării oraşului Tîrgu Neamţ din ultimii ani, prezintă situaţia 
existentă a comunităţii noastre şi cel mai important stabileşte obiective, măsuri şi 
acţiuni/proiecte pentru dezvoltarea viitoare a localităţii. 

Viziunea strategiei pentru perioada 2014-2020: Oraşul Tîrgu Neamţ va oferi 
locuitorilor săi condiţii de trai ridicate prin creşterea accesului la servicii publice 
moderne, dezvoltarea economică a oraşului şi dezvoltarea sectorului turistic într-un 
cadru natural lipsit de poluare şi durabil. 

În cadrul acestei strategii se regăseşte şi un portofoliu de proiecte prioritare.  
Una dintre condiţiile de eligibilitate ale proiectelor finanţate din fonduri 

structurale este ca acea investiţie să se regăsească în strategia de dezvoltare şi să fie 
identificabilă cel puţin prin titlul proiectului sau prin descrierea investiţiei. 

Având în vedere această cerinţă se impune actualizarea portofoliului de proiecte 
pentru perioada 2014 – 2020 prin actualizarea a 2 investiţii care se soresc a fi depuse 
în cadrul POR 2014 – 2020, Axa prioritară 7, Prioritatea de investiţii 7.1.: 

- Construire Infrastructură de agrement – construire amfiteatru, amenajare 
alei de acces şi trotuare, amenajare spaţii verzi, construire piste pentru 
biciclete, platformă deşeuri şi parcare; 

- Construire parc tematic Ion Creangă 
 

 

 
PRIMAR, 

HARPA VASILIC Ă 
 
 
 
 
 



 

PRIMĂRIA ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ               AVIZAT, 
Comp. Planificare şi Dezvoltare Locală         PRIMAR, 
NR. 21.258 DIN 28.11.2016                                                   HARPA VASILICĂ 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind actualizarea Portofoliului de proiecte prioritare din cadrul  Strategiei de dezvoltare 
economico-socială a oraşului Tîrgu Neamţ pentru perioada 2014 - 2020 

 
Strategia de dezvoltare economico-socială a oraşului Tîrgu Neamţ pentru perioada 2014 – 2020 

a fost elaborată în parteneriat cu firma de consultanţă Addvances Strategic Solutions SRL Iaşi în 
perioada iunie 2013 – ianuarie 2015, şi a fost aprobată prin HCL nr. 35 din 27.02.2015 

Documentul este structurat pe două capitole mari, respectiv: 
 
1. Profilul social, economic şi demografic al oraşului Tg. Neamţ în care s-au analizat 

următoarele domenii: dezvoltare urbană, infrastructură, economie, protecţia şi conservarea mediului, 
turism, social, educaţie, sănătate, cultură, capacitate instituţională şi analiza SWOT. 

 
2. Strategia de dezvoltare economico-socială a oraşului Tg. Neamţ cu orizontul de timp 

2014-2020 în care sunt prezentate: viziunea şi obiectivele strategiei, priorităţile şi direcţiile de 
dezvoltare, plan sectorial de măsuri, coerenţa cu politicile existente, sursele de finanţare, portofoliul 
de proiecte. 

 
Una dintre condiţiile de eligibilitate ale proiectelor finanţate din fonduri structurale este ca acea 

investiţie să se regăsească în strategia de dezvoltare şi să fie identificabilă cel puţin prin titlul 
proiectului sau prin descrierea investiţiei. 

Având în vedere această cerinţă se impune actualizarea portofoliului de proiecte pentru 
perioada 2014 – 2020 prin actualizarea a 2 investiţii care se soresc a fi depuse în cadrul POR 2014 – 
2020, Axa prioritară 7, Prioritatea de investiţii 7.1.: 

- Construire Infrastructură de agrement – construire amfiteatru, amenajare alei de acces 
şi trotuare, amenajare spaţii verzi, construire piste pentru biciclete, platformă deşeuri şi 
parcare; 

- Construire parc tematic Ion Creangă 
 
 
Având în vedere cele prezentate mai sus vă înaintăm spre analiză şi aprobare actualizarea 

Portofoliului de proiecte prioritare din cadrul Strategiei de dezvoltare economico-socială a 
oraşului Tîrgu Neamţ pentru perioada 2014 - 2020. 
 
 

Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală, 
Ing. Amihăilesei Daniel 



 

ANEXĂ la H.C.L. nr …………. Din …………….. 

PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE  

pentru perioada 2014 – 2020 

 

NR. 
CRT. 

PROIECT SURSĂ DE FINANȚARE 
VALOARE 
ESTIMATĂ 

(EURO) 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTA

RE 

1.  
Reabilitarea termică a  blocurilor de 
locuințe 

POR 2014 – 2020; 
Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de 
carbon;  
Prioritate de investiții 3.1: Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării 
inteligente a energiei şi a utilizării energiei 
din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice, şi în 
sectorul locuinţelor 
 
Fonduri guvernamentale MDRAP 

5.000.000 2015 - 2020 

2.  
Amenajarea de parcări în zonele 
rezidențiale 

POR 2014 – 2020;  
Axa prioritară 4: Dezvoltare urbană 
durabilă; Prioritate de investiții 4.2: 
Promovarea strategiilor de reducere a 
emisiilor de dioxid de carbon pentru toate 
tipurile de teritoriu, în particular zone 
urbane, inclusiv promovarea planurilor 
sustenabile de mobilitate urbană și a unor 
măsuri relevante pentru atenuarea 
adaptărilor 

2.000.000 2015-2020 

3.  
Amenajare spațiii verzi prin reconversia 
terenurilor degradate 

POR 2014 – 2020; Axa prioritară 5: 
Îmbunătățirea mediului urban şi 
conservarea, protecția şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural; Prioritate 
de investiții 5.2: Realizarea de acţiuni 
destinate îmbunătăţirii mediului urban, 
revitalizării oraşelor, regenerării şi 
decontaminării terenurilor industriale 
dezafectate (inclusiv a zonelor de 
reconversie), reducerii poluării aerului şi 
promovării măsurilor de reducere a 
zgomotului 

500.000 2015-2016 

4.  

Implementarea sistemului de 
supraveghere/monitorizare video a 
traficului și a zonelor publice pentru 
creșterea siguranței și prevenirea 
criminalității 

POR 2014 – 2020;   400.000 2015 - 2017 

5.  
Modernizarea și extinderea rețelei de 
iluminat public în orașul Tîrgu Neamț și 
localitățile componente 

POR 2014 – 2020; 
Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de 
carbon;  
Prioritate de investiții 3.1: Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării 
inteligente a energiei şi a utilizării energiei 
din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice, şi în 
sectorul locuinţelor 
 

700.000 2015 - 2016 

6.  

Modernizarea, amenajarea, 
întreținerea zonelor comerciale: Piață, 
Obor, etc.  
- Construire Hală Piaţă Agroalimentară 
oraș Tg. Neamţ  

Proiect propus spre finanțare în cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Locală 
 
Fonduri guvernamentale MDRAP 
 
POR 2014 – 2020; 
 

1.200.000 2015-2017 

7.  

Reabilitarea străzilor orășenești și a 
drumurilor din localitățile componente 
– reabilitare străzi în zonele Condreni, 
Țuţuieni, Pometea, Humulești   
- lungime – aproximativ 10 km reţea 

Proiect propus spre finanțare în cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Locală 
 
POR 2014 – 2020;   

2.500.000 2015 - 2020 

8.  Reabilitarea rețelei de alimentare cu Proiect propus spre finanțare în cadrul 800.000 2015-2017 



 

NR. 
CRT. 

PROIECT SURSĂ DE FINANȚARE 
VALOARE 
ESTIMATĂ 

(EURO) 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTA

RE 
apă – aprox. 10 km reţea  Programului Național de Dezvoltare Locală 

 
Programul Operațional Infrastructură 
Mare 2014 – 2020; Axa prioritară 4: 
Protecția mediului și promovarea utilizării 
eficiente a resurselor;  

9.  
Modernizarea și extinderea rețelei de 
canalizare menajeră – aprox. 17 km 
reţea 

Proiect propus spre finanțare în cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Locală 
 
Programul Operațional Infrastructură 
Mare 2014 – 2020; Axa prioritară 4: 
Protecția mediului și promovarea utilizării 
eficiente a resurselor; 

1.400.000 2015-2017 

10.  
Extindere sistem de canalizare 
menajeră în localitățile Blebea, 
Humuleștii noi și cartier Pometea 

Administrația Fondului pentru Mediu 
(AFM) 
 
Programul Operațional Infrastructură 
Mare 2014 – 2020; Axa prioritară 4: 
Protecția mediului și promovarea utilizării 
eficiente a resurselor; 

2.000.000 2015-2017 

11.  
Crearea structurilor de sprijin al 
afacerilor și dotarea acestora: 
incubator de afaceri, parc industrial 

POR 2014 – 2020; Axa prioritară 1: 
Promovarea transferului tehnologic;  
 
Parteneriat Public-Privat 
 
Bugetul Local 

1.000.000 2016 - 2018 

12.  
Construire infrastructură de agrement - 
oraş Tg. Neamț 

POR 2014 – 2020;  Axa prioritară 7: 
Diversificarea economiilor locale prin 
dezvoltarea durabilă a turismului;  
Prioritate de investiții 7.1: Sprijinirea unei 
creșteri favorabile ocupării forţei de muncă, 
prin dezvoltarea potenţialului endogen ca 
parte a unei strategii teritoriale pentru 
anumite zone, care să includă reconversia 
regiunilor industriale aflate în declin, 
precum și sporirea accesibilităţii și 
dezvoltarea resurselor naturale și culturale 
specifice (Investiţii în infrastructura de 
turism) 

7.000.000 2015 - 2020 

13.  

Creșterea calității vieții locuitorilor 
orașului Tîrgu Neamț prin dezvoltarea 
infrastructurii turistice - 
Reabilitarea/Modernizarea și dotarea 
Staţiunii Băile Oglinzi - Modernizarea SC 
Staţiunea Oglinzi SA prin construirea 
unui hotel de 4 stele, a unei baze de 
tratament, centru SPA, parcare, spaţii 
de agrement, etc. 

parteneriat public privat între U.A.T Orașul 
Tg. Neamț și SC Stațiunea Oglinzi – prin 
acționarul majoritar SIF Transilvania 

20.000.000 2014-2020 

14.  

Extindere canalizare menajeră pe 
strada Băile Oglinzi, oraș Tg. Neamț 
(extinderea reţelei de canalizare până la 
staţiunea Oglinzi și realizare microstaţie 
de epurare/pompare) 

Proiect finanțat în cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 
 
 

700.000 2014-2015 

15.  

Extinderea și modernizarea sistemului 
de alimentare cu apă potabilă în zona 
Băile Oglinzi (înlocuirea rezervorului 
subteran de apă potabilă de 50 mc cu un 
nou rezervor suprateran de 300 mc, 
schimbarea conductei de apă de la 
rezervor până în staţiunea Oglinzi, 
împrejmuire teren rezervor) 

Finanțare în cadrul Programului Național 
de Dezvoltare Locală 
 
 

500.000 2015-2016 

16.  
Extindere sistem de iluminat public pe 
strada Băile Oglinzi, amenajare 
trotuare, extindere rețea gaze naturale 

POR 2014-2020;    300.000 2015 - 2018 

17.  
Reabilitarea și dotarea 
Cinematografului Ozana 

POR 2014 – 2020;   
 
Fonduri guvernamentale – Compania 
Națională de Investiții 

2.000.000 2015-2016 

18.  
Crearea instrumentelor de semnalizare 
și orientare turistică (hărți, indicatoare) 

POR 2014 – 2020; Diversificarea 
economiilor locale prin dezvoltarea 

100.000 2016 



 

NR. 
CRT. 

PROIECT SURSĂ DE FINANȚARE 
VALOARE 
ESTIMATĂ 

(EURO) 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTA

RE 
precum și a materialelor de 
promovarea a zonei 

durabilă a turismului; 
 

19.  
Crearea, amenajarea și dotarea 
Centrului național de informare și 
promovare turistică 

POR 2007 – 2013; Axa prioritară 5: 
Dezvoltarea durabilă și promovarea 
turismului 
 
 

120.000 2015 

20.  
Educarea și conștientizarea cetățenilor 
cu privire la protecția mediului 
înconjurător și a biodiversității 

Programul Operațional Infrastructură 
Mare 2014 – 2020; Axa Prioritară 4: 
Protecția mediului și promovare utilizării 
eficiente a resurselor;  

200.000 2015-2016 

21.  

Creșterea eficienței energetice a 
clădirilor instituțiilor publice prin 
îmbunătățirea izolației termice a 
anvelopei clădirii, reabilitarea termică a 
sistemului de încălzire, achiziționarea și 
instalarea unor sisteme alternative de 
producere a energiei din surse 
regenerabile, implementarea 
sistemelor de management al 
funcționării consumurilor energetice 
etc.   
- Reabilitare si modernizare sedii UAT 
Tg. Neamț (Sediul nou și sediul vechi 
Primărie); valoare estimată: 1.350.000 
euro  
Reabilitarea clădirilor Spitalului 
Orășenesc Sf. Dimitrie Tîrgu Neamț 
(ambulatoriu de specialitate, UPU – 
Chirurgie, Contagioase, Bucătărie – 
spălătorie, Centrala termică etc.); 
valoare estimată: 2.350.000 euro 

Proiect propus spre finanțare în cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Locală 
 
POR 2014 – 2020;  
Axa prioritară 3: Sprijinirea creșterii 
eficienței energetice în clădirile publice;  
finanțare în cadrul PNDL 
 
POR 2014 – 2020;  
Axa Prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare și sociale; Prioritatea de investiții 
8.1: Investițiile în infrastructurile sanitare și 
sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel național, regional și local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate și promovând incluziunea socială 
prin îmbunătățirea accesului la serviciile 
sociale; 

2.350.000 2015-2019 

22.  

Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea 
și dotarea cu echipamente și utilități 
specifice a secțiilor Spitalului 
Orășenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu 
Neamț  
- Reabilitare și modernizare clădiri 
Ambulatoriu de specialitate, pavilion 
central, pavilion administrativ, UPU, 
Contagioase, Bloc bucătărie-spălătorie, 
centrala termică; valoare estimată: 
2.000.000 euro 
- Construire corp nou clădire Spitalul 
Orășenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu 
Neamţ; valoare estimată 10.000.000 
euro 

POR 2014 – 2020;  
Axa Prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare și sociale; Prioritatea de investiții 
8.1: Investițiile în infrastructurile sanitare și 
sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel național, regional și local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate și promovând incluziunea socială 
prin îmbunătățirea accesului la serviciile 
sociale;  

12.000.000 2015 - 2018 

23.  
Construire corp central Școala 
Gimnazială Ion Creangă Humulești 

Proiect propus spre finanțare în cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Locală 
 
POR 2014-2020 

400.000 2014-2016 

24.  
Construire corp școală cu 3 săli de clasă 
la Școala Gimnazială „Grigore Ghica 
Vodă” Tg. Neamț 

finanțare în cadrul PNDL 
 
POR 2014-2020;  
Axa prioritară 10: Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale, 

300.000 2015 - 2017 

25.  

Reabilitare și modernizare a trei 
corpuri de clădire la Colegiul Tehnic Ion 
Creangă Tg. Neamț (reabilitare corp A1, 
reabilitare corp A2, reabilitare Sala 
sport) 

Proiect propus spre finanțare în cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Locală 
 
POR 2014-2020;  
Axa prioritară 10: Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale 

650.000 2015-2016 

26.  
Reabilitare și modernizare Creșa de 
copii, oraş Tg. Neamț 

propus spre finanțare in cadrul POR 2014-
2020 

300.000 2015-2016 

27.  
Reabilitarea clădirii Bibliotecii 
Orășenești Tîrgu Neamț 

Proiect propus spre finanțare în cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Locală 
 
POR 2014 – 2020; 

500.000 2015-2016 



 

NR. 
CRT. 

PROIECT SURSĂ DE FINANȚARE 
VALOARE 
ESTIMATĂ 

(EURO) 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTA

RE 
Axa prioritară 5: Conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural;  
 
Granturi SEE / Granturi Norvegiene  

28.  

Proiect integrat de dezvoltare urbană 
în zona centrala a orașului Tîrgu Neamț  
(zona cuprinsă între bd. Ștefan cel 
Mare, bd. M. Eminescu, str. R. 
Teoharie, str. Abatorului, str. Tudor 
Vladimirescu) – reabilitare și 
modernizare străzi, trotuare, iluminat 
public, parcări, spaţii verzi, mobilier 
urban, realizare pasaj subteran Bdl. 
Mihai Eminescu 

POR 2014 – 2020;  
 

5.000.000 2015-2020 

29.  

Dezvoltarea serviciilor sociale prin 
înființarea unor structuri de economie 
socială (SES): restaurant social-
catering, firmă de construcție etc.  

Programul Operațional Capital Uman 
(POCU) 2014 – 2020  

2.000.000 2015-2018 

30.  

Valorificarea potențialului turistic a 
monumentului istoric „Monumentul 
Vânătorilor de Munte” – modernizare 
drum acces, extindere iluminat public, 
iluminat panoramic, amenajare platou 

POR 2014 – 2020; 
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor 
locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 
 
Granturi SEE / Granturi Norvegiene 

500.000 2015-2017 

31.  

Extindere Stație de sortare, transfer și 
compost a deșeurilor menajere – 
extindere hală stație sortare, extindere 
platformă compost deșeuri 
biodegradabile, achiziția de utilaje 
tehnologice 

Proiect propus spre finanțare în cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Locală 
 

250.000 2015-2018 

32.  

Extindere, reabilitare si modernizarea 
bază sportivă Cetatea – oraș Tg. Neamț 
(extindere și reabilitare vestiare, 
amenajare bănci rezerve, reabilitare 
pistă atletism, extindere și acoperire 
tribună) 

Proiect propus spre finanțare în cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Locală 
 

600.000 2015-2020 

33.  
Amenajarea parcurilor şi spațiilor verzi 
din oraşul Tg. Neamț 

Fonduri guvernamentale – Administrația 
Fondului pentru Mediu 
 
POR 2014 – 2020;  

500.000 2015-2018 

34.  
Construire bazin de înot didactic şcolar 
în oraşul Tg. Neamț 

Fonduri guvernamentale – Compania 
Națională de Investiții  

1.400.000 2015-2016 

35.  
Sistem informatic integrat şi dotare cu 
echipamente IT la Primăria Tg. Neamț 

POCA 2014 – 2020;  
Axa prioritară 2: Administrație publică şi 
sistem judiciar eficace şi transparente  

500.000 2015-2018 

36.  
Realizarea unui instalații de transport 
persoane la Cetatea Neamțului 

POR 2014 – 2020;  
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor 
locale prin dezvoltarea durabilă a 
turismului;  
Granturi SEE / Granturi Norvegiene 

2.000.000 2016-2020 

37.  Parc Tematic Ion Creangă 

POR 2014 – 2020; Axa prioritară 7: 
Diversificarea economiilor locale prin 
dezvoltarea durabilă a turismului;  
Prioritate de investiții 7.1: Sprijinirea unei 
creșteri favorabile ocupării forţei de muncă, 
prin dezvoltarea potenţialului endogen ca 
parte a unei strategii teritoriale pentru 
anumite zone, care să includă reconversia 
regiunilor industriale aflate în declin, 
precum și sporirea accesibilităţii și 
dezvoltarea resurselor naturale și culturale 
specifice (Investiţii în infrastructura de 
turism) 

5.000.000 2016 - 2020 



 

FIȘE DE PROIECT  
 
Titlul proiectului 1. Reabilitarea străzilor orăşeneşti şi a drumurilor din localităţile 

componente – reabilitare străzi în zonele Condreni, Țuţuieni, Pometea, 
Humulești (10 km) 

Scopul proiectului Îmbunătățirea accesibilității orașului Tîrgu Neamț prin reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii rutiere și a infrastructurii conexe.  

Obiective specifice - Creşterea gradului de modernizare a străzilor orășenești cu minim 10%; 

- Îmbunătățirea aspectului general al orașului Tîrgu Neamț; 

- Creşterea atractivității orașului Tîrgu Neamț pentru desfăşurarea activităților 

economice; 

- Reducerea timpului de deplasare rutieră; 

- Creşterea siguranței rutiere; 

- Reducerea poluării orașului Tîrgu Neamț;  

Problema identificată Starea nesatisfăcătoare a infrastructurii rutiere este una din principalele probleme ale 

orașului Tîrgu Neamț, având consecințe majore atât din punct de vedere economic, cât și 

din punct de vedere social sau chiar estetic. Din lungimea totală a străzilor orășenești, 35 

de km de drum sunt modernizați, gradul de modernizare corespunzător fiind de 36,1%, la 

nivelul anului 2012, mai redus comparativ cu nivelul județean, unde proporția drumurilor 

modernizate este de două ori mai mare.  

Soluţia propusă Problemele legate de infrastructura rutieră ce intră în administrarea orașului se pot 

rezolva prin accesarea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea lucrărilor de 

reabilitare şi modernizare a străzilor şi aleilor, de amenajare a spațiilor de parcare, a 

trotuarelor, a utilităților din trama stradală etc.  

Grupuri ţintă Cetățenii orașului Tîrgu Neamț  

Instituțiile publice 

Agenții economici 

Potențialii investitori  

Activităţi principale Proiectul presupune lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii de drumuri, 

odată cu reabilitarea rețelelor edilitare din corpul drumului. Având în vedere că 

necesitatea reabilitării rețelei rutiere este periodică, într-o primă etapă este vizată 

asfaltarea drumurilor, urmând apoi lucrări de modernizare a infrastructurii conexe 

(refacerea șanțurilor și a podețelor, amenajarea intersecțiilor, semnalizare și marcaje).  

Rezultate așteptate - Aproximativ 10 km de drumuri reabilitate; 

- Fluidizarea traficului; 

- Reducerea duratei de tranzit a orașului;  

Buget estimat 2,5 milioane euro 

Surse de finanţare Programul Operaţional Regional 2014-2020 
AP4, Prioritate de investiții 4.3., Obiectivul specific 4.3.1 Creșterea calităţii spaţiilor publice 
în zonele urbane 
 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
Programul privind reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes 
judeţean și de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate la sate, 
precum și în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice - Hotărârea Guvernului 
nr. 577/1997 
Programul Reabilitare și modernizare - 10.000 km drumuri de interes județean și drumuri 
de interes local - Hotărârea Guvernului nr. 530/2010. 

Posibili parteneri Consiliul Județean Neamț; Ministerul Transporturilor; CNADR;  

Perioada de implementare 2015 - 2020 

Sustenabilitate Prin modernizarea infrastructurii rutiere se reduc costurile de întreținere, iar activitățile 

de reparare periodică vor fi nule în perioada pentru care se va solicita garanție de la 

constructor.  

 

Lucrările vor dinamiza mediul de afaceri, reabilitarea infrastructurii atrăgând noi 

investitori, fapt ce va avea un impact favorabil asupra dezvoltării socio-economice a 

orașului.  

Coerenţa cu strategia de S.1. DEZVOLTARE URBANĂ 



 

dezvoltare a orașului Tîrgu 

Neamţ  

Măsura 1.1. Îmbunătățirea aspectului urban și modernizarea spațiilor publice 

S.2. INFRASTRUCTURĂ 

Măsura 2.1. Modernizarea infrastructurii rutiere în vederea creșterii accesibilității și 

stimulării mobilității 

Documente necesare Cerere de finanțare; 

Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare pentru lucrări de intervenții; 

Avize; Certificat de urbanism/ Autorizație de construire; 

Studiu geotehnic, 

Studiu topografic; 

Studiu de trafic;  

Fișa tehnică privind condițiile de protecție a mediului. 

 
 
Titlul proiectului 2. Proiect integrat de dezvoltare urbană în zona centrală a orașului Tîrgu Neamţ 

Scopul proiectului Revitalizarea şi dezvoltarea zonei centrale a oraşului, cu scopul creșterii interacțiunii 

sociale a zonei, a atractivității, accesibilității și siguranței zonei. 

Obiective specifice - Îmbunătățirea infrastructurii urbane din zona centrală a orașului prin 

modernizarea spațiilor publice urbane (străzi, trotuare etc.) și amenajarea 

spațiilor verzi; 

- Creșterea rolului economic, social și cultural pe care îl joacă zona centrală în 

viața și identitatea locuitorilor din orașul Tîrgu Neamț; 

- Creșterea siguranței publice prin amplasarea de camere video de supraveghere; 

Problema identificată Zona centrală a orașului Tîrgu Neamț are un rol foarte important în viața social 

economică a populației locale și contribuie la promovarea localității la nivel local, regional 

sau chiar național. În urma Sondajului de opinie realizat în rândul locuitorilor orașului 

Tîrgu Neamț s-au evidențiat o serie de disfuncționalități în ceea ce privește aspectul 

clădirilor, al spațiilor verzi precum și a mobilierului urban din zona urbană.  

Soluţia propusă Proiectul propune ample măsuri de modernizare a ansamblului zonei centrale a orașului 

Tîrgu Neamț, mai precis zona cuprinsă între bd. Stefan cel Mare, bd. M. Eminescu, str. R. 

Teoharie, str. Abatorului, str. Tudor Vladimirescu.  

Grupuri ţintă Locuitorii orașului Tîrgu Neamț; 

Activităţi principale - Modernizare străzi și trotuare; 

- Înlocuire rețele de iluminat stradal și arhitectural; 

- Amenajare spațiilor verzi existente și crearea de noi spații verzi; 

- Montare mobilier urban și construire de fântâni arteziene; 

- Realizare pasaj subteran pe Bulevardul Mihai Eminescu;  

Rezultate așteptate - Creșterea numărului de turiști prin atractivitatea sporită dobândită în urma 

finalizării activităților din proiect; 

- Creșterea gradului de străzi modernizate; 

- Creșterea suprafeței ocupate cu spații verzi amenajate; 

- 1 pasaj subteran realizat;  

Buget estimat 5 milioane euro 

Surse de finanţare POR 2014 – 2020;  
Axa prioritară 4: Dezvoltare urbană durabilă;  

Posibili parteneri Consiliul Local Tîrgu Neamț; Consiliul Județean Neamț; Mediul de afaceri;  

Perioada de implementare 2015 – 2020  

Sustenabilitate În urma finalizării implementării proiectului, cheltuielile de întreținere și continuare a 

procesului de dezvoltare a zonei centrale a orașului intră în responsabilitatea 

administrației publice locale.  

Coerenţa cu strategia de 

dezvoltare a orașului Tîrgu 

Neamţ  

S.1. DEZVOLTARE URBANĂ 

Măsura 1.1. Îmbunătățirea aspectului urban și modernizarea spațiilor publice 

Măsura 1.2. Modernizarea zonelor rezidențiale 

Documente necesare Cerere finanțare;  

Plan Urbanistic Zonal (PUZ); 

Raport - evaluarea impactului asupra mediului (acordul de mediu); 

Studiu Fezabilitate. 



 

Titlul proiectului 3. Reabilitarea termică a  blocurilor de locuinţe 
Scopul proiectului Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Tîrgu Neamț. 

Obiective specifice - Reducerea consumului de energie destinat încălzirii locuințelor;  

- Protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;  

- Schimbarea aspectului blocurilor de locuințe şi implicit al orașului Tîrgu Neamț;  

Problema identificată Anvelopa blocurilor de locuințe existente este considerată în prezent necorespunzătoare 

din punct de vedere termic, din cauză că are ca efect consumuri energetice deosebit de 

mari şi implicit emisii poluante de gaze cu efect de seră. 

Soluţia propusă Proiectul constă în anveloparea termică a 25 de blocuri de locuințe din orașul Tîrgu 

Neamț. O izolare termică bună înseamnă diminuarea necesarului de încălzire/răcire 

concomitent cu reducerea emisiilor poluante.  

Grupuri ţintă Cetățenii orașului Tîrgu Neamț  

Activităţi principale - Izolarea termică a pereților exteriori; 

- Înlocuirea ferestrelor şi a ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă 

accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie performantă energetic; 

- Termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul 

existentei șarpantei; 

- Izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea 

blocului sunt prevăzute apartamente la parter; 

- Lucrări de demontare a instalațiilor şi a echipamentelor montate aparent pe 

fațadele/terasa blocului de locuințe, precum şi remontarea acestora după 

efectuarea lucrărilor de izolare termică; 

- Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.  

Rezultate așteptate - Reabilitarea unui număr de minim 20 blocuri de locuințe; 

- Încadrarea blocurilor reabilitate într-o clasă superioară de performanță 

energetică;  

- Reducerea cu circa 50% a emisiilor de CO2 pe an/bloc; 

- Reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire (în medie) cu 

80kWh/mp; 

Buget estimat 5 milioane euro 

Surse de finanţare POR 2014 – 2020; 
Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon;  
Prioritate de investiții 3.1: Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a 
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în 
sectorul locuinţelor 

 
Programul de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe, reglementat de OUG nr.18/200 

Posibili parteneri Consiliul Local Tîrgu Neamț; Asociațiile de proprietari; Mediul de afaceri 

Perioada de implementare 2015 - 2020 

Sustenabilitate Implementarea proiectului va duce la reducerea costurilor populației destinate încălzirii 

locuințelor, dar şi la reducerea emisiilor de gaze în atmosferă. 

Coerenţa cu strategia de 

dezvoltare a orașului Tîrgu 

Neamţ  

S.1. DEZVOLTARE URBANĂ 

Măsura 1.1. Îmbunătățirea aspectului urban și modernizarea spațiilor publice 

S.5. PROTECȚIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI 

Măsura 5.3. Utilizarea energiilor alternative și îmbunătățirea eficienței energetice și 

termice 

Documente necesare Certificat energetic 

Proiect execuție 

 
Titlul proiectului 4. - Construire infrastructură de agrement - oraş Tg. Neamț 
Scopul proiectului Îmbunătățirea amenajării spațiilor verzi și diversificarea posibilităților de petrecere a 

timpului liber.  

Obiective specifice - Diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber, atât pentru locuitorii 

orașului Tîrgu Neamț, cât și pentru turiști; 

- Creșterea suprafeței de spații verzi amenajate la nivel local;  

- Îmbunătățirea calității mediului, prin reducerea poluării; 

- Îmbunătățirea aspectului estetic și arhitectural al orașului;  



 

Problema identificată Una din problemele semnalate de locuitorii orașului Târgu Neamț în cadrul 

sondajului de opinie realizat este lipsa spațiilor verzi și posibilitățile reduse de 

petrecere a timpului liber. În prezent, orașul Târgu Neamț prezintă un deficit de 

spații verzi amenajate: 15,7 m2/locuitor, mult sub valoarea de 26 m2/locuitor 

recomandată de Uniunea Europeană.  

Parcul Cetate este unul dintre cele mai importante spații verzi amenajate de pe 

teritoriul orașului Tîrgu Neamț, având o suprafață de 22.130 mp  

Soluţia propusă Proiectul prevede reabilitarea și modernizarea zonei Parc Cetate  

Grupuri ţintă Locuitorii orașului Tîrgu Neamț; 

Turiștii români sau străini; 

Agenții economici etc.;   

Activităţi principale - crearea/reabilitarea aleilor pietonale, pistelor pentru bicicliști, reabilitarea 
trotuarelor; 

- crearea/reabilitarea/modernizarea/amenajarea spațiilor verzi (achiziția şi 
montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje 
etc.; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori), realizarea 
sistemelor de irigații pentru spațiile verzi; 

- amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, precum şi 
crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică,  

- construirea/modernizarea infrastructura de acces;  
- construirea / modernizarea locurilor de recreare şi popas, punctelor 

(foişoarelor) de observare / filmare / fotografiere, posturilor salvamont; 
- dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport 

parcare biciclete, împrejmuire etc); 
- marcajul traseelor turistice, trasee tematice; 
- crearea de facilități pentru recreare/agrement pe terenurile amenajate (ex. 

zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, amfiteatre in aer 
liber, scene, etc.); 

- instalare Wi-Fi în spațiile publice; 
- construirea de piste pentru cicloturism. 
- reabilitarea/ statuetelor  
- crearea/reabilitarea/modernizarea ștrandului 
- Iluminat public; 
- Construire mini-fântâni arteziene; 
- Amenajare spații alimentație publică etc. 

Rezultate așteptate - alei pietonale 
- piste pentru bicicliști 
- trotuare reabilitate 
- sisteme de irigații pentru spațiile verzi 
- obiectivelor turistice naturale de utilitate publică 
- infrastructura de acces construita/modernizata 
- locuri de recreare şi popas, puncte (foişoare) de observare / filmare / 

fotografiere, posturi de  salvamont; 
- trasee turistice, trasee tematice 
- dotare mobilier urban 
- facilități pentru recreare/agrement pe terenurile amenajate create (ex. zone 

speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, amfiteatre in aer liber, scene, 
etc.); 

- Wi-Fi instalat în spațiile publice; 
- de piste pentru cicloturism construite 
- statuete reabilitate 

- ștrand creat/reabilitat/modernizat 

- Iluminat public; 
- mini-fântâni arteziene construite; 
- spații alimentație publică amenajate. 

Buget estimat 7 milioane euro 

Surse de finanţare � POR 2014 – 2020;  
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului;  Prioritate de 
investiții 7.1: Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului 
endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilităţii și dezvoltarea resurselor naturale și 
culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism) 

� PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA etc. 



 

Posibili parteneri Consiliul Local Tîrgu Neamț; Consiliul Județean Neamț; Mediul de afaceri local;  

Perioada de implementare 2015 - 2020 

Sustenabilitate Ulterior implementării proiectului, întreținerea va fi responsabilitatea Primăriei Orașului 

Tîrgu Neamț.  

Coerenţa cu strategia de 

dezvoltare a orașului Tîrgu 

Neamţ  

S.1. DEZVOLTARE URBANĂ 

Măsura 1.1. Îmbunătățirea aspectului urban și modernizarea spațiilor publice  

S.6. DEZVOLTARE SOCIALĂ ȘI SĂNĂTATE 

Măsura 6.1. Îmbunătățirea facilităților de petrecere a timpului liber a locuitorilor 

Documente necesare Cerere de finanțare; PUZ (Plan Urbanistic Zonal); Studiu de fezabilitate;  

 
 
Titlul proiectului 5. Creşterea calităţii vieţii locuitorilor oraşului Tîrgu Neamţ prin dezvoltarea 

infrastructurii turistice - Reabilitarea/Modernizarea şi dotarea Staţiunii Băile 
Oglinzi 

Scopul proiectului Creșterea calității vieții locuitorilor orașului Tîrgu Neamț prin dezvoltarea infrastructurii 

turistice.  

Obiective specifice - Dezvoltarea infrastructurii turistice; 

- Dezvoltarea ofertei turistice a orașului Tîrgu Neamț prin modernizarea Stațiunii 

Băile Oglinzi;  

- Creșterea atractivității generale a orașului Tîrgu Neamț pentru a contribui la 

atragerea investițiilor în economia locală;  

Problema identificată Având o istorie de peste un secol, Stațiunea Băile Oglinzi este o cunoscută stațiune 

balneară din regiune, care se bucură de un cadru natural pitoresc și liniștit, ideal pentru 

un concediu odihnitor, sau pentru tratament. Distrusă în timpul Celui de al Doilea Război 

Mondial, stațiunea a fost lăsată de izbeliște și o bună perioadă din timpul regimului 

comunist. Lucrări de modernizare au fost desfășurate la Oglinzi abia in anul 1998, când a 

fost amenajată baza de tratament existentă aici și în prezent. 

 

Stadiul actual al stațiunii impune investiții pentru reintroducerea obiectivului în circuitul 

turistic regional și chiar național.  

Soluţia propusă Proiectul propune reabilitarea, dezvoltarea, promovarea si repoziționarea Stațiunii Băile 

Oglinzi pe piața turismului de sănătate.  

Grupuri ţintă Turiști Români și internaționali;  

Locuitorii orașului Tîrgu Neamț; 

Mediul de afaceri;  

Activităţi principale - Reabilitarea și amenajarea spațiului verde din stațiune; 

- Reabilitarea drumurilor de acces; 

- Crearea de noi spații de parcare;  

- Utilarea parcurilor cu mobilier specific; 

- Construirea unui nou hotel de 4 stele; 

- Reabilitarea și modernizarea spațiilor deja existente;  

- Amenajarea unei zone de agrement care să conțină: terenuri sportive, spații 

pentru relaxare, proceduri de cură, fântâni arteziene, mini iaz, grădină de vară; 

Rezultate așteptate - 1 Hotel de 4 stele nou construit; 

- 1 bază de tratament modernizată; 

- 1 centru SPA amenajat; 

- 1 zonă de agrement amenajată;  

Buget estimat 20 milioane euro 

Surse de finanţare Parteneriat public privat între U.A.T Orașul Tg. Neamț și SC Stațiunea Oglinzi – prin 
acționarul majoritar SIF Transilvania.  

Posibili parteneri Consiliul Local Tîrgu Neamț; Consiliul Județean Neamț; Mediul de afaceri local;  

Perioada de implementare 2014 - 2020 

Sustenabilitate Cheltuielile de administrare, funcționare și întreținere a Stațiunii vor fi posibile prin 

dezvoltarea serviciilor turistice și activităților economice conexe.  

Coerenţa cu strategia de 

dezvoltare a orașului Tîrgu 

S.4. TURISM 

Măsura 4.1. Valorificarea economică durabilă a potențialului turistic 



 

Neamţ  Măsura 4.2. Modernizarea infrastructurii și a serviciilor turistice 

Măsura 4.3. Promovarea potențialului turistic local 

Documente necesare Cerere finanțare; Plan Urbanistic Zonal (PUZ); Planul de amenajare al locației / teritoriului; 

Proiect execuție; Raport - evaluarea impactului asupra mediului (acordul de mediu); 

Studiu Fezabilitate. 

 
 
Titlul proiectului 6. Modernizarea şi extinderea reţelei de canalizare menajeră 

Scopul proiectului Modernizarea și extinderea infrastructurii rețelei de canalizare menajeră din orașul Tîrgu 

Neamț în vederea îmbunătățirii calității vieții locuitorilor și protecției mediului.  

Obiective specifice - Extinderea și modernizarea rețelei de canalizare menajeră și pluvială în orașul 

Tîrgu Neamț;  

- Creșterea gradului de conectare/acces la serviciile publice de apă și canalizare 

din aria de deservire până la 99%; 

- Creștere economică generată de îmbunătățirea infrastructurii în aria de proiect;   

Problema identificată Infrastructura de canalizare contribuie în mod direct asupra calității vieții populației, 

având o importanță crescută şi asupra mediului de afaceri existent sau potențial.  

 

Lungimea rețelei de canalizare din orașul Tg. Neamț era, în anul 2012, de 29,0 km, în 

creștere cu 20,8% față de cea înregistrată în anul 2000, potrivit datelor furnizate de INS. 

În oraș se găsește 7,8%, respectiv 8,8% din lungimea rețelei de canalizare din județul 

Neamț, respectiv din mediul urban județean. 

 

Potrivit aprecierii reprezentanților Primăriei Tg. Neamț, în oraș este necesar[ realizarea 

de investiții de modernizare a 15 km de rețea de canalizare, doar 62,3% dintre gospodării 

(4.322) fiind racordate la rețeaua publică de canalizare. 

Soluţia propusă În contextul reabilitării şi extinderii infrastructurii apă uzată și canalizare, care să 

deservească şi locuințele care nu beneficiază în prezent de aceste rețele tehnico-edilitare, 

administrația locală a orașului Tîrgu Neamț poate soluționa problema identificată prin 

intermediul proiectului județean: „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată în județul Neamț”, cofinanțat prin Fondul de Coeziune. 

Grupuri ţintă Populația orașului Tîrgu Neamț; Mediul de afaceri local; Instituțiile publice;  

Activităţi principale - Efectuarea studiilor tehnice necesare; 

- Reabilitarea conductelor de distribuție a apei potabile aflate în stare tehnică 

precară;  

- Extinderea rețelei de canalizare; 

- Reabilitare stație Tratare Apă; 

- Construcție stații de pompare apă uzată; 

- Extinderea și modernizarea stației de epurare a apelor uzate; 

Rezultate așteptate - 17 km de rețea de canalizare modernizată și extinsă; 

- Stație de epurare retehnologizată; 

Buget estimat 1,4 milioane euro  

Surse de finanţare Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 
AP4, Prioritatea de investiții 6.ii - Investiții în sectorul apă, Obiectivul specific 4.1. - 
Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane și creșterea gradului de 
asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei 
AP4, Prioritatea de investiții 6.i, Obiectivul specific 4.2. - Creșterea capacităţii sistemelor de 
management integrat al deșeurilor și a gradului de reutilizare, reciclare a acestora 
 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
Programul privind reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes 
judeţean și de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate la sate, 
precum și în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice - Hotărârea Guvernului 
nr. 577/1997 

Posibili parteneri Consiliul Județean Neamț, Apa Serv S.A.  

Perioada de implementare 2015 - 2017 

Sustenabilitate După finalizarea proiectului, infrastructura nou creată va intra în administrarea 

operatorului regional de apă-canal care va asigura și furnizarea serviciilor aferente. Din 



 

punct de vedere financiar, încasările de la populație vor creşte, ca urmare a creşterii 

numărului de consumatori, iar deficitul financiar datorat pierderilor de apă potabilă pe 

traseul rețelei va fi redus foarte mult. 

Coerenţa cu strategia de 

dezvoltare a orașului Tîrgu 

Neamţ  

S.2. INFRASTRUCTURĂ 

Măsura 2.2. Modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare 

Documente necesare Cerere de finanțare 

Studiu de fezabilitate 

Proiect tehnic 

Precontracte cu viitori clienți (opțional); 

 
 
Titlul proiectului 7. Amenajarea de parcări în zonele rezidenţiale 

Scopul proiectului Dezvoltarea echilibrată a sistemului de transport rutier pe plan local, prin asigurarea unei 

infrastructuri moderne şi durabile, spații de parcare suficiente, conform reglementărilor 

publice de urbanism. 

Obiective specifice - Creşterea numărului de locuri de parcare şi accesibilității la spațiile de parcare 

existente; 

- Îmbunătățirea fluxului circulației, prin reducerea zonelor de aglomerație;  

- Administrarea eficientă a spațiilor de parcare şi îmbunătățirea serviciilor de 

parcare;  

- Reducerea gazelor cu efect de seră prin decongestionarea traficului; 

Problema identificată Necesitatea investiției derivă din creşterea continuă a parcului auto local, fapt ce impune 

crearea de noi locuri de parcare şi facilități oferite locuitorilor. 

Soluţia propusă Proiectul propune implementarea unui sistem de spații de parcare, care să contribuie la 

fluidizarea traficului şi decongestionarea zonelor mai aglomerate, cu impact favorabil 

atât asupra dezvoltării socio-economice, cât şi asupra calității mediului. 

Grupuri ţintă Locuitorii orașului Tîrgu Neamț  

Activităţi principale - Amenajarea terenurilor prevăzute pentru crearea de spații de parcare; 

- Crearea de spații de parcare conform reglementărilor în domeniu; 

Rezultate așteptate - Rețea modernă de spații de parcare; 

- Fluidizarea traficului; 

Buget estimat 2 milioane euro 

Surse de finanţare POR 2014 – 2020;  
Axa prioritară 4: Dezvoltare urbană durabilă; Prioritate de investiții 4.2: Promovarea 
strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, 
în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate 
urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor 

Posibili parteneri Consiliul Local Tîrgu Neamț; Consiliul Județean Neamț; Mediul de afaceri;  

Perioada de implementare 2015 - 2020 

Sustenabilitate Ulterior finanțării proiectului, întreținerea spațiilor de parcare va intra în 

responsabilitatea beneficiarilor.  

Coerenţa cu strategia de 

dezvoltare a orașului Tîrgu 

Neamţ  

S.2. INFRASTRUCTURĂ 

Măsura 2.1. Modernizarea infrastructurii rutiere în vederea creșterii accesibilității și 

stimulării mobilității  

Documente necesare Cerere de finanțare; Plan Urbanistic Zonal (PUZ); Raport - evaluarea impactului asupra 

mediului (acordul de mediu); Studiu Fezabilitate. 

 
 
Titlul proiectului 8. Creşterea eficienţei energetice a clădirilor instituţiilor publice prin 

îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii, reabilitarea termică a 
sistemului de încălzire, achiziţionarea şi instalarea unor sisteme alternative de 
producere a energiei din surse regenerabile, implementarea sistemelor de 
management al funcţionării consumurilor energetice 

Scopul proiectului Protecția mediului prin reducerea consumului de energie, utilizând surse alternative de 

producere a energiei.  



 

Obiective specifice - Reducerea consumului de energie electrică al instituțiilor publice din orașul 

Tîrgu Neamț; 

- Protecția mediului prin utilizarea surselor de energie regenerabilă; 

- Diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor şi infrastructurii 

pentru producția de energie electrică. 

Problema identificată Nivelul de dezvoltare a rețelei de electricitate a condus la o creştere a consumului de 

energie electrică în orașul Tîrgu Neamț. În aceste condiții se impune implementarea unor 

proiecte de producere a energiei regenerabile, în scopul reducerii consumului de energie. 

Astfel, creșterea ponderii resurselor regenerabile de energie va avea un impact pozitiv 

asupra mediului.  

Soluţia propusă Proiectul presupune implementarea unei variante optime de generare a energiei 

electrice şi termice din surse nepoluante de energie pentru alimentarea parțială a 

instituțiilor publice din orașul Tîrgu Neamț.  

Grupuri ţintă Instituțiile publice din orașul Tîrgu Neamț; 

Locuitorii orașului Tîrgu Neamț;  

Activităţi principale - Achiziționarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării echipamentelor/ 

instalațiilor proiectului;  

- Construcții şi instalații aferente construcțiilor necesare implementării 

proiectului;  

- Achiziția de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continuă; 

Rezultate așteptate - Asigurarea unui procent de minim 20% din consumul de energie al instituțiilor 

publice din orașul Tîrgu Neamț din surse regenerabile; 

- Reducerea cu minim 20% a cheltuielilor publice cu energia electrică în 

instituțiilor publice din orașul Tîrgu Neamț; 

Buget estimat 2,35 milioane euro  

Surse de finanţare POR 2014 – 2020;  
Axa prioritară 3: Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice;  
finanțare în cadrul PNDL 
 
POR 2014 – 2020;  
Axa Prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale; Prioritatea de investiții 8.1: 
Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și 
promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale; 

Posibili parteneri Consiliul Local Tîrgu Neamț; Consiliul Județean Neamț; Mediul de afaceri local;  

Perioada de implementare 2015 - 2019 

Sustenabilitate Proiectul va reprezenta o fază pilot a unui proiect de amploare care să permită 

asigurarea în totalitate a consumului public de energie din surse proprii şi nepoluante de 

generare pentru instituțiile publice din orașul Tîrgu Neamț.  

Coerenţa cu strategia de 

dezvoltare a orașului Tîrgu 

Neamţ  

S.1. DEZVOLTARE URBANĂ 

Măsura 1.1. Îmbunătățirea aspectului urban și modernizarea spațiilor publice 

S.5. PROTECȚIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI 

Măsura 5.3. Utilizarea energiilor alternative și îmbunătățirea eficienței energetice și 

termice 

Documente necesare Cerere finanțare; Studiu fezabilitate; Studiu potențial energetic surse alternative; Raport 

- evaluarea impactului asupra mediului (acordul de mediu);  

 
 
Titlul proiectului 9. Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea şi dotarea cu echipamente şi utilităţi 

specifice a secţiilor Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ 

Scopul proiectului Îmbunătățirea calității și ridicarea la standarde europene a serviciilor medicale din orașul 

Tîrgu Neamț.  

Obiective specifice - Îmbunătățirea dotării și echipării Spitalului Orășenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu 

Neamț; 

- Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din orașul Tîrgu Neamț; 

- Creșterea numărului de cadre medicale calificate din cadrul Spitalului Orășenesc 

Tîrgu Neamț;  



 

Problema identificată Conform statisticilor din anul 2012, la nivelul sectorului public a orașului Tîrgu Neamț 

existau: 1 spital cu 260 de paturi, 1 ambulatoriu integrat spitalului, 1 dispensar medical, 1 

cabinet medical școlar, 1 farmacie și 4 laboratoare medicale. La nivelul sistemului medico-

sanitar pot fi identificate o serie de carențe precum gradul ridicat de uzură fizică și 

morală a infrastructurii sanitare sau personalul insuficient din instituțiile medicale.  

Cea mai importantă unitate medico-sanitară din orașul Tîrgu Neamț, care deservește și 

localitățile din proximitatea acestuia, este Spitalul Orășenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu 

Neamț. Secțiile spitalului se confruntă cu problema dotării și echipării învechite, fapt ce 

afectează oferirea unor servicii medicale de calitate.  

Soluţia propusă Prin acest proiect se urmărește achiziționarea de echipamente moderne pentru secțiile 

spitalului Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamț. Modernizarea spitalului va contribui la 

dezvoltarea performanțelor personalului din sistemul sanitar, la atragerea de personal 

calificat, precum și la îmbunătățirea serviciilor medicale oferite.  

Grupuri ţintă Locuitorii orașului Tîrgu Neamț si a localităților învecinate; 

Personalul medical, tehnic și auxiliar din cadrul Spitalului Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamț;  

Activităţi principale - Dotarea cu aparatură de specialitate a Spitalului Orășenesc Sfântul Dimitrie 

Tîrgu Neamț; 

- Dotarea cu mobilier specific a Spitalului Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamț;  

Rezultate așteptate - Echipamente medico-sanitare achiziționate; 

- Piese de mobilier cu specific medical achiziționate; 

- Creșterea numărului de personal medical calificat;  

Buget estimat 12 milioane euro 

Surse de finanţare POR 2014 – 2020; Axa Prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale; 
Prioritatea de investiții 8.1: Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie 
la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește 
starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 
serviciile sociale; 

Posibili parteneri Consiliul Județean Neamț;  

Perioada de implementare 2015 - 2018 

Sustenabilitate În urma finalizării implementării proiectului, finanțarea întreținerii acestuia va fi realizată 

de către administrația publică locală prin intermediul bugetului local.  

Coerenţa cu strategia de 

dezvoltare a orașului Tîrgu 

Neamţ  

S.6. DEZVOLTARE SOCIALĂ ȘI SĂNĂTATE 

Măsura 6.4. Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii și serviciilor medicale 

Documente necesare Cerere de finanțare; Studiu de fezabilitate;  

 
 
Titlul proiectului 10. Reabilitare şi modernizare Creșa de copii, oraș Tîrgu Neamţ 

Scopul proiectului Creșterea accesului la servicii publice de calitate prin îmbunătățirea condițiilor de 

desfășurare a activităților didactice.  

Obiective specifice - Reabilitarea infrastructurii educaționale; 

- Extinderea capacității instituțiilor de învățământ; 

- Îmbunătățirea serviciilor educaționale din învățământul preșcolar;  

Problema identificată Din cauza vechimii clădirii și a instalațiilor aferente, dar și a echipării precare cu dotări și 

echipamente specifice, se impun a fi întreprinse o serie de lucrări de modernizare la Creșa 

de copii, care vor crea condiții adecvate beneficiarilor.   

Soluţia propusă Proiectul prevede reabilitarea și modernizarea Creșei de copii din orașul Tîrgu Neamț 

pentru a asigura beneficiarilor finali servicii conforme cu standardele europene.   

Grupuri ţintă Locuitorii orașului Tîrgu Neamț;  

Activităţi principale - Reabilitarea termică a clădirii existente; 

- Înlocuirea instalațiilor de apă, electricitate și încălzire; 

- Recompartimentarea și modificarea destinației spațiilor interioare;  

- Dotarea cu mobilier și echipamente specifice moderne;   

Rezultate așteptate - Îmbunătățirea calității serviciilor acordate;  

- Creșterea numărului de copii care vor beneficia de serviciile creșei; 

Buget estimat 0,3 milioane euro  



 

Surse de finanţare POR 2014 – 2020; 
Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale;   

Posibili parteneri Consiliul Local Tîrgu Neamț;  

Perioada de implementare 2015 - 2016 

Sustenabilitate Întreținerea ulterioară a obiectivului se va realiza din Bugetul Local.  

Coerenţa cu strategia de 

dezvoltare a orașului Tîrgu 

Neamţ  

Plan sectorial de măsuri; Sectorul 7: Educație și Cultură  

Măsura 7.1. Îmbunătățirea condițiilor infrastructurii educaționale 

Documente necesare Cerere de finanțare; 

Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare pentru lucrări de intervenții; 

Avize; 

Certificat de urbanism/ Autorizație de construire; 

 
 
Titlul proiectului 11. Valorificarea potenţialului turistic a monumentului istoric „Monumentul 

Vânătorilor de Munte” 

Scopul proiectului Dezvoltarea socio-economică a orașului Tîrgu Neamț prin valorificarea potențialului 

cultural existent.  

Obiective specifice - Creșterea notorietății orașului Tîrgu Neamț și a obiectivelor turistice din cadrul 

acestuia în plan intern și extern; 

- Creșterea numărului de turiști sosiți la nivelul orașului Tîrgu Neamț; 

- Creșterea duratei medii de ședere a turiștilor în orașul Tîrgu Neamț;  

Problema identificată Monumentul Eroilor din Târgu Neamț este un monument dedicat corpului de Vânători de 

Munte ai Armatei Române şi eroilor Primului Război Mondial. Amplasat în partea de 

nord-est a oraşului pe terasa de pe Culmea Pleşului - creată în mod artificial în anul 1936- 

la o altitudine de 491 metri, adică cu aproape 100 de metri deasupra oraşului, 

monumentul poate fi remarcat cu uşurință de la depărtare. Monumentul are un potențial 

turistic ridicat, însă pentru a-l putea valorifica pe deplin, sunt necesare investiții în 

modernizarea întregii locații.  

Soluţia propusă Proiectul prevede valorificarea potențialului cultural a monumentului istoric 

„Monumentul Vânătorilor de Munte” prin crearea de facilități favorabile practicării 

turismului.  

Grupuri ţintă Locuitorii orașului Tîrgu Neamț;  

Turiștii români și străini;  

Activităţi principale - Amenajarea platoului pe care este amplasat monumentul; 

- Modernizarea drumului de acces spre monument; 

- Extinderea iluminatului public;  

- Iluminarea artistică/panoramică a edificiului;  

- Includerea monumentului istoric în circuitul turistic local și regional;  

Rezultate așteptate - Îmbunătățirea infrastructurii turistice de la nivel local;  

Buget estimat 0,5 milioane euro 

Surse de finanţare POR 2014 – 2020; 
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 
 
Granturile EEA / Granturi Norvegiene 

Posibili parteneri Consiliul Local Tîrgu Neamț; Instituțiile culturale; 

Perioada de implementare 2015 - 2017 

Sustenabilitate În urma implementării proiectului, costurile de întreținere vor intra în responsabilitatea 

administrației publice locale.  

Coerenţa cu strategia de 

dezvoltare a orașului Tîrgu 

Neamţ  

S.4. TURISM 

Măsura 4.1. Valorificarea economică durabilă a potențialului turistic 

Documente necesare Cerere finanțare; Studiu de fezabilitate;  

 
 



 

Titlul proiectului 12. Amenajarea parcurilor şi spaţiilor verzi din oraşul Tîrgu Neamţ 

Scopul proiectului Creşterea calității vieții locuitorilor orașului Tîrgu Neamț prin diversificarea infrastructurii 

pentru petrecerea timpului liber şi de agrement.  

Obiective specifice - Creşterea suprafețelor spațiilor verzi amenajate din orașul Tîrgu Neamț;  

- Respectarea normelor europene cu privire la suprafața spațiilor verzi amenajate 

pe cap de locuitor;  

- Diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber. 

Problema identificată Conform INS, suprafața spațiilor verzi amenajate (suprafața spațiilor verzi amenajate sub 

formă de parcuri, grădini publice sau scuaruri publice, terenurile bazelor şi amenajărilor 

sportive în cadrul perimetrelor construibile) cuprinde 32 ha. Media de spații verzi 

amenajate pe cap de locuitor este de 15,7 mp, mai scăzută decât media de la nivelul 

localităților urbane din județ (16,1 mp/locuitor) sau din țară (19,5 mp/locuitor).  

Soluţia propusă Soluția propusă pentru deficiențele identificate la nivelul orașului Tîrgu Neamț este 

crearea şi modernizarea infrastructurii pentru petrecerea timpului liber şi agrement. Este 

necesară o redimensionare a spațiului pentru petrecerea timpului liber care poate duce la 

creşterea gradului de atractivitate a oraşului şi la diversificarea activităților ce se pot 

desfășura în cadrul acestora. 

Grupuri ţintă Populația orașului Tîrgu Neamț; Mediul de afaceri local;  

Activităţi principale - Reabilitarea stratului verde din parcuri; 

- Utilarea parcurilor cu mobilier specific; 

- Montarea de coșuri de gunoi în parcuri; 

- Montarea de sisteme de irigații în parcuri;  

- Reabilitarea scuarurilor și aliniamentelor plantate existente; 

- Amenajarea de noi parcuri, scuaruri și aliniamente plantate; 

- Crearea unor rețele wireless gratuite pentru accesul populației la internet; 

- Amenajarea unei zone de agrement care să conțină mobilier specific (mese, 

bănci, împrejmuire locală), loc de joacă pentru copii etc.  

Rezultate așteptate - 26 mp spații verzi amenajate/locuitor; 

- 1 zonă de agrement amenajată; 

- Rețea wireless pentru acces la internet gratuit; 

- 2 parcuri modernizate; 

- Minim 1 parc nou amenajat;  

Buget estimat 2 milioane euro 

Surse de finanţare POR 2014 – 2020;  
Axa prioritară 4: Dezvoltarea urbană durabilă;  Prioritate de investiții 4.3: Acțiuni pentru 
îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea orașelor, regenerarea și decontaminarea 
siturilor poluate și promovarea masurilor pentru reducerea zgomotului 

Posibili parteneri Consiliul Județean Neamț, Mediul de afaceri local;  

Perioada de implementare 2015 - 2020 

Sustenabilitate Gestionarea şi amenajarea permanentă a spațiilor verzi şi zonelor de agrement va fi 

asigurate de Primăria orașului Tîrgu Neamț, prin intermediul serviciului de resort sau prin 

externalizarea acestui serviciu; aceste activități vor fi susținute financiar de la bugetul 

local. Serviciile gratuite de furnizare a internetului prin rețele wireless vor fi oferite de 

unități economice de specialitate în contul publicității gratuite prin intermediul 

mijloacelor de care dispune Primăria orașului Tîrgu Neamț (site, panouri etc.).  

Coerenţa cu strategia de 

dezvoltare a orașului Tîrgu 

Neamţ  

S.1. DEZVOLTARE URBANĂ 

Măsura 1.1. Îmbunătățirea aspectului urban și modernizarea spațiilor publice 

S.6. DEZVOLTARE SOCIALĂ ȘI SĂNĂTATE 

Măsura 6.1. Îmbunătățirea facilităților de petrecere a timpului liber a locuitorilor 

Documente necesare Cerere finanțare; Plan Urbanistic Zonal (PUZ); Planul de amenajare al locației / teritoriului; 

Proiect execuție; Raport - evaluarea impactului asupra mediului (acordul de mediu); 

Studiu Fezabilitate.  

 
 
 
 



 

Titlul proiectului 13. Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în oraşul Tîrgu Neamţ şi 
localităţile componente 

Scopul proiectului Creșterea calității vieții populației orașului Tîrgu Neamț prin asigurarea accesului 

permanent la infrastructura tehnico-edilitară. 

Obiective specifice - Creșterea gradului de acces al populației la rețeaua de iluminat public; 

- Îmbunătățirea calității serviciilor publice furnizate; 

- Creșterea siguranței populației; 

- Reducerea consumului de energie prin introducerea de surse regenerabile;  

Problema identificată Existența rețelei de iluminat public este un indicator al calității vieții, având un rol 

important în ceea ce privește siguranța populației locale. Rețeaua de alimentare cu 

energie electrică acoperă întreg teritoriul locuit al orașului. Nivelul de dezvoltare a rețelei 

de electricitate a condus la o creștere a consumului de energie electrică în orașul Tîrgu 

Neamț, impunându-se implementarea unor proiecte de producere a energiei 

regenerabile, în scopul reducerii consumului de energie. 

Soluţia propusă Proiectul propune modernizarea şi extinderea rețelei de iluminat public la nivelul orașului 

Tîrgu Neamț. Se vor înlocui sistemele de iluminat public cu incandescență cu sisteme ce 

utilizează lămpi cu eficiență energetică ridicată, care au o durată mare de viață. De 

asemenea, proiectul prevede reabilitarea instalațiilor electrice (stâlpi, rețele), 

achiziționarea și instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public care să 

asigure confortul și să sporească gradul de siguranță a populației. 

Grupuri ţintă Cetățenii orașului Tîrgu Neamț;  

Instituțiile publice;  

Activităţi principale - Proiect pentru reabilitarea rețelei electrice de iluminat public; 

- Reabilitarea și extinderea rețelei de iluminat stradal; 

- Începerea demersurilor pentru obținerea de energie alternativă: energie 

eoliană, solară sau biocombustibili – în parteneriat cu structuri private; 

Rezultate așteptate - mărirea gradului de confort din punct de vedere al iluminatului public; 

- economie in ceea ce privește consumul de energie. 

Buget estimat 0,3 milioane euro 

Surse de finanţare POR 2014-2020;  
Axa prioritară 4: Dezvoltarea urbana durabilă - Prioritate de investiții 4.1: Sprijinirea 
eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in infrastructura publică, inclusiv 
clădiri publice și în sectorul locuințelor. 

Posibili parteneri Consiliul Local Tîrgu Neamț; Consiliul Județean Neamț; Furnizorul de energie electrică;  

Perioada de implementare 2015 – 2018  

Sustenabilitate Modernizarea rețelei de iluminat public, în special prin introducerea surselor alternative 

va avea un impact pozitiv atât în plan economic, cât și social. Prin implementarea 

proiectului, se va reduce semnificativ consumul de energie și implicit costurile, 

contribuind în același timp la creșterea siguranței populației. 

Coerenţa cu strategia de 

dezvoltare a orașului Tîrgu 

Neamţ  

S.1. DEZVOLTARE URBANĂ 

Măsura 1.3. Creșterea siguranței cetățenilor 

Măsura 1.4. Îmbunătățirea serviciilor publice 

Documente necesare Cerere finanțare; 

Studiu fezabilitate; 

Studiu potențial energetic surse alternative; 

Raport - evaluarea impactului asupra mediului (acordul de mediu). 

 
 
Titlul proiectului 14. Reabilitare reţea alimentare cu apă 

Scopul proiectului Modernizarea şi extinderea infrastructurii rețelei de alimentare cu apă din orașul Tîrgu 

Neamț în vederea îmbunătățirii calității vieții locuitorilor şi protecției mediului 

înconjurător. 

Obiective specifice - Asigurarea unui nivel adecvat al calității apei potabile;  

- Extinderea și modernizarea rețelei de apă în orașul Tîrgu Neamț; 

- Utilizarea eficientă a resurselor de apă;  

- Creșterea gradului de conectare/acces la serviciile publice de alimentare cu apă 

din aria de deservire până la 99%; 



 

- Creștere economică generată de îmbunătățirea infrastructurii în aria de proiect;   

Problema identificată Accesul la infrastructura de apă şi canalizare contribuie în mod direct asupra îmbunătățirii 

calității vieții populației, având o importanță crescută şi asupra mediului de afaceri 

existent sau potențial.  

 

Potrivit aprecierii reprezentanților Primăriei Tg. Neamț, starea rețelei de distribuție a apei 

potabile din oraș este una acceptabilă, fiind însă necesare investiții în modernizarea a 40 

km din lungimea rețelei, 97,8% din gospodării (6.784 gospodării) fiind racordate la 

rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă. 

Soluţia propusă În contextul reabilitării şi extinderii infrastructurii de apă potabilă, care să deservească şi 

locuințele care nu beneficiază în prezent de aceste rețele tehnico-edilitare, administrația 

locală a orașului Tîrgu Neamț poate soluționa problema identificată prin intermediul 

proiectului județean: „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 

județul Neamț”, cofinanțat prin Fondul de Coeziune. 

Grupuri ţintă Locuitorii orașului Tîrgu Neamț;  

Instituțiile publice din orașul Târgu Neamț; 

Unitățile economice care activează în orașul Tîrgu Neamț; 

Turiștii sosiți în orașul Tîrgu Neamț;  

Activităţi principale - Reabilitarea conductelor de distribuție a apei potabile aflate în stare 

necorespunzătoare;  

- Retehnologizarea instalațiilor de producere a apei;  

Rezultate așteptate - 10 km de rețea de apă reabilitați; 

- Reducerea cu 25% a pierderilor de apă;  

Buget estimat 0,8 milioane euro  

Surse de finanţare Programul Naţional de Dezvoltare Locală  
 
Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020;  
Axa prioritară 4: Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor; 

Posibili parteneri Consiliul Local Tîrgu Neamț; Consiliul Județean Neamț; Apa Serv S.A.  

Perioada de implementare 2015 - 2017 

Sustenabilitate După finalizarea proiectului, infrastructura nou creată va intra în administrarea 

operatorului regional de apă-canal care va asigura şi furnizarea serviciilor aferente. Din 

punct de vedere financiar, încasările de la populație vor creşte, ca urmare a creşterii 

numărului de consumatori, iar deficitul financiar datorat pierderilor de apă potabilă pe 

traseul rețelei va fi redus foarte mult. 

Coerenţa cu strategia de 

dezvoltare a orașului Tîrgu 

Neamţ  

S.2. INFRASTRUCTURĂ 

Măsura 2.2. Modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare 

Documente necesare Cerere de finanțare; 

- Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare pentru lucrări de intervenții; 

- Aviz tehnic; 

- Certificat de urbanism/ Autorizație de construire; 

- Studiu geografic, 

- Studiu topografic; 

- Acord/contract de colaborare/înființare/desemnare a operatorului regional; 

- Fișa tehnică privind condițiile de protecție a mediului. 

 
 
Titlul proiectului 15. Reabilitarea clădirii Bibliotecii Orășenești Tîrgu Neamţ 

Scopul proiectului Reabilitarea clădirilor de patrimoniu şi creşterea accesului publicului larg la serviciile 

socio-culturale şi educative. 

Obiective specifice - Existența unor condiții favorabile pentru conservarea fondului de carte în cadrul 

Bibliotecii Orășenești Tîrgu Neamț; 

- Atragerea de noi utilizatori ai Bibliotecii Orășenești Tîrgu Neamț; 

Problema identificată Actuala clădire unde funcționează Biblioteca Orășenească Tîrgu Neamț este clasificat 

monument istoric de categoria B (NT-II-m-B-10714). În prezent, clădirea se află într-o stare 

care necesită lucrări de reabilitare.  



 

Soluţia propusă Proiectul propune reabilitarea clădirii Bibliotecii Orășenești și dotarea corespunzătoare 

cu mobilier specific, precum și promovarea clădirii de patrimoniu.  

Grupuri ţintă Locuitorii orașului Tîrgu Neamț;  

Activităţi principale - Reabilitarea clădirii Bibliotecii Orășenești Tîrgu Neamț; 

- Amenajarea cu mobilier specific necesar pentru a asigura dezvoltarea 

corespunzătoare a fondului de carte; 

- Achiziționarea de echipamente IT necesare pentru realizarea unei baze de date 

electronice de evidență a utilizatorilor și împrumuturilor din cadrul bibliotecii;  

- Promovarea clădirii de patrimoniu în rândul grupurilor țintă;  

Rezultate așteptate - Biblioteca Orășenească reabilitată; 

Buget estimat 0,5 milioane euro 

Surse de finanţare Programul Operaţional Regional 2014-2020 
AP4, Prioritatea de Investiții 4.3., Obiectiv Specific 4.3.1 Creșterea calității spațiilor publice 
în zonele urbane; 
Construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, 
comunitare, culturale, agrement și sport, etc.; 
 
Granturile EEA / Granturi Norvegiene 
PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural 
PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural 
european 
 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 

Posibili parteneri Consiliul Local Tîrgu Neamț; Consiliul Județean Neamț; Direcția Județeană pentru Cultură, 

Culte și Patrimoniu Cultural Neamț; 

Perioada de implementare 2015 - 2006 

Sustenabilitate Sustenabilitatea financiară va fi asigurată ulterior implementării proiectului atât prin 

finanțare de la bugetul local, cât și prin venituri proprii.  

Coerenţa cu strategia de 

dezvoltare a orașului Tîrgu 

Neamţ  

S.7. EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ 

Măsura 7.3. Dezvoltarea infrastructurii și evenimentelor culturale 

Documente necesare Cerere de finanțare; 

Proiecte tehnice; 

Aprobări şi avize; 

Studii de fezabilitate. 

 
Titlul proiectului 16. Construire Parc tematic Ion Creangă 
Scopul proiectului Reanimarea zonei cu scop turistic, cultural si recreativ. 

Obiective specifice - zona muzeu (case, anexe gospodaresti,zone special amenajate), zona parc (loc 

de joaca copii, parc aventura, livezi)  teatru de vara, carusel si alte obiective cu 

scop recreativ. 

Problema identificată Una din problemele semnalate de locuitorii orașului Tîrgu Neamț este lipsa spațiilor verzi 

și posibilitățile reduse de petrecere a timpului liber. În prezent, orașul Tîrgu Neamț 

prezintă un deficit de spații verzi amenajate: 15,7 m2/locuitor, mult sub valoarea de 26 

m2/locuitor recomandată de Uniunea Europeană.  

Soluţia propusă Parc Tematic Ion Creanga 

Grupuri ţintă Locuitorii orașului Tîrgu Neamț; 

Turiștii români sau străini; 

Agenții economici;   

Activităţi principale - Amenajare infrastructură de acces; 

- Amenajare spații verzi; 

- Iluminat public – surse regenerabile;  

- Amenajare cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete etc.); 

- Amenajare locuri de joacă pentru copii; 

- Crearea unui ansamblu de locuinte si zone traditionale romanesti functionabile 

de tip muzeu interactiv; 

- Crearea unei gradini zoo cu animale din gospodariile romanesti cat si din afara 



 

lor; 

- Creare de spatii si parcursuri recreative si culturale, bazate pe scenarii din 

povestile poetului Ion Creanga, cat si din viata stramosilor nostrii; 

- Iarmarocul va avea rol de piateta sau targ sezonier  

Rezultate așteptate Generarea unui punct de interes dedicat traditiei romanesti cu scop recreativ si 

cultural, precum si dezvoltarea turistica a zonei.   

Buget estimat 2.700.000 euro 

Surse de finanţare POR 2014 – 2020;  
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului;  Prioritate 
de investiții 7.1: Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea 
potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă 
reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilităţii și dezvoltarea 
resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism) 

Posibili parteneri Consiliul Local Tîrgu Neamț; Consiliul Județean Neamț; Mediul de afaceri local;  

Perioada de implementare 2017 - 2020 

Sustenabilitate Ulterior implementării proiectului, întreținerea parcului va fi responsabilitatea Primăriei 

Orașului Tîrgu Neamț.  

Coerenţa cu strategia de 

dezvoltare a orașului Tîrgu 

Neamţ  

S.1. DEZVOLTARE URBANĂ 

Măsura 1.1. Îmbunătățirea aspectului urban și modernizarea spațiilor publice  

S.6. DEZVOLTARE SOCIALĂ ȘI SĂNĂTATE 

Măsura 6.1. Îmbunătățirea facilităților de petrecere a timpului liber a locuitorilor 

Documente necesare Studiu de fezabilitate;  

 


