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CAPITOLUL I. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  A  

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE 

Conducere: 

Primar – VASILICĂ HARPA 

Viceprimar – VASILE APOPEI 

Secretar oraș –Cons.jr. ISABELA SABIN 

Administrator Public –GEANINA FEDELEȘ 

Aparatul de specialitate: 

 DIRECȚIA BUGET-CONTABILITATE, RESURSE 

UMANE ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ  

1.Compartiment Buget-Prognoze-Contabilitate 

2. Serviciul Resurse Umane  

3. Compartiment Dezvoltare Locală 

 

 DIRECȚIA VENITURI-IMPOZITE ȘI TAXE 

1.Serviciul Constatare, Impunere, Control Fiscal Pers. Fizice, 
Incasarea si contabilizarea  veniturilor 

2. Compartiment Constatare, Impunere Control Fiscal 
Persoane Juridice, Urmarire si Executare Silită 

3. Compartiment Registratura Venituri- Impozite și taxe 

 

 SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS, 
ADMINISTRATIE  PUBLICĂ LOCALĂ 

1. Compartiment Juridic-Contencios  

2. Compartiment Administratie Publică Locală și relația cu 

Consiliul Local  

3. Compartiment Contracte 

4. Compartiment Asistență Juridică 
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 SERVICIUL URBANISM –AMENAJAREA 
TERITORIULUI 
1. Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului  

2. Compartiment Administrarea domeniului public și privat 

3. Compartiment Disciplina în construcții 

4. Compartiment Peisagistică 

5. Compartiment Protecţia Mediului 

 

 SERVICIUL FOND FUNCIAR-REGISTRU AGRICOL 

1. Compartiment Fond Funciar 

2. Compartiment Registru Agricol 

 

 SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

1. Compartiment Informare şi Relații Publice 

2. Compartiment Registratură, Relaţii cu Publicul şi Arhivă 

3. Compartiment Informatică  

4. Compartiment Relaţii cu Presa  

 

 SERVICIUL  INVESTITII  -TRANSPORTURI   

1. Compartiment Investiții și Drumuri 

2. Compartiment Achiziții Publice 

3. Compartiment Fond Locativ și Locuințe 

4. Compartiment Transporturi, Gospodărie Comunală, 

Iluminat Public 

5. Compartiment Contracte  Servicii Sociale 

 

 SERVICIUL ADMINISTRATIV-GOSPODĂRESC 

 BIROU PLANIFICARE ŞI IMPLEMENTARE 

PROIECTE 

 Compartiment Audit Public Intern 

 Compartiment  Prevenire, Îndrumare, Control 

Comercial şi Autorizări 

 Compartiment Asociații de Proprietari 

 Cabinet Primar – consilieri personali ai Primarului  
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În subordinea Consilului Local al orașului Târgu-Neamț 

funcționează: 

1.Biblioteca orășenească           7.  SC CIVITAS COM S.R.L. 

2.Casa Culturii ”Ion Creangă”                           8. SC ECOTG S.R.L. 

3. SPCLEP     9.  SC Centrul de Întreținere Urbană S.R.L. 

4. SVSU      

5.Poliția Locală 

6. Direcția de Asistență Socială 
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CAPITOLUL II. DATE FINANCIARE 
 
A. VENITURI-IMPOZITE ŞI TAXE 

 

În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 au fost planificate prin bugetul de 

venituri şi cheltuieli să se realizeze venituri proprii în sumă de 7.907.000 lei. 

Veniturile proprii realizate la data de 31.12.2018 sunt în sumă totală de 

10.936.700 lei (din care 2.978.141 lei din valorificare bunuri), ceea ce 

reprezintă o realizare în procent de 138 %, faţă de prevederile inițiale ale 

anului 2018. 

Faţă de anul 2017, veniturile proprii realizate in anul 2018 sunt mai mari 

cu 3.029.700 lei.     

Compartimentul constatare, impunere şi control persoane fizice a 

desfăşurat următoarele activităţi : 

- a administrat un număr de 11.637 roluri 

- a emis un număr de 5.184 certificate fiscale 

- a verificat un număr de 784 cereri privind scutiri de la plata 

impozitului pe clădiri şi teren 

- a verificat şi operat un număr de 2165 declaraţii de impunere pentru 

stabilirea impozitului pe clădiri, declaraţii de impunere pentru stabilirea 

impozitului pe teren şi declaraţii de impunere pentru stabilirea impozitului pe 

mijloace de transport. 

- a verificat şi operat un număr de 2000 declaraţii de scădere din 

evidenţă pentru clădiri, terenuri şi mijloace de transport înstrăinate 

- a întocmit corespondenţă cu alte instituţii şi petiţii persoane fizice în 

număr de 1048. 

- a emis și comunicat un număr de 9.027 decizii de impunere pentru 

contribuabili persoane fizice 

- a întocmit un număr de 1197 operațiuni de scadere pentru amenzile 

achitate in termen de 48h. 

 

Compartimentul constatare, impunere şi control persoane juridice 

a efectuat următoarele activități: 

- a administrat un număr de 738 roluri 

- a emis un număr de 726 certificate de atestare fiscală 

-a verificat şi operat un număr de 631 declaraţii de 

impunere/declarații de scoatere din evidență pentru stabilirea impozitului şi 

taxei pe clădiri, declaraţii de impunere pentru stabilirea impozitului şi taxei pe 

teren, declaraţii de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloace de 

transport < 12 tone sau > 12 tone, alte tipuri de impozite și taxe locale 
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- a emis și comunicat un număr de 714 decizii de impunere pentru 

contribuabili persoane juridice 

- a întocmit un numar de 1048 adrese către ANAF,  executori 

judecătoreşti şi alte instituţii 

- a întocmit un număr de 32 rapoarte de inspecție fiscală la 

contribuabilii persoane juridice, stabilindu-se diferenţe de impozite şi taxe 

locale, şi accesorii aferente în sumă totală de 4.263 lei. 

 

Compartimentul Executare Silită a desfăşurat următoarele activităţi: 

- a emis şi comunicat un număr de 8.102 decizii de impunere pentru 

contribuabilii persoane fizice. 

- a emis şi comunicat un număr de 885  somaţii şi titluri executorii 

- a intocmit un numar de 179 de adrese infiintare a popririi  

- a întocmit un număr de 109 p.v. de introducere în insolvabilitate  

- a întocmit un număr de 109  p.v. de menținere în insolvabilitate 

- a întocmit un număr 179 adrese de înştiinţare privind înfiinţarea 

popririi 

- a procedat la intocmirea si afisarea a unui numar de 1382 persoane 

fizice și juridice la care nu s-a reusit procedura de comunicare în vederea 

recuperarii debitelor restante 

-  s-a procedat la întocmirea și transmiterea catre alte institutii  de 

adrese pentru un numar de 1048 persoanele fizice rău platnice catre CAS, 

CJP, SEIP, SPC , etc. 

- s-au luat in evidenta  in vederea urmarii incasarii acestora un numar 

de 1440 procese-verbale de contraventie  

- a intocmit un numar de 35  adrese restituire procese-verbale de 

contraventie care nu au fost comunicate in termen  

- sume încasate din executare silită persoane fizice    = 374.155 lei. 

- sume încasate din executare silită persoane juridice = 658.691 lei. 

 

Situația evoluției încasărilor la principalele impozite și taxe 

Nr. 

crt. 

Denumire  

IMPOZIT / TAXA 

Încasări 

2017 

Încasări 

2018 

Diferențe 

+ - 

1 Impozit clădiri 

persoane fizice 

1.022.347 1.049.504 27.157  

2 Impozit teren persoane 

fizice 

1.225.258 897.639  327.619 
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3 Impozit teren 

extravilan 

154.498 148.478  6.019 

4 Impozit auto persoane 

fizice 

773.479 930.171 156.692  

5 Taxa concesiuni 

persoane fizice 

315.604 227.599  88.005 

6 Impozit clădiri 

persoane juridice 

1.319.023 1.495.731 176.708  

7 Impozit teren persoane 

juridice 

460.571 464.845 4.274  

8 Impozit auto persoane 

juridice 

315.613 335.305 19.692  

9 Taxa concesiuni 

persoane juridice 

318.456 361.488 43.032  

10 Amenzi circulatie 640.038 561.671  78.367 

11 Taxa firmă 32.836 31.411  1.425 

12 Taxă publicitate 2.296 1.703  593 

13 Impozit spectacole 5.688 5.201  487 

14 Taxe extrajudiciare 4.791 2.464  2.327 

15 Taxe eliberari C.I. 81.716 78.078  3.638 

 TOTAL 6.672.220 6.591.295  80.925 

 

B. CHELTUIELI  

Bugetul oraşului Târgu Neamţ pentru anul 2018 – sursa 02-(lei): 

Cod Indicator 
Credite bugetare 

inițiale 2018 

Credite bugetare 

finale 2018 

Plăți / Încasări 

31.12.2018 

Venituri, din care : 44.328.610 51.275.750 39.525.576 

43.02.20-Subvenții AFM 1.780.000 1.780.000 542.399 
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42.02.65- finanțare PNDL 16.876.610 16.519.710 6.506.172 

42.02.41-finanțare sanatate( 

cabinete școlare DSP) 

1.027.000 1.027.000 879.726 

42.02.34-subvenții încălzire 40.000 40.000 16.144 

39.02-venituri din valorificare 

bunuri 

273.000 3.013.000 2.978.141 

11.02-sume defalcate din 

TVA 

10.224.000 12.322.960 12.316.900 

cheltuieli 44.582.800 51.534.940 36.904.062 

din care : 

Secțiune Buget: Funcționare  

Cod Indicator 
Credite bugetare 

inițiale 2018 

Credite bugetare 

finale 2018 

Plăți / Incasări 

31.12.2018 

TOTAL 22.885.200 27.854.100 26.632.964 

Cheltuieli de personal: din 

care 
11.357.300 12.850.310 12.659.160 

Autorități publice 4.923.000 5.780.610 5.769.112 

Evidența populației 629.100 735.580 734.785 

Ordine publică 1.169.900 1.367.830 1.367.054 

Invățământ 111.000 111.000 66.884 

Sănătate-cabinete școlare 990.000 990.000 865.809 

Cultură 203.200 237.360 233.936 

Asistență socială 2.967.000 3.199.760 3.199.641 

Serviciul administrativ 

gospodăresc 
364.100 428.170 421.939 

Cheltuieli materiale 7.161.400 10.085.320 9.176.209 

Dobânzi 535.000 601.000 601.000 
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Fond rezerva 10.000 10.000 0 

Transferuri între unități 404.000 533.460 517.543 

Transferuri-asistență socială 1.808.000 1.902.000 1.818.714 

Transferuri- alte cheltuieli 479.500 648.010 636.338 

Rambursări de credite 1.130.000 1.224.000 1.224.000 

 

Secțiune Buget: Dezvoltare 

Cod Indicator 
Credite bugetare 

inițiale 2018 

Credite bugetare 

finale 2018 

Plăți / Incasări 

31.12.2018 

TOTAL 21.697.600 23.680.840 10.271.098 

Alte transferuri 0 396.000 137.302 

Active nefinanciare 21.397.600 22.259.840 10.133.796 

Active financiare 300.000 1.025.000 0 

 

Plăți efectuate pe capitole bugetare 

Cod Indicator 
Credite bugetare 

inițiale 2018 

Credite bugetare 

finale 2018 

Plăți efectuate la 

31.12.2018 

 44.582.800 51.534.940 36.904.062 

51.02.01.03 5.398.530 6.661.910 6.551.633 

54.02.05 10.000 10.000 0 

54.02.10 649.100 783.280 781.082 

55.02 535.000 601.000 601.000 

61.02.03.04 1.079.400 1.259.800 1.258.416 

61.02.05 256.400 314.830 309.283 

61.02.50 41.700 41.700 41.608 
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65.02.03.01 334.480 336.170 321.811 

65.02.03.02 663.980 641.480 509.844 

65.02.04.01 547.850 539.830 512.541 

65.02.04.02 4.922.190 4.961.610 1.777.243 

65.02.04.03 34.000 34.000 11.120 

65.02.50 48.000 48.000 41.992 

66.02.06.01 221.000 1.162.000 840.490 

66.02.08 1.062.000 1.058.040 911.226 

67.02.03.02 201.900 236.940 215.885 

67.02.03.06 324.000 453.460 453.460 

67.02.03.08 64.600 71.920 70.141 

67.02.05.01 12.000 55.070 53.069 

67.02.05.03 382.000 910.250 641.611 

67.02.50 355.000 609.220 552.486 

68.02.05.02 2.873.000 3.013.030 3.011.150 

68.02.11 1.986.260 2.106.270 648.827 

68.02.15.01 127.000 127.000 55.618 

68.02.15.02 125.000 168.840 158.832 

68.02.50.50 1.909.110 2.088.090 2.043.863 

70.02.03.01 111.000 21.000 0 

70.02.03.30 0 54.750 54.750 

70.02.05.01 2.873.040 2.878.040 1.379.290 

70.02.06 801.500 1.245.090 1.150.551 

70.02.07 300.000 437.000 396.627 

70.02.50 2.177.600 3.359.040 2.069.740 
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74.02.05.01 1.670.000 2.653.440 2.386.965 

74.02.05.02 771.500 773.500 261.929 

74.02.06 9.481.460 9.366.260 5.707.501 

80.02.01.10 200 200 0 

83.02.50 18.000 18.000 17.176 

84.02.03.03 2.215.000 2.434.880 1.105.302 

 

Bugetul oraşului Târgu Neamţ pentru anul 2018 – sursa 10 -(lei): 

Secțiune Buget: Funcționare  

Cod Indicator 
Credite bugetare 

inițiale 2018 

Credite bugetare 

finale 2018 

Plăți / Incasări 

31.12.2018 

venituri 36.853.160 39.239.660 38.524.666 

excedent 2017 -1.317.750 -1.222.350 2.010.803 

cheltuieli, din care: 38.170.910 40.462.010 36.513.863 

Cheltuieli de personal 32.272.000 34.470.060 31.273.141 

Bunuri si servicii 5.583.910 5.746.950 5.029.045 

Alte cheltuieli 315.000 245.000 211.677 

 

Secțiune Buget: Dezvoltare 

Cod Indicator 
Credite bugetare 

inițiale 2018 

Credite bugetare 

finale 2018 

Plăți / Incasări 

31.12.2018 

venituri 48.000 445.850 240.968 

cheltuieli 48.000 445.850 240.968 
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Plăți efectuate pe capitole bugetare 

Cod Indicator 
Credite bugetare 

inițiale 2018 

Credite bugetare 

finale 2018 

Plăți efectuate la 

31.12.2018 

Secțiunea funcționare 38.170.910 40.462.010 36.513.863 

65.10-Învățământ 1.146.910 1.172.250 710.833 

66.10-Spital 36.625.000 38.720.190 35.288.230 

67.10- Casa Culturii 399.000 569.570 514.800 

Secțiunea dezvoltare 48.000 445.850 240.968 

65.10- Învățământ 45.000 46.000 0 

66.10-Spital 0 386.850 238.118 

67.10- Casa Culturii 3.000 13.000 2.850 

 

 

CAPITOLUL III. MANAGEMENTUL PROIECTELOR 
 

A. Compartiment Dezvoltare Locală 

I. Proiecte cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană 
 

1. Proiecte iniţiate din anii anteriori: 

 Asigurarea sustenabilităţii proiectului: „AMENAJARE CENTRU NAŢIONAL DE 

INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ TÎRGU NEAMŢ”, SMIS 44048 

În acest scop a fost asigurată funcţionarea centrului de informare, au fost 

realizate materiale de promovare turistică, s-au transmis finanţatorului rapoarte 

de sustenabilitate, s-a efectuat vizita de monitorizare în teren. 

2. Proiecte finananţate şi aflate în implementare în anul 2018: 

 2.1. Proiect ”Construire infrastructură de agrement ", cod SMIS 118971 

 Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a 

turismului, Prioritatea de investiţii 7.1 - Sprijinirea unei creşteri favorabile 

ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a 
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unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia 

regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi 

dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice, conform contractului de 

finanțare nr. 3087/30.08.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. 

Valoarea totală a proiectului este de 15.795.149,96 lei, din care valoarea 

finanțării nerambursabile este de 15.309.891,16 lei, iar contribuția proprie 

este de 485.258,57 lei. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea ocupării forței de 

muncă în orașul Tîrgu Neamț, prin dezvoltarea potențialului endogen, ca parte 

a strategiei teritoriale pentru zona Parc Cetate, care să cuprindă reconversia 

regiunii aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea 

resurselor.  

Obiectivele specifice:  

1. Construirea unei infrastructuri de agrement prin: crearea, reabilitarea, 

modernizarea, amenajarea spațiilor verzi; realizarea de sisteme de irigații 

pentru spațiile verzi; dotare cu mobilier urban; crearea de facilități pentru 

agrement pe terenuri amenajate - zone speciale pentru sport, Amfiteatru în aer 

liber; instalare Wi-Fi în spațiile publice; 

 2. Realizarea de activități de marketing și promovare turistică a infrastructurii 

de agrement. 

Rezultatele așteptate:  

- 688,91 mp spații verzi create;  

- 23.190,87 mp spații verzi amenajate;  

- 23.190,87 mp suprafață irigată;  

- 982,06 mp alei de acces și trotuare realizate;  

- 1387,75 mp amfiteatru creat;  

- 1791 mp terenuri de sport create;  

-  echipamente pentru instalarea cu WI-FI în spatiile publice.  

Sustenabilitatea proiectului este dată de îmbunatațirea activității economice a 

mediului de afaceri din stațiune ca urmare a oferirii unor facilități publice de 

recreere și de agrement care vor determina creșterea cu peste 20% a 

numărului de vizitatori.  

Data de începere a proiectului- 01.08.2018, iar data de închidere efectivă a 

proiectului este 31.07.2021.  

 

2.2. Proiect ”Eficientizare energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor 

rezidențiale din orașul Tîrgu Neamț ", cod SMIS 121742 

Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de 
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carbon; Prioritatea de investiţii 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, 

Operaţiunea A: Clădiri rezidenţiale, conform contractului de finanțare nr. 

2971/30.08.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. 

Valoarea totală a proiectului este de 615.734,32 lei, din care valoarea 

finanțării nerambursabile este de 274.694,57 lei, iar contribuția proprie 

este de 341.039,75 lei. 

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea eficienței energetice, a 

gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile 

prin reabilitarea termică a blocului de locuințe M7A, Str. Mihai Eminescu, din 

Târgu-Neamț.  

Obiectivele specifice:  

- creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe  

- reducerea gazelor cu efect de seră(echivalent tone de CO2)  

           -creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a 

consumului de energie. 

Rezultatele așteptate:  

Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului vor conduce la realizarea 

obiectivelor specifice mentionate anterior.  

-Izolarea termică a fațadei - PARTEA VITRATĂ  

-Izolarea termică a fațadei - PARTEA OPACĂ. -Izolarea termică perimetrală a 

FERESTRELOR  

-Bordarea cu fâșii orizontale continui de vată minerală bazaltica rigidă a 

PLANȘEELOR. 

-Izolarea TIMPANULUI exterior de la pod cu vată minerală bazaltică rigidă de 

10 cm.  

-Izolarea termică a zonei de INTRARE ÎN SCARĂ (WINDFANG).  

-Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (în pod).  

-Închiderea BALCOANELOR 

Data de începere a proiectului -01.10.2018, iar data de închidere efectivă a 

proiectului este 30.09.2019.  

 

2.3. Proiect "Reabilitarea Școlii nr. 6 Condreni și schimbarea destinației în 

centru pentru persoane cu dizabilități, oraș Tg. Neamț" 

Proiectul este finantat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 

2014-2020,  conform contractului de finanțare nr. 
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C1920072S221612901903/21.09.2018 încheiat cu Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale. 

Valoarea totală a proiectului este de 767.171,08 lei, din care valoarea finanțării 

nerambursabile este de 742.439,11 lei, iar contribuția proprie este de 

24.731,97 lei. 

Scopul proiectului constă în înființarea unui centru de zi pentru persoane cu 

dizabilități în orașul Tîrgu Neamț (copii diagnisticați cu sindrom Down și 

autism) prin reabilitarea clădirii în care a funcționat școala nr. 6 Condreni. 

Principalele obiective urmãrite prin realizarea investiției sunt: 

- Înființarea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilități în orașul 
Tîrgu Neamț (copii diagnosticați cu autism și sindrom Down); 

- Facilitarea accesului la servicii de bază a grupurilor minoritare și 

vulnerabile supuse riscului/excluziunii sociale (copii diagnosticați cu autism și 

sindrom Down). 

Aceste obiective contribuie la îndeplinirea obiectivului specific al măsurii 

M2/B „Investiţii in infrastructura sociala pentru combaterea sărăciei si 

favorizarea incluziunii sociale" - facilitarea accesului la servicii de baza a 

grupurilor minoritare si vulnerabile supuse riscului izolarii/excluziunii sociale, 

prin dezvoltarea unor instrumente de integrare sociala si economica. 

Proiectul ”REABILITAREA ȘCOLII NR. 6 CONDRENI ȘI SCHIMBAREA 

DESTINAȚIEI ÎN CENTRU PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI, ORAȘ 

TG. NEAMȚ” contribuie la: 

- Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei si a dezvoltării 
economice în zona rurală a teritoriului GAL Ținutul Răzeșilor; 

- Creşterea nivelului de trai al populaţiei prin imbunatatirea infrastructurii 
locale, a serviciilor de baza si sprijinirea dezvoltării teritoriului GAL Ținutul 
Răzeșilor; 

- Îmbunatatirea calitatii vieţii locuitorilor din teritoriul GAL Ținutul 
Răzeșilor, prin furnizarea serviciilor sociale adecvate necesităţilor beneficiarilor 
cu risc social, cu probleme specifice (copii cu dizabilitati), avand scopul de a 
reduce si combate excluziunea sociala pe teritoriul GAL Ținutul Răzeșilor. 
Data de începere a proiectului - 21.09.2018, iar data de închidere efectivă 

a proiectului este 20.09.2020.  

2.4.Proiect”Imbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, Bacău și 

Neamț la servicii medicale de urgență", cod SMIS 125389 
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Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de 

investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 

priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin 

îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum 

și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, 

Obiectiv specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, 

comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și 

izolate / Obiectiv Specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii 

spitalicești de urgență, apeluri dedicate Proiectelor Nefinalizate, conform 

contractului de finanțare nr. 3609/14.12.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice și Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Nord-Est. 

Proiectul este derulat în parteneriat cu Ministerul Sănătății (în calitate de 

solicitant) și Spitalul Județean de Urgență Vaslui, Spitalul Municipal ”Dimitrie 

Castroian” Huși, Spitalul Municipal de Urgență Moinești, Spitalul Orășenesc 

”Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz, Spitalul Municipal de Urgență ”Elena Beldiman” 

Bârlad, Spitalul Județean de Urgență Bacău, Spitalul Municipal ”Sf. Ierarh Dr. 

Luca” Onești, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Spitalul Orășenesc 

”Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamț, Spitalul Municipal de Urgență Roman, 

Municipiul Onești și UAT Orașul Tîrgu Neamț 

Valoarea totală a proiectului este de 26.261.728,18 lei. Valoarea aferentă 

partenerului UAT Orașul Târgu Neamț este de 1.784.514,92 lei din care 

valoarea finanțării nerambursabile este de 1.748.824,64 lei, iar contribuția 

proprie este de 35.690,28 lei. 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin 

investiții în dotari sau lucrari necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie 

la dezvoltarea operationalitatii la nivel național, regional si local, reducând 

inegalitațile în ceea ce priveste starea de sanatate publica si îmbunatațind 

accesul la serviciile medicale de calitate.  

Data de începere a proiectului - 14.12.2018, iar data de închidere efectivă 

a proiectului este 30.09.2019.  

 3. Proiecte depuse şi aflate în evaluare în anul 2018 

3.1. "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, 
modernizării și dotării Colegiului Tehnic Ion Creangă Târgu-Neamț" 
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Proiectul a fost depus spre finanţare din fonduri structurale în cadrul 

Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014 - 2020, - Axa prioritară 10 - 
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile 
în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor 
de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare 
la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Prin proiect, se propune reabilitarea, modernizarea și dotarea a 4 

corpuri de clădire din cadrul Colegiului Tehnic Ion Creangă Tîrgu Neamț, 

precum și amenajarea de terenuri de sport. 

Valoarea totală a investiției, conform devizului general, este de 

13.443.068,43 lei fără TVA, respectiv 15.974.623,12 lei cu TVA, din care C+M 

de 9.404.571,84 lei fără TVA, respectiv 11.191.440,49 lei cu TVA. 

 

3.2."Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, 
modernizării și dotării Liceului Vasile Conta Târgu-Neamț" 

Proiectul a fost depus spre finanţare din fonduri structurale în cadrul 
Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014 - 2020, - Axa prioritară 10 - 
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile 
în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor 
de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare 
la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Prin proiect, se propune reabilitarea, modernizarea și dotarea corpului 

principal din cadrul Liceului Vasile Conta Tîrgu Neamț, precum și amenajarea 

unui teren de sport. 

Valoarea totală a investiției, conform devizului general, este de 

12.942.468,25 lei fără TVA, respectiv 15.382.434,22 lei cu TVA, din care C+M 

de 8.221.646,46 lei fără TVA, respectiv 9.783.759,29 lei cu TVA. 

 

3.3."Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, 

modernizării și dotării Școlii Gimnaziale nr. 2 Grigore Ghica Vodă Târgu-Neamț" 
Proiectul a fost depus spre finanţare din fonduri structurale în cadrul 

Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014 - 2020, - Axa prioritară 10 - 
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile 
în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor 
de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare 
la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii 
cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. 

Prin proiect, se propune reabilitarea, modernizarea și dotarea corpului 
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principal din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 2 Grigore Ghica Vodă Tîrgu Neamț, 

precum și amenajarea unui teren de sport. 

Valoarea totală a investiției, conform devizului general, este de 

9.606.725,93 lei fără TVA, respectiv 11.429.118,12 lei cu TVA, din care C+M 

de 6.343.279,40 lei fără TVA, respectiv 7.548.502,49 lei cu TVA. 

 

3.4. "IMBUNATATIREA SERVICIILOR SOCIALE, EDUCATIONALE, CULTURALE 

SI RECREATIVE DIN ORASUL TÂRGU- NEAMT" 

Proiectul a fost depus spre finanţare din fonduri structurale în cadrul 
Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014 - 2020, - Axa prioritară 13 - 
Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: 
Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a 
comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 
13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din 
România. 

În cadrul proiectului se vor realiza următoarele investiții: 

1. Modernizarea  a doua cladiri cu destinatia de invatamant respectiv 

Gradinita nr.1-Corp C2 si Colegiul National Stefan cel Mare - Corp C1 prin 

reabilitarea acestor cladiri si prin achizitionarea unor dotari moderne. Totodata 

terenul de sport al Colegiului National Stefan cel Mare va fi reabilitat in 

intregine urmand sa fie prevazut si cu nocturna. 

2.Modernizarea Parcului Unirea 

3.Modernizarea Parcului Gradina publica 

4.Modernizarea Spațiilor verzi din fața Cinematografului Ozana 

5.Modernizarea Parcului Cetate. 

Valoare investitie, inclusiv  TVA, este de 19,243,719.61 lei 

(3,683,683.50 euro) din care C+M, inclusiv TVA, este de 11,046,334.33 lei 

(2,371,730.40 euro). 

 

3.4."MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL 

TG. NEAMȚ" 

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020,  Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, 
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a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile 

în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 

Operațiunea C – Iluminat public. 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta modernizarea si extinderea 

sistemului de iluminat public cu scopul imbunatatirii eficientei energetice in 

Orasul Tg. Neamt, judetul Neamt. Prin realizarea obiectivului general al 

proiectului se doreste reducerea impactului nociv produs asupra mediului, pe 

care iluminatul public il are ca efect secundar. Prin implementarea proiectului 

se intentioneaza obtinerea unui sistem de iluminat mult mai eficient si eficace, 

ce ar implica o durata de utilizare mult mai mare a corpurilor de iluminat, 

costuri mult mai mici pentru consumul de energie si mentenanta, dar si 

reducerea poluarii asupra mediului inconjurator. 

În cadrul proiectului este prevazută extinderea și modernizare 

sistemului de iluminat public de pe următoarele străzi: Vetereni, Ion Roată, 

Baile Oglinzi, Daciei, Vanatorului, Blebei, Vadului, Gheorghe Doja, Victoriei, 

Ștefan cel Mare (de la Biserica Adormirea Maicii Domnului pana la Biserica Sf. 

Nicolae), Castanilor. 

Valoarea totală a proiectului este de <4,221,864.23> lei (inclusiv 

T.V.A.). 

 
3.5."Dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Sfântul Dimitrie 

Târgu- Neamț" 

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020,  Axa prioritara 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale Prioritate 

de investiții 8.1-– Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie 

la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea 

ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin 

îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum 

și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități. 

Operatiunea 8.1.A- Ambulatorii 

Prin proiect se propune dotarea urmatoarelor cabinete si laboratoare 

aferente Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Sfantul Dimitrie 

Tirgu Neamt: 

Nr. 

crt. 

Denumire cabinet/laborator Locația 
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1. Laborator recuperare, medicină fizică și 

balneologie 

Pavilion 

ambulatoriu 

2. Laborator de radiologie și imagistică medicală Pavilion 

ambulatoriu 

3. Laborator analize medicale Pavilion 

ambulatoriu 

4. Cabinet cardiologie Pavilion 

ambulatoriu 

5. Cabinet chirurgie generală Pavilion 

ambulatoriu 

6. Cabinet reumatologie Pavilion 

ambulatoriu 

7. Cabinet pneumologie Pavilion 

ambulatoriu 

8. Cabinet ortopedie și traumatologie Pavilion 

ambulatoriu 

9. Cabinet medicină internă  Pavilion central 

10.  Cabinet gastroenterologie Pavilion central 

11.  Cabinet  obstetrică ginecologie Pavilion central 

12. Cabinet pediatrie Pavilion L5 

Valoarea totală a obiectului de investiţii:  

            - 10.874.948,67 lei, cu TVA, din care construcţii-montaj (C+M): 

464.876,18 lei, cu TVA 

   - 9.138.612,33 lei, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M): 

390.652,25 lei, fără TVA. 

 

II. Proiecte cu finanţare nerambursabilă de la Guvernul 
României 
 

1.Proiectul ”Şcoala lecturii continuă” 
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Proiectul „Şcoala lecturii continuă” a fost depus spre finanţare la 

Administraţia Fondului Cultural Naţional în cadrul concursului de proiecte 

culturale sesiunea II/2018, aria tematică – Promovarea culturii scrise. Prin 

acest proiect s-a dorit continuarea activităţilor specifice clubului de lectură 

pentru tineri cu vârsta între 7 şi 14 ani, club care a fost amenajat în incinta 

Casei Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ. Proiectul s-a desfăşurat pe o 

perioadă de 4 luni (iunie – septembrie 2018). Activităţile proiectului au fost 

gândite astfel încât proiectul să fie implementat în condiţii optime.  

Prima activitate a fost constituirea echipei de implementare a proiectului 

(Manager proiect, asistent manager proiect, responsabil activităţi de 

comunicare-informare şi responsabil financiar) precum şi identificarea 

colaboratorilor (profesori, actori, scriitori, etc.).  Următoarea activitate a fost 

cea de publicitate şi promovare a proiectului, care s-a desfăşurat pe toată 

perioada proiectului. A treia activitate a fost cea de constituire a grupului de 

tineri (200 de copii).  

După constituirea grupului ţintă au fost desfăşurate activităţi de lectură 

specifice tinerilor, activităţi ce au fost coordonate de către profesori 

colaboratori. În aria tematică a fost inclusă, pe lângă alte teme, şi aniversarea 

Centenarului Marii Uniri şi a Primului Război Mondial, prezentându-se 

momentele unirii din istoria României. Elevii au participat la dezbateri carte-

film, centenar 100, redactarea unui jurnal de lectură, ateliere de creaţie, jocuri 

interactive pornind de la acţiunea operelor studiate, jocuri de rol, actorie pentru 

cititori, teatru de umbre, jurnalist de poveste, scenografie, scriere imaginativă, 

analiza discursului unei imaginietc. O altă activitate a fost cea de lecturare în 

spaţii neconvenţionale. Tinerii s-au deplasat la case memoriale (Ion Creangă, 

Veronica Micle, Nicolae Labiş de la Mălini, Vasile Alecsandri de la Mirceşti şi 

Mihai Eminescu de la Ipoteşti). La casele memoriale participanţii au recitat 

poezii, iar la Ipoteşti elevii au celebrat „Ziua Limbii Române” prin prezentarea 

unui “paşaport cultural” format din minim trei poezii ale poetului. 

O activitate deosebită a fost cea care s-a intitulat “Grigore Vieru 

rădăcinile neamului” cu participarea unui grup de 7 copii şi şase profesori de la 

Liceul “Mihai Eminescu” din Ungheni, Republica Moldova.  

La finalul proiectului au fost organizate concursuri cu premii: lectura 

unui text şi înţelegerea lui, desene după text, interpretarea unui rol după un 

text. A fost organizat un workshop, scopul acestei activităţi fiind acela de a 

oferi tinerilor posibilitatea întâlnirii cu personalităţi culturale din mediul literaturii 
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pentru copii. Ultima activitate a fost cea de evaluare şi monitorizare a 

proiectului. 

 Valoarea totală a proiectului: 

NR. 

CRT. 

SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

 Valoarea totală a proiectului,  58.510 lei 

1. Contribuţie Casa Culturii “Ion 

Creangă” Tg. Neamţ 

7.400 lei 

2. Contribuţia A.F.C.N 51.110 lei 

 

Proiectul a fost implementat de către Casa Culturii Ion Creangă, în 

parteneriat cu Biblioteca orășenească, Primăria asigurând sprijin în scrierea 

proiectului și a raportului final. 

 

2. Proiecte inițiate din anii anteriori și aflate în implementare în anul 2018 

Proiecte finanţate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 

Locală, aprobat prin O.U.G. nr.28/2013 

Pentru proiectele în continuare finanţate în cadrul PNDL, în cursul anului 2018 

s-a transmis la MDRAP situaţii centralizatoare referitoare la lucrările executate, 

sumele decontate, documentele suport, solicitările de includere în program, 

devizele generale actualizate după organizarea procedurilor de licitaţie. Aceste 

investiţii sunt: 

1. Modernizare străzile Daciei şi Vânătorului, oraş Tg. Neamţ,  
            Lucrările au fost recepţionate în anul 2018. 

2. Realizare reţea de canalizare menajeră şi microstaţie de epurare în 
zona Băile Oglinzi, oraş Tg. Neamţ,  

3. Extindere/modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă în zona 
Băile Oglinzi, oraş Tg. Neamţ,  

4. Modernizare Drum Comunal DC 7, Oraş Tîrgu Neamţ,  
5. Extindere sistem de canalizare oraşul Tîrgu Neamţ, jud. Neamţ,  
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6. Reabilitare reţele de alimentare cu apă în oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul 
Neamţ,  

7. Reabilitare şi modernizare a trei corpuri de clădire la Colegiul Tehnic 
„Ion Creangă” Tg. Neamţ 

8. Construire corp central Şcoala gimnazială nr. 3 Humuleşti oraş  Tg. 

Neamţ,  

9. Realizare şi modernizare platformă gunoi, oraş Tîrgu Neamţ,  

 

3. Proiecte finanţate de Administraţia Fondului pentru Mediu 

PROIECTUL: „Realizare şi extindere reţele stradale de canalizare 
menajeră în localităţile Humuleştii Noi, Blebea şi cartier Pometea, oraş 
Tîrgu Neamţ” 

 

Proiectul a fost finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu în cadrul 

Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de 

alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare, investiția 

fiind recepționată la sfârșitul anului 2018. 

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele: 

- Humuleștii Noi: 5307,70 ml conducată canalizare menajeră, 100 
cămine vizitare, 939 ml conductă racord, 195 cămine racord, 1496,6 ml 
conductă refulare, 3 stații de pompare; 

- Blebea: 4383 ml conducată canalizare menajeră, 128 cămine vizitare, 
841 ml conductă racord, 212 cămine racord, 2801 ml conductă refulare, 
7 stații de pompare; 

- Pometea: 1835 ml conducată canalizare menajeră, 56 cămine vizitare, 
284 ml conductă racord, 72 cămine racord, 545,90 ml conductă 
refulare, 4 stații de pompare; 

Valoarea finală a proiectului a fost de 5.720.625,16 lei, din care 82% 
finanțare asigurată de către AFM. 

 
Alte activităţi ale compartimentului dezvoltare locală în anul 2018 
În anul 2018 în afară de elaborarea şi implementarea de proiecte s-a 

participat la diverse informări, seminarii, cursuri, conferinţe organizate la nivel 

regional sau naţional de către diverse instituţii. 

Atribuţii privind domeniul public şi privat al oraşului Tg. Neamţ 

- Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
oraşului Tg. Neamţ 
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- Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al 
oraşului Tg. Neamţ 

- Colaborare cu prestatorii de servicii topografice şi cu OCPI în vederea 
întabulării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al oraşului, a 
lotizării de terenuri, etc; 

- Realizarea rapoartelor de specialitate şi susţinerea proiectelor de 
hotărâre în cadrul Consiliului local al oraşului Tg. Neamţ referitoare la 
bunurile aparţinând domeniului public şi privat (completare/radiere 
imobile din domeniul public și privat, aprobare documentații de alipire, 
lotizare, etc 

 

B. BIROU PLANIFICARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE 

Biroul Planificare şi Implementare Proiecte, birou înfiinţat cu rolul de a 

identifica, selecta şi elabora propuneri de proiecte în vederea obţinerii finanţării 

lor, de a asigura implementarea şi managementul proiectelor, cu rolul de a 

promova şi organiza diverse evenimente şi activităţi. 

În anul 2018 a participat alături de Compartimentul Dezvolatre Locală la 

implementarea următoarelor proiecte: 

- Proiect „Construire infrastructură de agrement”, cod SMIS 118971 

- Proiect „Eficientizare energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor 

rezidențiale din orașul Târgu Neamț”, cod SMIS 121742 

- Proiect „Reabilitarea Școlii nr. 6 Condreni și schimbarea destinației în Centru 

pentru persoane cu dizabilități, oraș Târgu Neamț” 

 

Proiecte depuse şi aflate în evaluare în anul 2018 

1 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, modernizării 

și dotării Colegiului Tehnic Ion Creangă Târgu Neamț” 

2 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, modernizării 

și dotării Liceului Vasile Conta Târgu Neamț” 

3 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, modernizării 

și dotării Școlii Gimnaziale nr. 2 Grigore Ghica Vodă Târgu Neamț” 

4 „Îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale, culturale şi recreative din 

oraşul Târgu Neamţ” 

5 „Modernizare și extindere sistem de iluminat public în orașul Târgu Neamț” 

6 „Dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Sfântul Dimitrie 

Târgu Neamț” 

 

Proiecte cu finanţare nerambursabilă de la Guvernul României 

1. Proiect „Pe urmele eroilor din Primul Război Mondial”  
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Proiect finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale dedicat 

Centenarului României. 

Scopul proiectului „Pe urmele eroilor din Primul Război Mondial” a 

fost de a sărbători anul Centenar la Târgu Neamţ, de a sărbători lupta şi jertfa 

eroică pentru idealul naţional al eliberării şi unirii tuturor românilor într-un 

singur stat, de a păstra vie în memoria locurilor jertfa eroilor primului Batalion 

de Vânători de Munte înfiinţat la Târgu Neamţ. 

Activităţile proiectului „Pe urmele eroilor din Primul Război Mondial” 

s-au derulat joi 1 noiembrie 2018. 

Prima activitate importantă din proiect - Simpozionul „Regalitatea 

română şi Marea Unire – Regele Ferdinand I – omul din spatele Marii 

Uniri”, s-a desfăşurat la Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ. 

A doua activitate a proiectului a fost realizarea unei expoziţii foto-

documentare, dedicate Centenarului Marii Uniri, cu fotografii, documente, 

imagini ale Monumentului Vânătorilor de Munte, Cetăţii Neamţ, imagini vechi 

ale oraşului nostru, a oamenilor locurilor. Este expusă în faţa Colegiului 

Naţional „Ştefan cel Mare”, Corp B. 

A treia activitate a proiectului a fost proiecţia filmului „Triunghiul 

morţii”, în regia lui Sergiu Nicolaescu, prezentat de Caravana Centenarul 

filmului românesc, la Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ. 

Valoarea totală a proiectului este de 15.000 lei. 

 

2. Proiect „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Mărturii, documente şi 

semnificaţii” 

 Este cel de al doilea proiect finanţat de Ministerul Culturii şi 

Identităţii Naţionale dedicat Centenarului României. 

Scopul proiectului „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Mărturii, 

documente şi semnificaţii” este de a păstra vie în memoria locuitorilor 

emoţia şi bucuria celor peste 100.000 de oameni din toate colțurile României, 

care acum 100 de ani în urmă se îndreptau către Alba Iulia, pentru a asista la 

desăvârșirea celui mai puternic act din istoria României, la Marea Unire de la 1 

Decembrie 1918, de a sărbători anul Centenar la Tîrgu Neamţ, de a sărbători 

lupta şi jertfa eroică pentru idealul naţional al eliberării şi unirii tuturor românilor 

într-un singur stat, de a sărbători Ziua Naţională a României. 

Activităţile proiectului s-au derulat în perioada 1 – 6 decembrie 2018 

Primele activităţi ale proiectului s-au desfăşurat pe 1 Decembrie 2018, 

cu Expoziţia de desene „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918”, realizată de 

copii din şcolile din oraş şi Sesiunea de referate „Marea Unire de la 1 

Decembrie 1918. Mărturii, documente şi semnificaţii”, ce au avut loc la 

Casa Culturii „Ion Creangă”. Expoziţia de desene şi sesiunea de referate au 
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fost organizate în urma desfăşurării celor două concursuri: de desene, adresat 

elevilor de gimnaziu şi de referate de istorie, concurs adresat elevilor de liceu. 

Premierea celor două concursuri a avut loc în cadrul evenimentelor organizate 

cu prilejul Zilei Naţionale a României pe 1 decembrie 2018 la Casa Culturii „Ion 

Creangă” Tîrgu Neamţ. 

A doua activitate a proiectului s-a desfăşurat luni, 3 decembrie 2018 la 

Casa Culturii „Ion Creangă”. În Sala mare de spectacole a avut loc Concertul 

Symphonic Brass, susţinut de Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen 

Saeculare” Piatra Neamţ, dedicat Centenarului Marii Uniri. 

A treia activitate a proiectului a fost proiecţia filmelor documentare:  

Marea Unire, România la 100 de ani (producţie AGERPRES) şi „Pe eroi să 

nu îi căutați în mormânt, ci în inimile voastre!” realizator jurnalista Camelia 

Moise, prezentate de Centenarul filmului românesc, la Casa Culturii „Ion 

Creangă” Tîrgu Neamţ, joi, 6 decembrie 2018. 

Valoarea totală a proiectului este de 15.000 lei. 

 

 Proiecte şi activităţi cultural educative 

1. Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou, ediţia a VI-a - 2 ianuarie 

2018 

Scopul proiectului: creşterea gradului de cunoaştere şi promovare a 

obiceiurilor, datinilor şi tradiţiilor specifice sărbătorilor de iarnă. 

În fiecare an  pe 2 ianuarie, la Târgu Neamţ, se desfăşoară „Festivalul 

Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou”, manifestare culturală ce are loc în 

centrul oraşului în Piaţa „Adormirea Maicii Domnului”. Prin organizarea acestui 

festival se asigură un cadru organizaţional adecvat pentru desfăşurarea şi 

promovarea datinilor, obiceiurilor şi tradiţiilor specifice Sărbătorilor de iarnă din 

zona oraşului Târgu Neamţ şi din împrejurimi, pentru atragerea tinerilor spre 

învăţarea şi continuarea acestor tradiţii, precum şi pentru atragerea publicului 

larg către acestea, contribuind la educarea permanentă în spiritul valorilor 

culturale locale, judeţene, naţionale şi pentru promovarea valorilor locale 

autentice, obiceiurilor şi tradiţiilor populare, în circuitul naţional şi internaţional. 

Manifestarea culturală „Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul 

Nou” reprezintă pentru judeţul Neamț şi pentru oraşul nostru, un eveniment 

important, ce reuşeste în fiecare an să reprezinte un punct de atracţie pentru 

mii de localnici şi turişti. Ediţia a VI-a a festivalului din 2018 s-a bucurat de o 

prezenţă foarte mare a formaţiilor înscrise în concurs, dar mai ales de prezenţa 

publicului spectator într-un număr record. Astfel, considerăm că obiectivele 

propuse prin organizarea festivalului au fost atinse, iar continuarea organizării 

festivalului o necesitate. 
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2. „Zilele Ion Creangă” , ediţia a XLVIII-a, 1-3 martie 2018 
Manifestarea culturală „Zilele Ion Creangă” organizată cu scopul de a 

promova atât personalitatea creatoare a marelui scriitor Ion Creangă, 

promovarea valorilor naționale, cât şi arealul turistic al zonei în 2018 a avut 

următoarele activităţi: 

 Decernare titluri Cetățean de Onoare al oraşului Târgu Neamţ unor 

personalități care au marcat viața culturală a județului Neamț: actorului Dorin 

Vișan, pentru interpretarea rolului principal în pelicula „Un bulgăre de humă”, 

scriitorului D.R. Popescu, câștigător al Premiului  Național de Proză „Ion 

Creangă” și prof. univ. dr. Constantin Parascan, pentru numeroasele studii 

dedicate scriitorului Ion Creangă 

 Simpozion dedicat operei scriitorului Ion Creangă și receptării acesteia 

la nivel național și internațional, cu participarea unor personalități de marcă din 

domeniul culturii și literaturii române actuale 

 Proiecție de film - ”Un bulgăre de humă”, cu participarea actorului 

principal al peliculei, Dorel Vișan, în dialog deschis cu spectatorii 

 Recital de poezie al actorului Dorel Vișan, acompaniat la flaut de Ionuţ 

Ştefănescu 

 Concursuri de desene inspirate din opera scriitorului, dedicat elevilor de 

clase primare din școlile din oraș și împrejurimi, de lectură din opera lui 

Creangă, dedicat elevilor de gimnaziu din oraș și împrejurimi, de creație 

literară spontană, dedicat elevilor de liceu din oraș și împrejurimi 

 Spectacol omagial „După 20 de ani …” a Coralei ”Basil Anastasescu” a 

Fundației Culturale „Ion Creangă”  

 Acordarea Trofeului “Ion Creangă” 

 
3. „Zilele Cetăţii Neamţ” – ediţia a XVIII-a,  Festivalul Medieval „Cetatea 
Neamț” ediţia a V-a,  în perioada 29 iunie – 1 iulie 2018. 

Manifestarea „Zilele Cetăţii Neamţ” -  Festivalul Medieval „Cetatea 

Neamț” susţine ideea de a face o incursiune în trecutul istoric al zonei 

Neamţului având în vedere în primul rând promovarea Cetăţii Neamţ, a 

imaginii oraşului Târgu Neamţ și atragerea unui număr cât mai mare de turişti 

în zonă. 

Organizatori: Alături de Primăria şi Consiliul Local Târgu Neamţ au 

fost: Consiliul judeţean Neamţ, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ. Parteneri: 

Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”, APDTN „Valea Ozanei”, 

Asociaţia Puzzle OptimEast, ATOR Târgu Neamţ, Clubul Copiilor Târgu 

Neamţ, Fundaţia Culturală „Ion Creangă”, Asociaţia Ţinutul Zimbrului, 

Asociaţia Magia Copilăriei şi Casa Culturii „Ion Creangă”. 
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Activităţi: - Parada Centenarului, Traseu: Casa Culturii „Ion Creangă” -  

Parc Cetate 

- Festivalul „Ceaunul Fermecat” şi Târgul Meşterilor Populari 

- Concerte „Lupus Dacus”, Spectacol „Centenarium” în Cetatea 

Neamţ – Lupus Dacus, Concerte „Cimpoierii din Transilvania”, Spectacol 

medieval interactiv, Spectacol cu foc „Fire Dream”– Paladinii de Terra 

Medies, Întreceri voiniceşti şi schimbare de gardă - Străjerii Cetăţii Neamţu’, 

Dansuri medievale, prezentare de arme şi tehnici de luptă – Straja Cetăţii 

Sucevii, Dansuri tematice medievale – Şcoala de dans Domniţa Ruxandra, 

Animație medievală și reconstrucții istorice, Spectacol de reconstrucție istorică 

– Apărarea Cetății Neamțului - Cavalerii Cetăților Bârsei și Compania 

Ursului Brun, spectacol Clubul Copiilor. 

- Ateliere de tir cu arcul, Medieval Hunt, Ateliere medievale pentru tineri, 

Ateliere pentru copii de pictură şi desen pe teme medievale  

 

 Alte proiecte 

 

1. Proiectul Simpozionul Naţional „Patrimoniul Cultural resursă de 

dezvoltare locală” 

Proiectul a fost redepus pentru finanţare de la AFCN. Proiectul îşi 

propune să aducă în prim plan patrimoniul cultural imobil, aflat în aria de 

competenţă administrativă, ca o resursă economică cu impact direct asupra 

calității și îmbunătățirii strategiilor de dezvoltare locală, reunind la masa 

dezbaterilor tematice din cadrul Simpozionului a specialiștilor din domeniu, 

reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ONG-uri cu implicare în domeniu și 

autorii unor exemple de bune practici în ceea ce privește implementarea unor 

proiecte de dezvoltare economică, pe fondul exploatării corespunzătoare a 

resursei de patrimoniu cultural. 

 

2. Proiectul „Grădina lui Ştefan” - Proiect finanțat de Fundația pentru 

Parteneriat și MOL România 

Realizat de Colegiul Național „Ștefan cel Mare” în parteneriat cu 

ASOCIAŢIA „Ținutul Zimbrului” şi Primăria Târgu Neamţ. 

Perioada: 16 aprilie 2018 - 6 august 2018 

Ideea unei grădini de studiu și relaxare vine din nevoia elevilor și a 

profesorilor, deopotrivă, de a-și desfășura orele în aer liber odată cu sosirea 

primăverii. Cu ajutorul Fundației pentru Parteneriat, Mol România și Asociației 

„Ținutul Zimbrului”, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Târgu Neamț, prin 

activitățile elevilor membri ai Clubului Green Impact, a organizat si desfășurat 

Proiectul „Grădina lui Ștefan”. 
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Activităţi: - amenajarea unui spaţiu verde în curtea Colegiul Național 

„Ștefan cel Mare” 

- Biblioteca vie, activitate de învăţare experimentală şi de bune 

practici pe teme de ecologie şi protecţia mediului 

- Concurs de educaţie sanitară şi pentru sănătate 

 

3. Organizarea şi implementarea proiectului Campania umanitară „Fii 

înger de Crăciun”, cu scopul de strângere de alimente, obiecte de 

îmbrăcăminte, materiale de construcţii, obiecte necesare în orice locuinţă 

pentru familii nevoiaşe din oraşul Târgu-Neamţ. 

 

4. Documentarea şi scrierea Proiectului de Hotărâre privind însușirea 

variantei finale a proiectului de stemă și sigiliu al Unității Administrativ 

Teritoriale – Orașul Târgu Neamț, județul Neamț; şi a Proiectului de Hotărâre 

privind aprobarea modelului de steag al Orașului Târgu Neamț, județul Neamț. 

 

5. Organizarea și implementarea Campaniei de prevenire și combatere a 

cerșetoriei pe raza orașului Târgu Neamț „Stop cerșetoriei”, desfășurată în 

perioada 23 iulie – 23 decembrie 2018. 

 

În anul 2018 în afară de elaborarea şi implementarea de proiecte s-a 

participat la diverse informări, seminarii, cursuri, conferinţe organizate la nivel 

regional sau naţional de către diverse instituţii cum au fost:  

- Seminarul Naţional „ALZIAR SĂRBĂTOREŞTE ANUL 

PATRIMONIULUI” şi Adunarea generală a Asociaţiei ALZIAR de 

la Alba Iulia, 25-27 octombrie 2018. 

- Conferința organizată în cadrul celei de-a treia ediții a SMART 

ALLIANCE – Inovation SUMMIT, de la București, 6 noiembrie 

2018. 

 

 

IV. ACHIZIŢII PUBLICE  

TABEL PROCEDURI SIMPLIFICATE 2018 

Nr  
crt 

Denumirea 
contractului 

COD CPV Valoare 
estimata 

 

Cre 
dite 
bugetare 
apro 
bate 

Ofertanti Criteriu 
de 
evaluare 
a 
ofertelor 

Valoare 
oferta 

Valoare 
desemnata 
castiga 
toare lei fara 
TVA 

Modalitati  
de plata 

Lei fara TVA Denumire 
firma 

Lei fara TVA 

1 Extindere sistem de 
canalizare in orasul 
Tg. Neamt 

45232400
-6 

4.234.566,9
3 lei 

MDRAP S.C. LENON 
INSTAL 
S.R.L. 

Pretul cel 
mai 
scazut 

2.847.435,29 
lei 

2.847.435,29 
lei 

2018 
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(66/21.05.2018) Botesti, 
Neamt 

2 Amenajare si 
modernizare 10 
parcari in orasul Tg. 
Neamt (proiectare + 
executie) 
(194/26.10.2018) 

45233140
-2 

3.650.678 
lei 

Buget 
local 

S.C. TRUST 
CCDP SRL 

Cel mai 
bun 
raport 
calitate 
pret 

3.061.600,46 
lei 

3.061.600,46 
lei 

2018 

3 Vanzarea, respectiv 
cumpararea de 
motorina EURO 5 
prin utilizarea 
cardurilor de 
carburant.(88/19.08.
2018)        

09134220 263.000 lei Buget 
local 

S.C. MOL 
ROMANIA 
S.R.L. 

Pretul cel 
mai 
scazut 

262.660  lei 262.660  lei 2018 

4 Servicii de proiectare 
faza DALI in vederea 
concesionarii 
serviciului de 
distributie a gazelor 
natural pentru 
alimentarea cu gaze 
in localitatea 
Humulestii Noi, Tg. 
Neamt 
(61/15.05.2018) 

79314000
-8 

25.000 lei Buget 
local 

S.C. 
PROIECT 
INSTAL 
S.R.L. Bacau 

Pretul cel 
mai 
scazut 

25.000 lei 25.000 lei 2018 

 

 

TABEL ACHIZIŢII DIRECTE 

       Criteriu de evaluare a ofertelor 

        -preţul cel mai scăzut 

Nr 
crt 

Denumirea contractului COD CPV Valoare 
estimata 

 

Cre 
dite 
bugetare 
apro 
bate 

Ofertanti Valoare 
oferta 

Valoare 
desemnata 
castiga 
toare lei 
fara TVA 

Modalitati  
de plata 

Lei fara TVA Denumire firma Lei fara 
TVA 

1. Publicare anunturi 
licitatie - 2 buc 
(308/10.01.2018) 

22200000
-2 

160 lei Buget local SEDPRESS CEAHLAUL 
SRL PIATRA NEAMT 

160 lei 160 lei 2018 

2. Publicare anun turi 
licitatie (579/15.01.2018) 

79341000
-6 

160 lei Buget local SEDPRESS CEAHLAUL 
SRL PIATRA NEAMT 

160 lei 160 lei 2018 

3. Publicare anunturi 
licitatie ziar national 
(588/15.01.2018) 

79341000
-6 

184,88 lei Buget local META RING SRL 
BUCURESTI 

184,88 
lei 

184,88 lei 2018 

4. Publicare anunt 
“amenajare si 
modernizare 10 parcari” 
(925/19.01.2018)  

79341000
-6 

60 lei Buget local SEDPRESS CEAHLAUL 
SRL PIATRA NEAMT 

50 lei 50 lei 2018 

5. Publicare anunturi 
proiecte de hotarare 

79341000
-6 

180 lei Buget local SEDPRESS CEAHLAUL 
SRL PIATRA NEAMT 

180 lei 180 lei 2018 
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(1111/23.01.2018) 

6. Reparatie Fiat Ducato 
NT06SLE 
(336/10.01.2018) 

50100000
-6 

4.760 lei Buget local SC EFIMEX SRL PIATRA 
NEAMT 

4.759,7
4 lei 

4.759,74 lei 2018 

7. Reinnoire certificate 
digital Directia Buget 
Contabilitate 
 ( 733/16.01.2018) 

79132100
-9 

95 lei Buget local CERT SIGN SA Bucuresti 95 lei 95 lei 2018 

8. Servicii de legatorie 
(755/17.01.2018) 

79800000
-2 

150 lei Buget local CARTEX SRL Tirgu 
Neamt 

58,82 lei 58,82 lei 2018 

9. Servicii de asigurare 
polite RCA  

66516100
-1 

1.500 lei Buget local SC TRANSIL 
VANIA ASISTENT 
BROKER SRL Tirgu 
Neamt 

1.539,9 
lei 

1.539,9 lei 2018 

10. Registre evident pentru 
serviciul UAT 
(718/16.01.2018) 

22800000
-8 

250 lei Buget local CARTEX SRL Tirgu 
Neamt 

175,74 
lei 

175,74 lei 2018 

11. Piese tractor NT476 
Piese buldoexcavator 
NT330 
Piese autocamion 
NT11MMM 
Piese autogreder NT046 
(846/18.01.2018) 

34300000
-0 
 

1.300 lei 
   900 lei 
 
   500 lei 
 
1.600 lei 

Buget local SC MAPI SRL Tirgu 
Neamt 

1.145 lei 
   840 lei 
 
   490 lei 
 
1.530 lei 
4.005 lei 

1.145 lei 
   840 lei 
 
   490 lei 
 
1.530 lei 
4.005 lei 

2018 

12. Piese Skoda NT01WXZ 
Piese VOLKSWAGEN 
CRAFTER NTWXZ 
Piese Dacia Duster 
NT12WXZ 
(1000/22.01.2018) 

34300000
-0 
 

606 lei 
 
5.120 lei 
 
150 lei 

Buget local SC MAPI SRL Tirgu 
Neamt 

606 lei 
 
5.120 lei 
 
150 lei 
5.876 lei 

606 lei 
 
5.120 lei 
 
150 lei 
5.876 lei 

2018 

13. Plan de situatie pentru 
terenurile aferente 
garajelor de pe str. 
Marasesti 
(1.276/26.01.2018) 

71351810
-4 

3.500 lei Buget local SPECIALIST IN 
CADASTRU, GEODEZIE 
SI CARTOGRAFIE LATES 
PETRU IULIAN , 
AGAPIA, NEAMT 

3.003 lei 3.003 lei 2018 

14. Pachet consumabile 
autogreder NT046 
(1.514/30.01.2018) 

31000000
-6 

1.900 lei Buget local SC COMCIT SRL, 
PIPIRIG, NEAMT 

1.578,1
6 lei 

1.578,16 lei 2018 

15. Servicii de asigurare RCA 
pentru 3 autovehicule 
(1.849/05.02.2018) 

66516100
-1 

2.200 lei Buget local FAST BROKERS – 
BROKER DE ASIGURARE 
BUCURESTI 

968,33 
lei 

968,33 lei 2018 

16. Piese si consumabile 
pentru Skoda Superb 
(1.932/06.02.2018) 

34300000
-0 

2.500 lei Buget local SC MALUCO COM SRL 
TIRGU NEAMT 

1.996,7
6 lei 

1.996,76 lei 2018 

17. Achizitionare 2 hidranti 
la Primaria orasului Tirgu 
Neamt 
(2024/07.02.2018) 

42131160
-5 

6.867,23 lei Buget local SC EURO 
ETANS IN DUSTRI SRL  
COSOVENI, DOLJ 

4.817 lei 4.817 lei 2018 

18. Publicare  2 anunturi in 
ziar national Bursa 
(2126/08.02.2018) 

79341000
-6 

252,94 lei Buget local META RING SRL 
BUCURESTI 

252,94 
lei 

252,94 lei 2018 

19. Publicare 3 anunturi  in 
ziar local Ceahlaul 

79341000
-6 

240 lei Buget local SEDPRESS CEAHLAUL 
SRL PIATRA NEAMT 

240 lei 240 lei 2018 
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(2129/08.02.2018) 

20. Jaluzele vertical 
(2289/13.02.2018) 

39515440
-1 

7500 lei Buget local SC GUMATEX SRL Tirgu 
Neamt 

7.112,3
4 lei 

7.112,34 lei 2018 

21. Materiale pentru 
reparatii curente si 
instalatii 
(2293/13.02.2018) 

44110000
-4 

2500 lei Buget local SC ELNIUS  PROD COM 
SRL Tirgu Neamt 

2.487,0
9 lei 

2.487,09 lei 2018 

22. Servicii de sanatate si 
securitatea muncii la 
Primaria orasului Tirgu 
Neamt (7/14.02.2018) 

71317000
-3 

12.000 lei Buget local SC ELS 2007 SRL Tirgu 
Neamt 

7.800 lei 7.800 lei 2018 

23. Servicii de legatorie 
(2333/13.02.2018) 

79800000
-2 

2.155,46 lei Buget local SC CARTEX SRL Tirgu 
Neamt 

2.155,0
5 lei 

2.155,05 lei 2018 

24. Registre, borderouri si 
adeverinte 
(2373/14.02.2018) 

22820000
-4 

900 lei Buget local SC CARTEX SRL Tirgu 
Neamt 

877,13 
lei 

877,13 lei 2018 

25. Materiale accesorii 
pentru aspirator 
(2393/14.02.2018) 

39713431 1.421,31 lei Buget local SC COMCIT SRL Pipirig, 
Neamt 

1.420,9
1 lei 

1.420,91 lei 2018 

26. 
 

Inspectia tehnica 3 
autovehicule Politia 
Locala (2546/16.02.2018) 

71631200
-2 

302 lei Buget local SC MAPI SRL Tirgu 
Neamt 

280 lei 280 lei 2018 

27. Reparatii si consumabile 
pentru Dacia Logan 
NT13WXZ 
(2556/16.02.2018) 

34300000
-0 

1200 lei Buget local SC MAPI SRL Tirgu 
Neamt 

1.323 lei 1.323 lei 2018 

28. Furnizare pachet de 
articole de menaj si uz 
casnic necesar pentru 
diverse evenimente 
organizate de Primaria 
Orasului Tirgu Neamt 
(2557/16.02.2018) 

39220000
-0 

2580,69 lei Buget local SC LADY MARY SRL 
Tirgu Neamt 

2.763,9
5 lei 

2.736,95 lei 2018 

29. Registre si formulare 
pentru SPCLEP Tirgu 
Neamt 
(2.815/21.02.2018) 

22820000
-4 

3.674 lei Buget local SC STAR MEDIA OFFICE 
SRL SIBIU 

1.152,3
0 lei  

1.152,30 lei 2018 

30. 
 

Asigurare RCA microbus 
NT06SLE 

66516100
-1 

 Buget local FAST BROKERS – 
BROKER ASIGURARE 
Bucuresti 

778,2 lei 778,2 lei 2018 

31. Reparatie Fiat  Ducato 
NT06SLE 
(2.801/21.02.2018) 

50100000
-6 

1.325,72 lei Buget local SC EFIMEX SRL Piatra 
Neamt 

1.325,7
2 lei 

1.325,72 lei 2018 

32. 
 

Sistem desktop PC HP + 
monitor + licenta 
(2922/22.02.2018) 

30000000
-9 

3.000 lei Buget local SC DANTE 
INTERNATIONAL SRL 
Bucuresti 

2.420,1
4 lei 

2.420,14 lei 2018 

33. Publicare anunt licitatie  
ziar local 
(2875/22.02.2018) 

79341000
-6 

80 lei Buget local SEDPRESS CEAHLAUL 
Piatra Neamt 

80 lei 80 lei 2018 

34. Scaun de birou 
ergonomic 2 bucati 
(3020/26.02.2018) 

39516000
-2 

294 lei Buget local SC DANTE 
INTERNATIONAL SRL 
Bucuresti 

252,08 
lei 

252,08 lei 2018 

35. Aranjamente florale 
Zilele Creanga 
(3002/26.02.2018) 

03121210
-0 

250 lei Buget local FLOREA MIHAELA – 
MARCELA II Tirgu 
Neamt 

225 lei 225 lei 2018 

35. Scaun de birou 
ergonomic 

39113000
-7 

350 lei Buget local SC DANTE 
INTERNATIONAL SRL 

235,28 
lei 

235,28 lei 2018 



 

 35 

(3020/26.02.2018) Bucuresti 

36. Pachet piese 
buldoexcavator NT330 
(3168/27.02.2018) 

34300000
-0 

515 lei Buget local TIMISESCU PETRARIU 
SRL 

515 lei 515 lei 2018 

37. Piese autogreder 
(3169/27.02.2018) 

34300000
-0 

2.384 lei Buget local TIMISESCU PETRARIU 
SRL 

2.384 lei 2.384 lei 2018 

38. Albume Dorel Visan pt 
Zilele Creanga 
(3051/26.02.2018) 

22113000
-5 

756 lei Buget local Editura Princeps 
Multimedia SRL 

756,30 
lei 

756,30 lei 2018 

39. Materiale promovare 
Zilele Creanga 
(3126/27.02.2018) 

79824000
-6 

1429 lei Buget local PASIUNE SI MISTER SRL 
-D 

1.421,5
0 lei 

1.421,50 lei 2018 

40. Placheta aniversara 
corala Bazil Anastasescu 
(3127/27.02.2018) 

18512200
-3 

252 lei Buget local PASIUNE SI MISTER SRL 
-D 

252 lei 252 lei 2018 

41. Harta istorica a Romaniei 
(3130/27.02.2018) 

 252 lei Buget local BIRLEANU ANGELA I.I. 
TOPILITA, GRUMA 
ZESTI, NEAMT 

252 lei 252 lei 2018 

42. Servicii confectionat 
distinctie -  trofeu 
profilul lui Ion Creanga 
(13/27.02.2018) 

 500 lei Buget local CIACARU MIRCEA 
RASVAN 

500 lei 500 lei 2018 

43. Servicii confectionare 
plachete ceramic bust 
Ion Creanga 
(12/28.02.2018) 

 400 lei Buget local LUNGU MIHAELA 
IONELA 

400 lei 400 lei 2018 

44. Servicii cazare si masa 
Zilele Creanga 
(14/28.02.2018) 

 3.530 lei Buget local SC HOTEL DOINA SRL 
TIRGU NEAMT 

3.529,4
1 lei 

3.529,41 lei 2018 

45. Publicare anunt 
concesionare teren 950 
mp  ziar local 
(3217/28.02.2018) 

79341000
-6 

80 lei Buget local SEDPRESS CEAHLAUL 
Piatra Neamt 

80 lei 80 lei 2018 

46. Publicare anunt 
concesionare teren 950 
mp ziar nationa 
 ( 3220/28.02.2018) 

79341000
-6 

126,47 lei Buget local META RING SRL 
BUCURESTI 

126,47 
lei 

126,47 lei 2018 

47. Realizare documentatie 
cadastrala – lotizare 
teren in 4 loturi la 
Spitalul Orasenesc 
“Sfantul Dimitrie” 
(3773/13.03.2018) 

71354300
-7 

1.600 lei Buget local SC TOPOPREST SRL 
Piatra Neamt 

1.600 lei 1.600 lei 2018 

48. Evaluare teren 5400 mp 
Statia de transfer 
(4102/19.03.2018) 

79419000
-4 

800 lei Buget local CHIRIAC C. FLORIN PFA 
IASI 

550 lei 550 lei 2018 

49. Evaluare cabinet 
medicale in oras Tg. 
Neamt 
(4103/19.03.2018) 

79419000
-4 

1800 lei Buget local CHIRIAC C. FLORIN PFA 
IASI 

950 lei 950 lei 2018 

50. Servicii legislative pentru 
Primaria orasului Tirgu 
Neamt (20/19.03.2018) 

75111200
-9 

5.500 lei Buget local SC WOLTERS KLUWER 
ROMANIA SRL 
BUCURESTI 

5.500 lei 5.500 lei 2018 

51. Publicare citatie in ziar 
Bursa (4340/22.03.2018) 

79341000
-6 

150 lei Buget local META RING SRL 
BUCURESTI 

91,60 lei 91,60 lei 2018 

52. Reevaluare imobil 
(cabinet stomatologic) 

79419000
-4 

200 lei Buget local Evaluator imobiliare si 
mobile – practician in 

200 lei 200 lei 2018 
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situate pe str. 22 
Decembrie, bl.M15, 
parter (4432/23.03.2018) 

insolventa Vulpe I. 
Stefan 

53. Servicii dirigentie de 
santier pentru investitia 
“Realizare si modernizare 
platform de gunoi, oras 
Tg. Neamt” 
(25/29.03.2018) 

71520000
-9 

13.000 lei Buget local Q TEST SA 
BUCURESTI 

10.691,
22 lei 

10.691,22 
lei 

2018 

54. Servicii psihologice – 
prestari servicii 
psihologia muncii si 
organizational 
(26/29.03.2018) 

85121270
-6 

3.450 lei Buget local CIP Filimon  Gabriela 
Simona 

2.760 lei 2.760 lei 2018 

55. Publicare felicitare Paste  
presa online 
(4969/03.04.2018) 

79341000
-6 

200 lei Buget local GHICI COMPUTERS 
PIATRA NEAMT 

200 lei 200 lei 2018 

56. Difuzare felicitare Paste 
TV local 
(4982/04.04.2018) 

79341000
-6 

500 lei Buget local SC REALOMNIMEDIA 
SRL 
TIRGU NEAMT 

400 lei 400 lei 2018 

57. Registre de casa 
(4943/03.04.2018) 

22820000
-4 

150 lei Buget local SC CARTEX SRL TIRGU 
NEAMT 

157,65 
lei 

157,65 lei 2018 

58. Lampi  stradale 
(5272/13.04.2018) 

31000000
-6 

40.000 lei Buget local SC ELECTRODANY SRL 
Tirgu Neamt 

12.571,
21 lei 

12.571,21 
lei 

2018 

59. Panselute 
(5294/16.04.2018) 

03121100
-6 

10.875 lei Buget local BOROLEANU DIDINA 
PFA Botosani 

10.150 
lei 

10.150 lei 2018 

60. Drapele 
(5284/16.04.2018) 

35821000
-5 

14.300 lei Buget local SC DRAPELUL 
PERSONALIZAT SRL 

9.585 lei 9.585 lei 2018 

61. Servicii de mentenanta si 
intretinere site 
http://www,casaculturiit
gneamt.ro/ 
(39/20.04.2018) 

72413000
-8 

2400 lei Buget local FILIP NARCIS NICOLAE 
PFA VANATORI NEAMT 

2400 lei 2400 lei 2018 

62. Servicii de incarcat si 
transport deseuri 
menajere din spatial de 
depozitare temporara a 
Orasului Tirgu Neamt la 
depozitul conform de la 
Girov, jud. Neamt 
(28/30.03.2018) 

34144510
-6 

100.000 lei Buget local SC EDIL INDUSTRY SRL 
Iasi 

43.200 
lei 

43.200 lei 2018 

63. Realizare studiu 
topografic de urmarire a 
comportamentului 
suprafetei terenului 
ocupat de obiectivul 
“deposit de deseuri 
neconform inchis” in 
orasul Tirgu Neamt 
(30/03.04.2018) 

71351810
-4 

3.000 lei Buget local SC GLOBAL MAP SRL 
Suceava 

2.000 lei 2.000 lei 2018 

64. Servicii curatare, 
vidanjare, mixare, 
buletin analize pt canal 
colector din depozitul 
municipal de deseuri 
inchis al orasului Tg. 
Neamt 

90460000
-9 

3.000 lei Buget local SC CHIMPLAST  COM 
SRL 
Suceava 

1.625 lei 1.625 lei 2018 

http://www,casaculturiitgneamt.ro/
http://www,casaculturiitgneamt.ro/
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(5667/23.04.2018) 

65. Reparatie Fiat Ducato 
NT06SLE 
(5770/24.04.2018) 

50230000
-6 

995,21 lei Buget local SC EFIMEX SRL Piatra 
Neamt 

995,21 
lei 

995,21 lei 2018 

66. Stampila ofiter stare 
civila (5860/25.04.2018) 

30192153
-8 

40 lei Buget local SC GREEN TRAIL SRL 
Tirgu Neamt 

36 lei 36 lei 2018 

67. Accesorii pentru 
aspirator 
(5889/25.04.2018) 

39713431
-3 
18930000
-7 

727,73 lei Buget local SC COMCIT SRL Pipirig, 
Neamt 

636,97 
lei 

636,97 lei 2018 

68. Apa plata 
(5983/27.04.2018) 

15980000
-1 

188 lei Buget local SC ELLMAR COM SRL 
Tirgu Neamt 

188 lei 188 lei 2018 

69. Servicii de servire masa 
restaurant 
(6045/27.04.2018) 

 2700 lei Buget local SC HOTEL DOINA SRL 
Tirgu Neamt 

2.700 lei 2.700 lei 2018 

70. Pachet dulciuri 1 Mai 
Gala Omnia 
(6041/27.04.2018) 

15842300
-5 

790 lei Buget local SC EURO ALEX SRL 
Tirgu Neamt 

303 lei 303 lei 2018 

71. Materiale Gala Omnia : 
souvenir si fanion 
(6034/27.04.2018) 

39298900
-6 

790 lei Buget local FUNDATIA DE 
DEZVOLTARE LOCALA 
SPERANTA 

850 lei 850 lei 2018 

72. Plante (muscate si 
begonia) 
(6.534/09.05.2018) 

03450000
-9 

18.385 lei Buget local Ocolul Silvic Garcina 
Neamt 

13.385 
lei 

13.385 lei 2018 

73. Servicii verificare 
hidranti si stingatoare P6 
(6516/08.05.2018) 

35111300
-8 

786 lei Buget local SC AVA STING SRL 
Neamt 

642,83 
lei 

642,83 lei 2018 

76. Asigurare obligatorie 
RCA  (5951/26.04.2018) 

66516100
-1 

2.500 lei Buget local SC TRANSILVANIA 
ASISTENT BROKER SRL 
Tirgu Neamt 

2.308,5
9 lei 

2.308,59 lei 2018 

77. Documentatie tehnica la 
depozitul neconform 
inchis de deseuri 
municipal Tirgu Neamt 
(6870/14.05.2018) 

79421200
-3 

2.500 lei Buget local HEXON ENGINEERING 
SRL 
Prahova 

1.750 lei 1.750 lei 2018 

78. Lucrari de reparare si 
asigurarea mentenantei 
instalatiei ardere biogas 
HT100 (44/23.04.2018) 

50800000
-3 

12.057,02 
lei 

Buget local SC TEHNI 
MARKET SRL Bacau 

12.056 
lei 

12.056 lei 2018 

79. Servicii de tiparire si 
livrare vouchere de 
vacanta (38/19.04.2018) 

79823000
-9 

200 lei Buget local CHEQUE DEJEUNER 
ROMANIA SRL 

0,01 lei 0,01 lei 2018 

80. Executie coloane de 
alimentare cu energie 
electrica la SPAU: 
Humulestii Noi, Blebea si 
Pometea in orasul Tg. 
Neamt (58/09.05.2018) 

65400000
-7 

27.177,65 
lei 

Buget local SC LUCRIS SERV SRL 
Negresti, Neamt 

22.738,
18 lei 

22.738,18 
lei 

2018 

81. Lucrari de executare 
marcaje rutiere pe 
strazile de pe raza 
orasului Tirgu Neamt 
(52/03.05.2018) 

45233221
-4 

100.000 lei Buget local SC CIVITAS SRL Tirgu 
Neamt 

50.412,
35 lei 

50.412,35 
lei 

2018 

82. Produse alimentare si 
nealimentare 
(6720/10.05.2018) 

15000000
-8 
03121210
-0 

4.000 lei Buget local SC ELLMAR SRL Tirgu 
Neamt 

790 lei 790 lei 2018 
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83. Placinte branza 
(6716/10.05.2018) 

15812100
-4 
 

 Buget local SIMOIRIS SRL Tirgu 
Neamt 

342,50 
lei 

342,50 lei 2018 

84. Stegulete fanion 
(6715/10.05.2018) 

35821000
-5 

 Buget local FUNDATIA DE 
DEZVOLTARE LOCALA 
SPERANTA 

210 lei 210 lei 2018 

85. Servicii de consultant 
pentru depunerea unui 
proiect pe AXA 10 POR 
2014 – 2020, obiectiv 
“Imbunatatirea 
infrastructurii 
educationale in vederea 
extinderii, reabilitarii, 
modernizarii si dotarii 
Scolii Domnesti Grigore 
Ghica Voda Tirgu Neamt” 
(41/20.04.2018) 

79411000
-8 

38.000 lei Buget local ZAMFIR FLORIN IOAN – 
PFA VOLUNTARI 

38.000 
lei 

38.000 lei 2018 

86. Servicii de proiectare 
DALI pentru depunerea 
unui proiect pe AXA 10 
POR 2014 – 2020 cu 
obiectivul 
“Imbunatatirea 
infrastructurii 
educationale in vederea 
extinderii, reabilitarii, 
modernizarii si dotarii 
Colegiului Tehnic Ion 
Creanga Tirgu Neamt 
(42/20.04.2018) 

79314000
-8 

65.000 lei Buget local ZAMFIR FLORIN IOAN – 
PFA VOLUNTARI 

65.000 
lei 

65.000 lei 2018 

87. Servicii de consultanta 
pentru depunerea unui 
proiect pe AXA 10 POR 
2014 – 2020, obiectiv 
“Imbunatatirea 
infrastructurii 
educationale in vederea 
extinderii, reabilitarii, 
modernizarii si dotarii 
Colegiului Tehnic Ion 
Creanga Tirgu Neamt” 
(43/20.04.2018) 

79411000
-8 

38.000 lei Buget local ZAMFIR FLORIN IOAN – 
PFA VOLUNTARI 

38.000 
lei 

38.000 lei 2018 

88. Servicii de proiectare 
faza DALI pentru 
depunerea unui proiect 
pe AXA 10 POR 2014 – 
2020,  obiectiv 
“Imbunatatirea 
infrastructurii 
educationale in vederea 
extinderii, reabilitarii, 
modernizarii si dotarii 
Scolii Domnesti Grigore 
Ghica Voda Tirgu Neamt” 

79314000
-8 

65.000 lei Buget local ZAMFIR FLORIN IOAN – 
PFA VOLUNTARI 

65.000 
lei 

65.000 lei 2018 
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(40/20.04.2018) 

89. Documentatie de 
proiectare “Lucrari de 
instalatii si arhitectura la 
Scoala Gimnaziala “Ion 
Creanga” Humulesti, oras 
Tg. Neamt 
(60/15.05.2018) 

71322200
-3 

1.200 lei Buget local SC PROIECT INSTAL SRL 
BACAU 

1.200 lei 1.200 lei 2018 

90. Servicii de spalare a 
autovehiculelor interior – 
exterior pentru 
autoturismele din 
dotarea Primariei 
Orasului Tirgu Neamt 
(56/09.05.2018) 

98310000
-9 

13.000 lei Buget local SC EURO DOLAND SRL 
Tirgu Neamt 

13.000 
lei 

13.000 lei 2018 

91. Servicii de inchiriere 
buldoexcavator pentru 
lucrari pe malurile raului 
Ozana (6756/11.05.2018) 

45500000
-2 

21.000 lei Buget local SC MARIUCA IMPEX 
SRL Vanatori Neamt 

16.900 
lei 

16.900 lei 2018 

92. Montare steaguri pe 
stalpi, cladirea primariei 
si catarg 
(7101/16.05.2018) 

31523200
-0 

2.900 lei Buget local SC LUCRIS SERV SRL 
Negresti, Neamt 

2.828 lei 2.828 lei 2018 

93. Aranjamente florale si 
coroane Ziua Eroilor 
(6898/14.05.2018) 

03121210
-0 

 Buget local FLOREA MIHAELA 
MARCELA II Tirgu 
Neamt 

1.476 lei 1.476 lei 2018 

94. Furnizare articole de 
papetarie, hartie si alte 
articole de birou 
(57/09.05.2018) 

30199000
-0 

50.000 lei Buget local SC BIBLIO 
POLIS PETRO 
AVA SA SEDCOM 

50.000 
lei 

50.000 lei 2018 

95. Piese si consumabile 
Skoda Superb 
(7154/18.05.2018) 

34320000
-6 

1.300 lei Buget local SC MALUCO COM SRL 
Tirgu Neamt 

1.218,4
8 lei 

1.218,48 lei 2018 

96. Piese si consumabile 
Dacia Logan Politia 
locala(7210/21.05.2018) 

34913000
-0 

490 lei Buget local SC MALUCO COM SRL 
Tirgu Neamt 

411,80 
lei 

411,80 lei 2018 

97. Publicare anunturi ziar 
local (7697/30.05.2018) 

79341000
-6 

400 lei Buget local SEDPRESS CEAHLAUL 
SRL Piatra Neamt 

160 lei 160 lei 2018 

98. Documentatii cadastrale 
Colegiul Tehnic si 
Gradinita 2 
(7868/04.06.2018) 

71354300
-7 

3.500 lei Buget local SC TOPOPREST SRL 
Piatra Neamt 

1800 lei 1800 lei 2018 

99. Publicare sinteza din 
raportul primarului 
(7865/04.06.2018) 

79341000
-6 

2.000 lei Buget local SC QUILL PEN PAPER 
SRL Piatra Neamt 

2000 lei 2000 lei 2018 

100 Publicare anunt 3500 mp 
(7911/05.06.2018) 

79341000
-6 

400 lei Buget local META RING SRL 
Bucuresti 

92,44 lei 92,44 lei 2018 

101 Pachet stampile  (SPCLEP 
si juridic) 
(7949/05.06.2018) 

30192153
-8 

300 lei Buget local INTMARK GROUP SRL 
Piatra Neamt 

247,06 
lei 

247,06 lei 2018 

102 Publicare anunturi  5 buc,  
concesionare str. 
Romana in ziar local 
(8253/12.06.2018) 

79341000
-6 

400 lei Buget local SEDPRESS CEAHLAUL 
SRL PIATRA NEAMT 

400 lei 400 lei 2018 

103 Publicare anunturi  -
vanzare imobil 76 
mp(8312/13.06.2018) 

79341000
-6 

87,15 lei Buget local OLIMPIQ MEDIA SRL 
Piatra Neamt 

87,15 lei 87,15 lei 2018 
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104 Publicare anunt 
concesionare str. 
Romana 
(8910/22.06.2018) 

79341000
-6 

109,90 lei Buget local OLIMPIQ MEDIA SRL 
Piatra Neamt 

109,9 lei 109,90 lei 2018 

105 Publicare anunt 
concesionare str. 
Romana nr. 86,in ziar 
local. (8913/22.06.2018) 

79341000
-6 

80 lei Buget local SEDPRESS CEAHLAUL 
SRL Piatra Neamt 

80 lei 80 lei 2018 

106 Publicare anunturi 4 buc, 
in ziar local – inchiriere 
terenuri(9844/12.07.201
8). 

79341000
-6 

320 lei Buget local SEDPRESS CEAHLAUL 
SRL Piatra Neamt 

320 lei 320 lei 2018 

107 Publicare anunturi 
concesionare str. 
Romana- 
(10093/18.07.2018 

79341000
-6 

111,30 lei Buget local OLIMPIQ MEDIA SRL 
Piatra Neamt 

111,30 111,30 2018 

108 Publicare anunturi 
concesionare str. 
Romana-,in ziar local. 
(10091/18.07.2018) 

79341000
-6 

80 lei Buget local SEDPRESS CEAHLAUL 
SRL PIATRA NEAMT 

80 lei 80 lei 2018 

109 Publicare anunturi 
concesionare str. 
Lalelelor(10428/26.07. 
2018) 

79341000
-6 

111,65 lei Buget local OLIMPIQ MEDIA SRL 
Piatra Neamt 

111,65 
lei 

111,65 lei 2018 

110 Publicare anunturi 
licitatie, 5 buc, in ziar 
local 10427/26.07.2018) 

79341000
-6 

400 lei Buget local SEDPRESS CEAHLAUL 
SRL PIATRA NEAMT 

400 lei 400 lei  2018 

111 Publicarea articol de 
presa pt. Bursa loc 
munca 
(11134/09.08.2018) 

79341000
-6 

1.000 lei Buget local GHICI COMPUTERSRL 
PIATRA NEAMT 

1000 lei 1000 lei 2018 

112 Publicare anunt 
concesionare teren – in 
ziar local 
(11714/24.08.2018) 

79341000
-6 

80 lei Buget local SEDPRESS CEAHLAUL 
SRL PIATRA NEAMT 

80 lei 80 lei  2018 

113 Publicare anunt 
concesionare teren 
(11713/24.08.2018) 

79341000
-6 

112,70 lei Buget local OLIMPIQ MEDIA SRL 
Piatra Neamt 

112,70 
lei 

112,70 lei 2018 

114 Publicare anunt licitatie 
inchiriere 
teren(12358/06.09.2018 

79341000
-6 

113,05 lei Buget local OLIMPIQ MEDIA SRL 
Piatra Neamt 

113,05 
lei 

113,05 lei 2018 

115 Publicare anunt licitatie 
inchiriere teren in ziar 
local         ( 
12359/06.09.2018) 

79341000
-6 

80 lei Buget local SEDPRESS CEAHLAUL 
SRL PIATRA NEAMT 

80 lei 80  lei 2018 

116 Publicare interviu Primar 
(11867/28.08.2018) 

79341000
-6 

1.000 lei Buget local STRURZU CIPRIAN- 
VANATORI-NEAMT 

1.000 lei 1.000 lei 2018 

117 Cofret inteligent 
pt.sirene si 
centrala(75/04.06.2018) 

31211110
-2 

48.991 lei Buget local SC ENERGOSMART-
RAUCESTI 

48.990 
lei 

48.990 lei 2018 

118 Servicii de tiparire si 
livrare vouchere de 
vacanta(38/19.04.2018) 

79823000
-9 

0.01 lei Buget local S.C . CHEQUE 
DEJEUNER ROMANIA 
SRL 

0.01 lei 0.01 lei 2018 

119 Servicii de promovare si 
publicitate in mass 
media, ziar local - Zilele 
Cetatii,ed.a XVIII-a –

92210000
-6 

430 lei Buget local RADIO M PLUS SRL P. 
NEAMT 

420 lei 420 lei 2018 
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suport audio 
(8890/22.06.2018) 

120 Servicii de promovare si 
publicitate in mass media 
- Zilele Cetatii,ed.a XVIII-
a –banner+material 
filmat(8893/22.06.201) 

79341000
-6 

1.000 lei Buget local SC GHICI COMPUTERS   
SRL P.NEAMT  

840 lei 840 lei 2018 

121 Servicii de promovare si 
publicitate in mass 
media- Zilele Cetatii,ed.a 
XVIII-a – presa scrisa si 
judeteana 
(8894/22.06.2018) 

79341000
-6 

420 lei Buget local GRUPUL DE PRESA 
ACCENT SRL P.NEAMT 

420 lei  420 lei  2018 

122 Servicii de filmare - Zilele 
Cetatii,ed.a XVIII-a –post 
tv local 
(8892/22.06.2018) 

92210000
-6 

1.000 lei Buget local SC REALOMNIMEDIA 
SRL  

1.000 lei 1.000 lei 2018 

123 Servicii tiparire materiale 
promovare pentru  Zilele 
Cetatii,ed.a XVIII-a 
(9087/27.06.2018)  

79824000
-6 

1.273 lei Buget local PASIUNE SI MISTER SRL 
TG.NEAMT 

1.273 lei 1.273 lei 2018 

124 Dulciuri Festival 
Medieval pt. Zilele 
Cetatii,ed.a XVIII-a 
(9147/28.06.2018) 

15842300
-5 

6.989,05  lei Buget local SC ELLMAR COM SRL 
TG.NEAMT 

6.989,0
5 lei 

6.989,05 lei 2018 

125 Buletin verificare prize 
pamant- scena pentru  
Zilele Cetatii,ed.a XVIII-a 
(9110/27.062018) 

35100000
-5 

300 lei Buget local LUCRIS SERV SRL P. 
NEAMT 

300 lei 300 lei 2018 

126 Placute statui imprimate 
cu nume si ani 
(9201/29.06.2018) 

44423450
-0 

40 lei Buget local FUNDATIA DE 
DEZVOLTARE 
SPERANTA TG.NEAMT 

40 lei 40 lei 2018 

127 Servicii de servire 
protocol cu ocazia 
Festival Medieval - 
(9114/27.06.2018) 

 2.400 lei Buget local HOTEL DOINA 
Tg.Neamt 

2.400 lei 2400 lei 2018 

128 Servicii amenajare décor 
pentru Festival Medieval 
(9097/27.06.2018) 

 1.500 lei Buget local SC  HUNTECH SURFACE 
Tg.Neamt 

1.500lei 1.500 lei 2018 

129 Servicii de servire masa - 
Festival Medieval - Zilele 
Cetatii,ed.a XVIII-a 
(9153/28.06.2018) 

 3.000 lei Buget local HOTEL DOINA 
Tg.Neamt 

3.000 lei 3.000 lei 2018 

130 Prezentarea 
evenimentelor din cadrul  
Zilelor Cetatii 
2018(96/27.06.2018) 

 2.000 lei Buget local Actorul BECHERU 
EMANUEL IONUT 
Bucuresti 

2.000 lei 2.000 lei 2018 

131 Reprezentatii artistice 
Festival Medieval - Zilele 
Cetatii,ed.a XVIII-a 
(97/27.06.2018) 

 6.000 lei Buget local ASOCIATIA TINERETU 
LUI ORTODOX ROMAN 
– Tg.Neamt 

6.000 lei  6.000 lei 2018 

132 Furnizare si amplasare 
teren jardinière lemn 
(89/19.06.2018) 

34928400
-2 

48.000 lei Buget local SC MESTERUL LEMNAR 
SRL Tg.Neamt 

48.000 
lei 

48.000 lei 2018 

133 Servicii masa protocol 
Zilele Ion Creanga 
 ( 3202/28.02.2018) 

55511000
-5 

1.680 lei Buget local AMARINEI CATERING 
Tg.Neamt 

1.680 lei 1.680 lei 2018 
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134 Afise A3-Materiale 
promovare Zilele 
Creanga 
(3126/27.02.2018) 

79824000
-6 

1.421,50 lei Buget local PASIUNE SI MISTER SRL 
TG.NEAMT 

1.421,5
0 lei 

1.421,50 lei 2018 

135 Prestatie artisti cu ocazia 
zilei de 8 martie 
(16/01.03.2018) 

79952000
-2 

11.000 lei Buget local S.A.M.E. PRODUCTION 
SRL B 

11.000 
lei 

11.000LEI 2018 

136 Realizarea doc.cadastrale 
(160/06.09.2018) 

71354300
-7 

8.000 lei Buget local TOPOPREST SRL 
P.Neamt 

8.000 lei 8.000 lei 2018 

137 

Sisteme avansate de 
securitate 
(100/31.05.2018) 

32323500
-8 

83.403,47 
lei 

Buget local TELEKOM ROMANIA 
COMMUNICATIONS 
Bucuresti 

83.403,
47 lei 

83.403,47 
lei 

2018 

138 Platforma cu 3 module 
pentru colectare gunoi 
(91/22.06.2018) 

44613800
-8 

33.000,03 
lei 

Buget local SC SELEROM SOLUTION 
SRL Tg. Mures 

33.000,
03 lei 

33.000,03 
lei 

2018 

139 Servicii de intretinere 
iluminat public 
Tg.Neamt. 
(103/13.07.2018) 

50232100 
- 1 

129.996 lei Buget local SC LUCRIS SERV SRL 
P.Neamt 

129.996 
lei 

129.996 lei 2018 

140 Inchiriere  
buldoexcavator cu picon 
–desfiintare fundatii fara 
autorizatie 
(114/30.07.2018) 

43200000
-5 

2.000 lei Buget local SC TRANS CONSTRUCT 
Davideni 

2.000 lei 2.000 lei 2018 

141 Servicii de dirigintie de 
santier –lucrari reparatii 
asfaltice (86/16.06.2018) 

71521000
-6 

1.500,00 lei  Buget local SC STEFMAN IMPEX 
Tg.Neamt 

1.500,0
0 lei 

1.500,00 lei 2018 

142 Materiale si produse de 
curatenie 
(64/16.05.2018) 
 

39800000
-0 

12.000 lei Buget local SC VLADELSOR SRL 12.000 
lei 

12.000 lei 2018 

143 Servicii de dezinsectie si 
deratizare Tg.Neamt 
(6721/10.05.2018) 

90921000
-9 

6.362,44 lei Buget local I.I. ILIES NICULINA 
RAUCESTI 

6.362,4
4 lei 

6.362,44 lei 2018 

144 Servicii de dezinsectie si 
deratizare Casa Culturii 
Tg.Neamt       ( 
7046/16.05.2018) 

90921000
-9 

4.000 lei Buget local I.I. ILIES NICULINA 
RAUCESTI 

4.000 lei 4.000 lei 2018 

145 Servicii de asistenta 
tehnica pt. obiectiv 
Modernizare DC 7 
Tg.Neamt 
(99/09.07.2018) 

71356200
-0 

9.000 lei Buget local CHIRAP NECULAI 
Scheia-Suceava 

9.000 lei 9.000 lei 2018 

146 Materiale electrice pt. 
iluminat public                  ( 
55/09.05.2018) 

34928500
-3 

60.000 lei Buget local SC ELECTRO 
DANY – Tg.Neamt 

60.000 
lei 

60.000 lei 2018 

147 Polite de asigurare 
accidente persoane 
pentru 3 microbuze      ( 
4080/19.03.2018) 

66512100
-3 

1500 lei Buget local SC TRANSILVANIA 
ASISTENT Tg.Neamt 

239,4 lei 239,4 lei 2018 

148 Asigurare de viata 
membri serviciu voluntar 
situatii de urgent                            
( 5124/11.04.2018) 

66512100
-3 

15.000 lei Buget local SC TRANSILVANIA 
ASISTENT BROKER SRL 
Tirgu Neamt 

1.4986 
lei 

1.4986 lei 2018 

149 Certificat digital calificat 
pt.3 persoane 

79132100
-9 

285 lei Buget local CERTSIGN  
S.A Bucuresti 

285 lei 285 lei  2018 
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49,50,51/03.05.2018 

150 Certificat digital calificat 
pt.6 persoane 
 

79132100
-9 

570 lei  CERTSIGN  
S.A Bucuresti 

570 lei 570 lei 2018 

151 Servicii de curatare, 
vitanjare, mixare si 
buletin analize pt. 
Depozitul de deseuri 
inchis Tg.Neamt 
(9096/27.06.2018) 

90460000
-9 

2.000 lei Buget local CHIMPLAST COM SRL 
Pipirig 

1.625 lei 1.625 lei 2018 

152 Evaluare teren 
intraviulan 7839 mp, 
blvd. M. Eminescu 14 
(10221/20.07.2018) 

79419000
-4 

2.000lei Buget local EVAL CONSULTING  
P.Neamt 

800 lei 800 lei 2018 

153 Reparatii Fiat Ducato NT 
06 SLE 
(11042/08.08.2018) 

50230000
-6 

2.829 lei Buget local S.C. EFIMEX SRL 
P.Neamt 

2.829 lei 2.829 lei 2018 

154 Documentatie cadastrala 
pt. teren situate in str. 1 
Decembrie Tg.Neamt 
(12.368/06.09.2018)  

71351810
-4 

1.800 lei Buget local GRIGORE CADASTRU  
Tg.Neamt 

1.800 lei 1.800 lei 2018 

155 Documentatie cadastrala 
pt. 2 terenuri supr. 
1500mp. – Blebea                              
( 12545/11.09.2018) 

71354300
-7 

2.000 lei Buget local GRIGORE CADASTRU  
Tg.Neamt 

1.600 lei 1.600 lei 2018 

156 Proiectie film “ 
Triunghiul mortii”       ( 
192/ 26.10.2018) 

 3.000 lei Buget local ASOCIATIA ARTIS 3.000 lei 3.000 lei 2018 

157 Executie coloane de 
alimentare cu energie 
electrica la SPAU-ri 
Tg.Neamt  
 197/29.10.2018) 

31321210
1-7 

10.695,41 
lei 

Buget local SC LUCRIS SERV SRL 
Negresti 

10.695,
41 lei 

10.695,41 
lei 

2018 

158 DALI pentru Modernizare 
strazi in Tg. 
Neamt(195/26.10.2018) 

71322000
-1 

6237,50 lei Buget local SC STAR CONSTRUCT    
Tg.Neamt 

49.900 
lei 

49.900 lei 2018 
2019 

159 Prestarea serviciului de 
furnizare a gazelor 
natural (166/18.09.2018) 

09123000
-7 

72.221,05 
lei 

Buget local ENEL ENEERGIE S.A. 72.221,
05 lei 

72.221,05 
lei 

2018 

160 Servicii de mententa a 
sistemuli de securitate 
de la Primaria Tg.Neamt 
(116/08.08.2018) 

50610000
-4 

7.440 lei Buget local SC SOS SECURITY 
P.NEAMT 

620 lei 620 lei 2018 

161 Livrare carti pentru 
Biblioteca Oraseneasca 
Tg.Neamt  
(202/12.11.2018) 

22113000
-5 

14.285 lei Buget local BIBLIOPOLIS 
PETRODAVA 

14.285 
lei 

14.285 lei 2018 

162 Servicii medicale 
medicina muncii pentru 
salariatii Primariei 
Tg.Neamt 
(172/21.09.2018) 

85147000
-1 

4.325  lei Buget local CABINET MEDICAL 
DR.BATFOI DELIA 

5.040 lei 5.040 lei 2018 

163 Servicii de evaluare 
valoare de piata terenuri 
situate in Tg.Neamt(224, 
/14.12.20187, 
222/13.12.2018) 

79419000
-4 

800 lei Buget local AGENTIA DE EVALUARE 
SI CONSULTANTA IN 
AFACERI 

750 lei 750 lei 2018 
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164 Servicii de consultanta 
pentru sistematizarea 
orasului 
Tg.Neamt(placate, stalpi, 
indicatoare rutiere) ( 
190/22.10.2018) 

85312320
-8 

35.000 lei Buget local SC GEKAUCIUC FAB SRL 35.000 
lei 

35.000 lei 2018 

165 Furnizare indicatoare 
rutiere si panouri 
stradale, montaj stalpi cu 
indicatoare rutiere 
(221/13.12.2018) 

44423450
-0 

134.967 lei Buget local SC SOFIANA IDEAL SRL 134.967 
lei 

134.967 lei 2018 

166 Servicii de servire masa 
cu ocazia Zilei Nationale 
a Romaniei 
(16759.28.11.2018)  

 3.500 lei Buget local HOTEL DOINA 
Tg.Neamt 

3.500 lei 3.500 lei 2018 

167 

Stegulete pentru 
desfasurarea manifestarii 
Zilei Nationale a 
Romaniei 
(16757/22.11.2018) 

35821000
-5 

300 lei Buget local FUNDATIA DE 
DEZVOLTARE 
SPERANTA TG.NEAMT 

300 lei 300 lei 2018 

168 Furnizare pachet 
religios+apa plata cu 
ocazia Zilei Nationale a 
Romaniei 
(16755/28.11.2018) 

15981000
-8 

820 lei Buget local SC ELLMAR COM SRL 
Tg.Neamt 

837,97 
lei 

837,97 lei 2018 

169 Furnizare placinte cu 
ocazia Zilei Nationale a 
Romaniei 
(16771/28.11.2018) 

15812100
-4 

450 lei Buget local SC SIMOIRIS SRL 
Tg.Neamt 

411 lei 411 lei 2018 

170 Furnizare pachet dulciuri 
pentru Mos Neculai 
(16764/28.11.2018) 

15842300
-5 

1.900lei Buget local GRUP MESSINA SRL 
P.NEAMT 

1.741,5
0 lei 

1.741,50 lei 2018 

171 Piese pentru vehicule 
(notificare atribuire 
cumparare directa) 

34300000
-0 

800 lei Buget local SC COMCIT SRL- 
LEGHIN 

632,77 
lei 

632,77 lei 2018 

172 Suport lama dezapezire 
(notificare atribuire 
cumparare directa) 

42950000
-0 

3.500 lei Buget local SC ELSOR PROD SERV 
COM TG.NEAMT 

3.500 lei 3.500 lei 2018 

173 Materiale de functionare 
(notificare atribuire 
cumparare directa) 

44500000
-5 

2.349,43 lei Buget local SC ELNIUS PROD COM 
TG.NEAMT 

2.349,4
3 lei 

2.349,43 lei 2018 

174 Piese si consumabile 
pentru vehicule 
(notificare atribuire 
cumparare directa) 

34300000
-0 
 

14.146 lei Buget local SC MAPI TG.NEAMT 14.146 
lei 

14.146 lei 2018 

175 Piese si consumabile 
pentru vehicule 
(notificare atribuire 
cumparare directa) 

34300000
-0 
 

1.289,91 lei Buget local SC TIMISESCU 
PRETRARIU TG. NEAMT 

1.289,9
1 lei 

1.289,91 lei 2018 

176 

Servicii foto-video din 
cadrul manifestarilor de 
la 1 Decembrie 2018 
(16760/28.11.2018) 

79961000
-8 

1.000 lei Buget local SC REALOMNIMEDIA 
TG.NEAMT 

400 lei 400 lei 2018 

177 Piese si consumabile 
pentru autogreder NT 

 400 lei Buget local SC ANDY ALEX COM 
SRL TG.NEAMT 

386 lei 386 lei 2018 
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178 Demontare limitatoare 
de viteza  
(16040/13.11.2018) 

45111300
0-1 

454 lei Buget local CENTRU DE 
INTRETINERE URBANA 
TG.NEAMT 

454 lei 454 lei 2018 

179 Furnizare piatra 
decorative sesn giratoriu 
(notificare atribuire 
cumparare directa) 

14212120
-7 

1.972,73 lei Buget local SC HOUSE ART SRL 
SACALUSESTI 

1.972,7
3 lei 

1.972,73 lei 2018 

180 Furnizare de servicii 
comunicatii 
electronice(14255, 
14250, 14257, 14251 / 
31.05.2018) 

72400000
-4 

110.000 lei Buget local Telekom Romania 110.000 
lei 

110.000 lei 2018 

181 Actualizarea Registrului 
spatiilor verzi 
(198/08.11.2018) 

71222100
-1 

110.000 lei Buget local SC TOPOPREST PIATRA 
NEAMT 

110.000 
lei 

110.000 lei 2018 

182 Servicii de intocmire 
devize, liste de cantitati 
si antemasuratori pt. 
lucrarile din Tg.Nt 
(191/22.10.2018) 

71356200
-0 

5.000 lei Buget local SC TEHNOSTAR SRL 
TG.NEAMT 

5.000 lei 5.000 lei 2018 

183 Servicii de catering 
(226/17.12.2018) 

55521000
-8 

13.692 lei 
 
 

Buget local ASOCIATIA 
SF.TEODORA DE LA 
NEAMT 

13.692 
lei 
 

13.692 lei 
 

2018 

184 Servicii montare-
demontare ornamente in 
perioada sarbatorilor de 
Craciun ( 
217/10.12.2018) 

31522000
-1 

56.610 lei Buget local SC LUCRIS INVEST SRL 
NEGRESTI 

56.000 
lei 

56.000 lei 2018 

185 Achizitionarea de 
combustibil auto –
motorina pe baza de 
bonuri valorice respectiv 
84 carnete valorice. 
(19/19.03.2018, 
68/29/05.2018) 

22458000
-5 

80.000 lei Buget local LUKOIL ROMANIA SRL 79.838 
lei 

79.838 lei 2018 

186 Furnizare targa 
radiotransparenta pentru 
Spitalul Orasenesc Sf. 
Dimitrie (70/30.05.2018) 

33192160
-1 

24.000 lei Ministerul 
Sanatatii 

S.C. ROMEDICA S.R.L. 
Roman 

23.530 
lei 

23.530 lei 2018 

187 Lucrari de 
demontat,montat,curata
t geigere, str. M. 
Eminescu si Stefan cel 
Mare(225/17.12.2018) 

45232130
-2 

24.150 lei Buget local CENTRU DE 
INTRETINERE URBANA 
TG.NEAMT 

24.150 
lei 

24.150 lei 2018 

188  Publicare anunt licitatie 
(14384/16.10.2018) 

79341000
-6 

80 lei Buget local SEDPRESS P.NEAMT 
CEAHLAUL P.NEAMT 

80 lei 80 lei 2018 

189 Publicare anunt 2 
proiecte hatarare 
(14551/18.10.2018) 

79341000
-6 

80 lei Buget local SEDPRESS P.NEAMT 
CEAHLAUL P.NEAMT 

80 lei 80 lei 2018 

190 Publicare anunt privind 
inchirierea 2 spatii. 
(15128/26.10.2018) 

79341000
-6 

80 lei Buget local SEDPRESS P.NEAMT 
CEAHLAUL P.NEAMT 

80 lei 80 lei 2018 

191 Publicare anunt privind 
repartizare apartamente 
ANL (15201/29.10.2018) 

79341000
-6 

80 lei Buget local SEDPRESS P.NEAMT 
CEAHLAUL P.NEAMT 

80 lei 80 lei 2018 

192 Publicare anunt privind 79341000 160 lei Buget local SEDPRESS P.NEAMT 160 lei 160 lei 2018 
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inchirierea 1 spatiu si 1 
teren( 
15301/30.10.2018). 

-6 CEAHLAUL P.NEAMT 

193 Publicare anunt privind 
inchirierea 1 
spatiu(15333/30.10.2018
) 

79341000
-6 

114,45 lei Buget local OLIMPIQ MEDIA SRL 
P.NEAMT 

114,45 
lei 

114,45 lei 20018 

194 Publicare anunt privind 
inchirierea 1 spatiu 
(15646/06.11.2018) 

79341000
-6 

80 lei Buget local SEDPRESS P.NEAMT 
CEAHLAUL P.NEAMT 

80 lei 80 lei 2018 

195 Publicare anunt privind 
inchirierea a 2 terenuri 
(16234/16.11.2018) 

79341000
-6 

160 lei Buget local SEDPRESS P.NEAMT 
SEDPRESS P.NEAMT 
CEAHLAUL P.NEAMT 

160 lei 160 lei 2018 

196 Publicare anunt privind 
inchirierea 1 spatiu 
(16698/27.11.2018) 

79341000
-6 

80 lei Buget local SEDPRESS P.NEAMT 
CEAHLAUL P.NEAMT 

80 lei 80 lei 2018 

197 Productie si difuzare spot 
radio cu ocazia zilei de 1 
Decembrie 
(16765/28.11.2018) 

92210000
-6 

294 lei Buget local RADIO M PLUS SRL 
P.NEAMT 

294 LEI 294 LEI 2018 

198 Publicare articol de presa  
cu ocazia manifestarilor - 
Marea Unire 1 
Decembrie 1918 
(16763/28.11.2018) 

79341000
-6 

720 lei Buget local SC QUILL PEN PAPER 
P.NEAMT 

720 lei 720 lei 2018 

199 Servicii realizare foto cu 
ocazia manifestarilor - 
Marea Unire 1 
Decembrie 1918 
(16760/28.11.2018) 

 400 lei Buget local SC REALOMNIMEDIA 
SRL TG.NEAMT 

400 LEI 400lei 2018 

200 Servicii de promovare si 
publicitate - Marea Unire 
1 Decembrie 1918 
(16762/20.11.2018) 

79341000
-6 

400 lei Buget local GHICI COMPUTERS SRL 
P.NEAMT 

400 LEI 400lei 2018 

201 Publicare anunt privind 
inchirierea 1 
spatiu(17152/06.12. 
2018) 

79341000
-6 

80 lei Buget local SEDPRESS P.NEAMT 
CEAHLAUL P.NEAMT 

80 lei 80 lei 2018 

202 Publicare anunt privind 
inchirierea 1 
spatiu(17471/13.12.2018
) 

79341000
-6 

80 lei Buget local SEDPRESS P.NEAMT 
CEAHLAUL P.NEAMT 

80 lei 80 lei 2018 

203 Publicare anunt privind 
construire blocuri 
loc.sociale, specialist 
(17915/27.12.2018) 

22200000
-2 

240 lei Buget local SEDPRESS P.NEAMT 
CEAHLAUL P.NEAMT 

240 lei 240 lei 2018 

204 Servicii artistice prestate 
de interpretul Atodiresei 
Liviu  eviniment – Ziua 
varstei  a treia 
(178/28.09.2018) 

 1500 lei Buget local PFA ATODIRESEI-
HRISTEA LIVIU 

1500 lei 1500 lei 2018 

205 Servicii de masa 
eviniment – Ziua varstei  
a treia 
(13435/27.09.2018) 

 13.500 lei Buget local Restaurant CASA 
ARCASULUI TG.NEAMT 

13.500 
lei 

13.500 lei 2018 

206 Verificare si incarcare 
instinctoare Primaria 

50413200
-5 

1.063.,50 lei Buget local SC FALSTING SRL 
FALTICENI 

1.063,5 
lei 

1.063,5 lei 2018 
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Tg.Neamt 
(15090/26.10.2018) 

207 Verificare si incarcare 
instinctoare si hidranti 
Casa Culturii Tg.Neamt 
(15346/30.10.2018) 

50413200
-5 

268,88 lei Buget local SC AVA STING –
SANINESTI-NEAMT 

268,88 
lei 

268,88 lei 2018 

208 Servicii de masa 
eviniment – Ziua 
Vanatorilor de munte  ( 
14907/24.10.2018) 
(15385/30.10.2018) 

 2.700 lei Buget local HOTEL DOINA 
Tg.Neamt 

2.700 lei  2.700 lei 2018 

209 Reinoire certificate 
digital –Curca G si Vintea 
C. (184,183/15.10.2018) 

79132100
-9 

190 lei Buget local SC CERTSING 
BUCURESTI 

190 lei 190 lei 2018 

210 Diagnosticare,inlocuire 
ventilator, piese schimb 
central termica Casa 
Culturii                ( 
16.616/26.11.2018) 

45259300
-0 

505 lei Buget local SC SERV ELECTRON 
TG.NEAMT 

504,20 
lei 

504,20 lei 2018 

211 Verificare prize pamant 
central termica Primaria 
Tg.Nt 
(17.147/06.12.2018) 

35100000
-5 

200 lei Buget local SC LUCRIS SRL 
NEGRESTI 

200 lei 200 lei 2018 

212 Servicii de curatare cos 
fum central termica 
Primaria Tg.Nt 
(17.271/10.12.2018) 

90915000
-4 

200 lei Buget local SC SLAK SRL TG.NEAMT 100 lei 100 lei 2018 

213 Autorizarea sistemului 
de automatizare de 
ardere pentru cazane 
peste 400 kw la Primaria 
Tg.Neamt      ( 
17361/11.12.2018) 

45259300
-0 

650 lei Buget local SC EXPERT SERVICE 
PIATRA NEAMT 

650 lei 650 lei 2018 

214 Cartus laser brother    
(13850/05.10.2018) 

30125100
-2 

500,84 lei Buget local SC MATRIX SRL 
TG.NEAMT 

500,84 
lei 

500,84 lei 2018 

215 Servicii de furnizare apa 
plata pentru 
manifestarile Zilei 
Vanatorului de munte 
(14730/23.10.2018) 

15981000
-8 

157 lei Buget local SC ELLMAR TG.NEAMT 157 lei 157 lei 2018 

216 Coroana flori cu ocazia 
manifestarilor 
Vanatorului de munte 
(14732/23.10.2018) 

03121210
-0 

400 lei Buget local I.I. FLOREA MIHAELA 
MARCELA 

400 lei 400 lei 2018 

217 Placinte cu branza pentru 
manifestarile Zilei 
Vanatorului de munte 
(14.837/23.10.2018) 

15812100
-4 

411 lei Buget local SC SIMOIRIS 
TG.NEAMT 

411 lei 411 lei 2018 

218 Panouri, flyere,invitatii 
pentru manifestarile 
Centenarului Marii Uniri ( 
14767/23.10.2018) 

79824000
-6 
18512200
-3 

9.900 lei Buget local PASIUNE SI MISTER 
TG.NEAMT 

9.522,2
0 lei 

9.522,20 lei 2018 

219 Sandwich-uri  pentru 
manifestarile Zilei 
Vanatorului de munte 
(14934/24.10.2018) 

15811511
-1 

500 lei Buget local ASOCIATIA SFANTA 
TEODORA DE LA 
NEAMT 

459 lei 459 lei 2018 

220 Ulei Castrol Edge 09211100 190 lei Buget local SC MALUCO TG.NEAMT 191,64 191,64 lei 2018 
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(15127/26.10 
.2018) 

-2 lei 

221 Robinet temporizare 
pentru urinar, Produse 
pentru Casa Culturii 
(15601/05.11.2018) 

44411100
-5 
39831240
-0 

638,5 lei Buget local ELNIUS PROD COM SRL 
TG.NEAMT 

638,5 lei 638,5 lei 2018 

222 Harta orasului diverse 
dimensiuni 
(16033/13.11.2018) 

22114300
-5 

350 lei Buget local FUNDATIA DE 
DEZVOLTARE LOCALA 
SPERANTA TG.NEAMT 

350 lei 350 lei 2018 

223 Materiale de 
npromovare pentru 
proiectul  MAREA  UNIRE 
DE LA 1 DECEMBRIE 
1918. 

79824000
-6 

500 lei Buget local SC PASIUNE SI MISTER 
SRL TG.NEAMT 
 

500 lei 500 lei 2018 

224  
Acumulator Varta Silver 
Dynamic 
(3409/05.03.2018) 

31431000
0-6 

823,54 lei Buget local SC MALUCO COM SRL 
Tirgu Neamt 

823,54 
lei 

823,54 lei 2018 

225 Trandafiri albi pentru 
Casa Culturii 
(3450/06.03.2018) 

03121210
-0 

1200 lei Buget local I.I. FLOREA MIHAELA 
MARCELA 

1200 lei 1200 lei 2018 

226 Invitatii Casa Culturii cu 
ocazia zilei de 8 Martie 
(3469/06.03.2018) 

22459000
-2 

500 lei Buget local FUNDATIA DE 
DEZVOLTARE 
SPERANTA TG.NEAMT 

256,20 
lei 

256,20 lei 2018 

227 Expresor Cafea Saeco  pt. 
Casa Culturii          ( 
3676/12.03.2018) 

39711310
-5 

1500 lei Buget local SC CORSAR ONLINE 
BUCURESTI 

1.343,7
0 lei 

1.343,70 lei 2018 

228 Materiale pt.Casa 
Culturii  
(3830/14.03.2018) 

33761000
-2 
44100000
-1 
33763000
-6 
39831240
-0 
39532000
-0 

415 lei Buget local SC ELNIUS PROD COM 
TG.NEAMT 

410,37 
lei 

410,37 lei 2018 

229 Apa plata si minerala 
pt.desfasurarea 
activitatii de protocol 
primire delegatii la Casa 
Culturii 
(4374/22.03.2018) 

15980000
-1 
15981000
-8 

232,5 lei Buget local SC ELLMAR COM 
TG.NEAMT 

230,91 
lei 

230,91 lei 2018 

230  
Amenajare 
hidrant+materiale 
(8435/14.06.2018) 

42131160
-5 

2.200 lei Buget local SC ELNIUS PROD 
TG.NEAMT 

1.743,6
9 lei 

1.743,69 lei 2018 

231 Piese si consumabile 
pentru microbus scolar 
NT 10 
WXZ(8515/15.06.2018) 

34300000
-0 

5.542,84 lei Buget local  5.542,8
4 lei 

5.542,84 lei 2018 

232  
Formulare tipizate 
registru agricol si Directia 
devtaxe si impozite 
(9542/05.07.2018) 

22822100
-9 

1100 lei Buget local SC PIM  
IASI 

463,86 
lei 

463,86 lei 2018 

233 Telecomanda bariera 2 34913000 331 lei Buget local SC SMART TRAFFIC 331 lei 331 lei 2018 
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buc, transport si punere 
in functiune pt. Primaria 
Tg.Neamt(14166/11.10.2
018) 

-0 SOLUTIONS P. NEAMT 

234 Distribuitor antiderapant 
Cosmo RT PRO 1000 
(17651/18.12.2018) 

34144420
-8 

15.000 lei Buget local SC IRUM SA REGHIN 
MURES 

13.000 
lei 

13.000 lei 2018 

235 Lampi stradale cu LED 
(17.632/17.12.2018) 

31000000
-6 

30.000 lei Buget local SC ELECTRODANY 
TG.NEAMT 

24.159,
50 lei 

24.159,50 
lei 

2018 

236 Furnizare aranjamente 
florale pt. activitati Casa 
Culturii cu ocazia 
sarbatorilor de iarna 
(17686/18.12.2018) 

03121210
-0 

5.000lei Buget local I.I. FLOREA MIHAELA 
MARCELA TG.NEAMT 

4.980 lei 4.980 lei 2018 

237 Furnizare aranjamente 
florale pt. activitati Casa 
Culturii cu ocazia 
sarbatorilor de iarna 
(17685/18.12.2018) 

03121210
-0 

9984 lei Buget local I.I. FLOREA MIHAELA 
MARCELA TG.NEAMT 

9984 lei 9984 lei 2018 

238 Ghirlanda, banner, 
stecher alimentare          
(17.747/19.12.2018) 

31000000
-6 

17000 lei Buget local SC ELECTRODANY 
TG.NEAMT 

17000 
lei 

17000 lei 2018 

239 Furnizare pachete 
dulciuri pentru Craciun 
(17823/20.12.2018) 

15842300
-5 

400 lei Buget local GRUP MESSINA 
P.NEAMT 

3.668,7
6 lei 

3.668,76 lei 2018 

240 Afise foto pentru 
Festivalul Datinilor si 
Obiceiurilor de Anul Nou 
(17.803/19.12.2018) 

79824000
-6 

500 lei Buget local PASIUNE SI MISTER 
TG.NEAMT 

500 lei 500 lei 2018 

241 Furnizare pachet dulciuri 
pentru Craciun - Casa 
Culturii 
(17.825/20.12.2018)- 

15842300
-5 

14..000 lei Buget local SC ELLMAR COM 
TG.NEAMT 

12.840 
lei 

12.840 lei 2018 

242 Furnizare felicitari si 
agende 
(17.786/19.12.2018) 

22819000
-4 

1500 lei Buget local SC ECHIPA OK ROMAN 1500 lei 1500 lei 2018 

243 Servicii de servire masa 
restaurant cu ocazia 
Festivalului Datinilor si 
Obiceiurilor de Anul Nou 
(17.826/20.12.2018) 

55310000
-6 

5000 lei Buget local HOTEL DOINA 
TG.NEAMT 

4.987,5
0 lei 

4.987,50 lei 2018 

244 Furnizare pachet masa 
restaurant cu ocazia 
Festivalului Datinilor si 
Obiceiurilor de Anul Nou 
(17802/19.12.2018) 

15811511
-1 

10.000 lei Buget local ASOCIATIA SFANTA 
TEODORA DE LA 
NEAMT TG.NEAMT 

9.176 lei 9.176 lei 2018 

245 Servicii de organizare 
evenimente servire masa 
cu ocazia evenimentului 
Revelionul Pensionarilor 
(231/20.12.2018) 

55310000
-6 

25.000 lei Buget local HOTEL DOINA 
TG.NEAMT 

17.800 
lei 

17.800 lei 2018 

246 Servicii de proiectare- 
faza Studiu de 
Fezabilitare, inclusive 
studii de teren – 
Biblioteca Tg. Neamt 
(203/12.11.2018) 

92522200
-8 

89.915,00 
lei 

Buget local ROMART ASIST SRL 
DUMBRAVEN I - ILFOV 

89.915,
00 lei 

89.915,00 
lei 

2018 
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247 Servicii de proiectare la 
documentatia de Avizare 
a Lcrarilor de 
interventie,inclusive 
studii de teren pentru 
oviectivil Reabilitare si 
modernizare 
Cinematograf Ozana 
Tg.Neamt 
(59/09.05.2018) 

71240000
-2 

90.000 lei Buget local ROMART ASIST SRL 
DUMBRAVEN I - ILFOV 

90.000 
lei 

90.000 lei 2018 

248 Servicii de proiectare 
faza DALI pentru 
Reabilitarea Pavilionului 
central si dotare Spital 
Tg.Neamt 
(67/29.05.2018) 

71241000
-9 

120.000 lei Buget local SC TPF CPROJECT 
BUCURESTI 

120.000 
lei 

120.000 lei 2018 

249 Documentatii de avizare 
a lucrarilor de interventii 
pt. 
consolidare,extindere, 
modernizare, modif. 
cailor de acces in 
vederea respectarii 
drepturilor persoanelor 
cu 
dizabilitari,(120/20.08.20
18) 

71400000
-2 

10.000 lei Buget local SC TOPOPREST SRL  
PIATRA NEAMT 

8.400 lei 8.400 lei 2018 

250 Servicii de elaborare si 
predare a unui studiu de 
fundamentare pentru 
depunerea unui proiect 
in cadrul POCU- Sprijin 
pentru infiintarea de 
intreprinderi sociale. 
(215/04.12.2018) 

85312320
-8 

54.000 lei Buget local ZAMFIR FLORIN IOAN 
PFA 

54.000 
lei 

54.000 lei 2018 

251 Servicii de consultanta 
pt. depunerea unui 
proiect pe AXA 10 POR 
2014-2020 OBIECTIV 
Imbunatatirea 
infrastructurii 
educationale in vederea 
reabilitarii, modernizarii 
si dotarii Liceului V.Conta 
Tg.Neamt.                     ( 
93/22.06.2018) 

79411000
-8 

38.000 lei Buget local ZAMFIR FLORIN IOAN 
PFA 

38.000 
lei 

38.000 lei 2018 

252 Servicii de proiectare 
faza DALI pentru 
depunerea unui proiect 
pe AXA 10 POR 2014-
2020 obiectiv 
Imbunatatirea 
infrastructurii 
educationale in vederea 
reabilitarii, modernizarii 
si dotarii Liceului V.Conta 
Tg.Neamt 

79314000
-8 

80.000 lei Buget local ZAMFIR FLORIN IOAN 
PFA 

80.000 
lei 

80.000 lei 2018 
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(92/22.06.2018)  

253 Servicii de consultanta in 
vederea depunerii in 
cadrul POR 2014-2020, 
AXA 13.1 a unui proiect 
in vederea imbunatatirii 
serviciilor sociale, 
educationale, cultural si 
recreative din orasul 
Tg.Neamt 
((110/23.07.2018) 

79411000
-8 

33.613 lei Buget local ZAMFIR FLORIN IOAN 
PFA 

33.613 
lei 

33.613 lei 2018 

254 Intocmire DALI pentru 
depunerea unui proiect 
pe AXA 13.1 POR 2014-
2020 a unui proiect in 
vederea imbunatatirii 
serviciilor sociale, 
educationale, cultural si 
recreative din orasul 
Tg.Neamt 
(109/23.07.2018) 

79314000
-8 

120.168 lei Buget local ZAMFIR FLORIN IOAN 
PFA 

120.168 
lei 

120.168 lei 2018 

255 Servicii de proiectare 
faza  DALI pentru 
depunerea unui proiect 
pe AXA 3.1 B POR 2014-
2020- eficientizarea 
energetica a cladirilor din 
str. Stefan cel Mare nr.62 
corp C1, C2,C3 
(122/20.08.2018) 

79314000
-8 

58.823 lei Buget local ZAMFIR FLORIN IOAN 
PFA 

58.823 
lei 

58.823 lei 2018 

256 Servicii de consultanta in 
vederea depunerii in 
cadrul POR 2014-2020, 
AXA 3.1B eficientizarea 
energetica a cladirilor din 
str. Stefan cel Mare nr.62 
corp C1, C2,C3 
(121/20.08.2018) 

79411000
-8 

33.600 lei Buget local ZAMFIR FLORIN IOAN 
PFA 

33.600 
lei 

33.600 lei 2018 

257 Studiu de fezabilitate 
bloc locuinte sociale 80 
apartamente 
documentatii pt. 
obtinerea avizelor, cert. 
urb, studio topo 
(108/20.07.2018) 

71000000
-8 

80.000 lei Buget local ZAMFIR FLORIN IOAN 
PFA 

80.000 
lei 

80.000 lei 2018 

258 Servicii de consultanta 
privind dotarea 
Ambulatoriului de 
specialitate din cadrul 
Spitalului Sf.Dimitrie 
Tg.Neamt 
(105/18.07.2018) 

71242000
-6 

25.210,08 
lei 

Buget local SC ATLAS 
CONSULTING& 
PROIECT SRL 

25.210,
08 lei 

25.210,08 
lei 

2018 

259 Studiu de fezabilitate 
bloc locuinte sociale-ANL 
40 apartamente, 
documentatii pt. 
obtinerea avizelor, cert. 

71242000
-6 

71.428,57 
lei 

Buget local SC ATLAS 
CONSULTING& 
PROIECT SRL 

71.428,
57 lei 

71.428,57 
lei 

2018 
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urb, studio topo 
(107/23.07.2018) 

260 Studiu de fezabilitate 
bloc locuinte specialist in 
sanatate 20 apartamente 
(173/26.09.2018) 

71242000
-6 

50.420,17 
lei 

Buget local SC ATLAS 
CONSULTING& 
PROIECT SRL 

50.420,
17 lei 

50.420,17 
lei 

2018 

261 Documentatie tehnica 
pentru schimb terenuri 
forestiere suprafata pana 
la 1 ha intre Orasul Tg. 
Neamt si Romsilva SA 
((112/26.07.2018) 

71335000
-5 

10.924 lei Buget local SC TOPOPREST SRL 
P.NEAMT 

10.924 
lei 

10.924 lei 2018 

262 Servicii de consultanta in 
vederea depunerii spre 
finantare  in cadrul POR 
2014-2020, AXA 3- 
Sprijinirea eficientiei  
energetice – cladiri 
rezidentiale – 10 blocuri. 
(235/28.12.2018) 

71311000
-1 

42.016 lei Buget local SC ANDRALEX PROJECT 
COMPANY  PITESTI 

42.016 
lei 

42.016 lei 2018 

263 Servicii de elaborare 
documentatie  faza  DALI 
pentru depunerea unui 
proiect pe AXA 3.1 B POR 
2014-2020- eficientizarea 
energetica a cladirilor 
rezidentiale Tg.Neamt 

71242000
-6 

130.000 lei Buget local SC ATLAS 
CONSULTING& 
PROIECT SRL 

130.000 
lei 

130.000 lei 2018 

264 Furnizare defibrillator 
bifazic ALS NIHON 
KOHDEN TEC 8352 – 2 
buc. pentru Spitalul 
Orasenesc Sf. Dmitrie 
(84/11.06.2018) 

33182100
-0 

76.000 lei Ministerul 
Sanatatii 

S.C. MEDICOMPLEX 
SRL, Bucuresti 

74.000 
lei 

74.000 lei 2018 

265 Furnizare 
electrocardiograf ECG 6 
canale – 4 buc. pentru 
Spitalul Orasenesc Sf. 
Dmitrie (83/27.06.2018) 

33123200
-0 

36.000 lei Ministerul 
Sanatatii 

S.C. MEDICOMPLEX 
SRL, Bucuresti 

33.552 
lei 

33.552 lei 2018 

266 Furnizare injectomat – 8 
buc. pentru Spitalul 
Orasenesc Sf. Dmitrie 
(85/13.06.2018) 

33172100
-7 

40.000 lei Ministerul 
Sanatatii 

S.C. BBRAUN MEDICAL 
SRL, Remetea Mare 

39.400 
lei 

39.400 lei 2018 

267 Furnizare monitoare 
functii vitale IMEC 12 – 9 
buc. Si cu titlu gratuity 
un monitor oxiometrie 
cerebral pentru Spitalul 
Orasenesc Sf. Dmitrie 
(81/06.06.2018) 

33195100
-4 

108.000 lei Ministerul 
Sanatatii 

S.C. ROMBIOMEDICA 
SRL, Bucuresti 

90.900 
lei 

90.900 lei 2018 

268 Lucrari de reparatii la 
adapostul pentru caini 
comunitari, oras Tg. 
Neamt, Str. Marasesti 
(groapa de gunoi) 
(22/22.03.2018) 

 18.172,05 
lei 

Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

18.015 
lei 

18.015 lei 2018 

269 Dotari sanitare si 
electrice la locuinta 

 18.469 lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

18.469 
lei 

18.469 lei 2018 
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sociala aflata in 
domeniul public al 
orasului Tg. Neamt Str. 
Cuza Voda, Nr. 43, dotari 
sanitare si electrice la 
cantina sociala Str. Cuza 
Voda, Nr. 34 
(34/11.04.2018) 

270 Lucrari de autorizare PSI 
la Centrul Sfanta 
Teodora, Tg. Neamt 
(35/11.04.2018) 

 155.937 lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

155.937 
lei 

155.937 lei 2018 

271 Lucrari de reparative si 
reabilitare a trotuarului 
din zona intersectie 
Humulesti, in fata 
magazinului 
SORIDORMARKET 
(123/20.08.2018) 

 4.413 lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

4.413 lei 4.413 lei 2018 

272 Lucrari de reparatii la 
restaurantul social si 
catering Sf. Teodora, Tg. 
Neamt (124/20.08.2018) 

 8.537 lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

8.537 lei 8.537 lei 2018 

273 Confectionat si montat 
bariera metalica de 
inaltime pe Str. Libertatii, 
Tg. Neamt 
(127/27.08.2018) 

 4.000 lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

3.968 lei 3.968 lei 2018 

274 Lucrari de reparatii si 
consolidare la puntea 
pietonala din Humulesti, 
Tg. Neamt 
(128/27.08.2018) 

 20.000 lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

16.768 
lei 

16.768 lei 2018 

275 Decolmatare geigere pe 
raza orasului Tg. Neamt 
(5126/11.04.2018) 

 13.274 lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

13.274 
lei 

13.274 lei 2018 

276 Lucrari de reparatii la 
grupul sanitar comun de 
la sediul vechi al 
Primariei orasului Tg. 
Neamt (227/18.12.2018) 

45453000
-7 

13.026 lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

12.978 
lei 

12.978 lei 2018 

277 Lucrari  executate pe 
raza orasului Tg. Neamt 
(2.998/26.02.2018) 

 5.121 lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

5.121 lei 5.121 lei  

278 Montat, demontat si 
reparat indicatoare 
rutiere, montat 
limitatoare de viteza 
(5786/24.04.2018) 

 3.166 lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

3.165,5
5 lei 

3.165,55 lei  

279 Lucrari de reparatii 
asfaltice pe raza orasului 
Targu Neamt 
(5.872/25.04.2018) 

 12.605 lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

12.584 
lei 

12.584 lei  

280 Reparatii la Monumentul 
Eorilor situat in str. 
Stefan cel Mare  

 1.185 lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

1.185 lei 1.185 lei  

281 Lucrari de montare si  1.303 lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 1.303 lei 1.303 lei  
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demontare plasa de 
protective in perimetrul 
fostului strand din parc 
Cetate 
(6210/03.05.2018) 

Neamt 

282 Lucrari de reparatii 
Asociatia “Casuta cu 
miracole” 
(11.798/27.08.2018) 

 1.687 lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

1.687 lei 1.687 lei  

283 Servicii de dezinsectie in 
parcurile si locurile de 
joaca de pe raza orasului 
Targu Neamt 
(12.165/03.09.2018) 

 5.967 lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

5.967 lei 5.967 lei  

284 Servicii de dezinfectie, 
dezinsectie si deratizare 
la primaria orasului 
Targu Neamt 
(7597/29.05.2018) 

 3.100 lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

3.100 lei 3.100 lei  

285 Lucrari de montare si 
demontare scena in Parc 
Cetate - Zilele Cetatii 
(8946/25.06.2018) 

 1.261 lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

1.261 lei 1.261 lei  

286 Lucrari de executie alee 
pietonala betonata in 
spatele Policlinicii 
(10038/17.07.2018) 

 1.963 lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

1.963 lei 1.963 lei  

287 Lucrari de reparatii la 
planseul caminului de 
apa menajera situat in 
zona bl. H1, str. Cuza 
Voda (10039/17.07.2018) 

 809 lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

809 lei 809 lei  

288 Lucrari de reparatii si 
vopsire banci de pe raza 
orasului Targu Neamt 
(10.443/26.07.2018) 

 2.737,14 lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

2.737,1
4 lei 

2.737,14 lei  

289 Decolmatare geigere pe 
raza orasului Targu 
Neamt 

 13.234 lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

13.234 
lei 

13.234 lei  

290 Lucrari pe raza orasului 
Targu Neamt 
(10.445/26.07.2018) 

 3.199lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

3.199 lei 3.199 lei  

291 Servicii de dezinsectie in 
parcurile si locurile de 
joaca de pe raza orasului 
Targu Neamt 
(11.196/10.08.2018) 

 5.967 lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

5.967 lei 5.967 lei  

292 Lucrari de reparatii la 
trotuarul din fata BRD 
(10.624/31.07.2018) 

 414 lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

414 lei 414 lei  

293 Lucrari de amenjare 
reparatii la cabinele de 
vot, urne de vot, 
instalatii electrice pentru 
fiecare cabina de vot a 
sectiile de votare – 
referendum 6-7 

 5.855 lei Buget Local S.C. CIU S.R.L. Tg. 
Neamt 

5.855 lei 5.855 lei  
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octombrie 2018 (13.571 

 

CAPITOLUL V. INVESTIŢII –PLĂŢI ŞI REALIZAT 

INVESTIȚII DIN BUGETUL LOCAL 

Denumire investitie DECONTAT 2018 
Stadiu fizic (%) 

Aplicatii informatice-licente (program 
Sintact) 

6,545.00 100 

Realizare instalatiilor termice si de gaze 
naturale la Primaria Tg Neamt- centrala 
termica monatre si punere in functiune 

89,627.00 100 

Reabilitare si modernizare sediu 
administrativ UAT TG NEAMT -realizat  
studiu de fezabilitate 

                                   
7,120.00      

5 

Autoturism Duster- program rabla 
                                 

20,818.39      
80 

Reabilitare corp principal Colegiul 
National Stefan cel Mare- DALI realizat, 
contract de lucrari incheiat ordin incepere 
PT 

                                 
44,950.00      

100 

Consultanta, documente tehnico-ec 
proiecte fonduri UE, bug de stat 

                                 
68,114.77      

100 

Amenajare spatiu Ambulanta Tg Neamt- 
realizare studiu de fezabilitate 

     14,508.00       100 

Reabilitare spital Orasenesc SF. 
DIMITRIE Tg Neamt. Corp C1 si C9- 
consultanta si studiu de fazibilitate 

63,171.00   100 

Ambulatoriu de specialitate- consultanta 
pt dotarea ambulatoriu 

6,000.00        100 

Demolat cladire auxiliara biblioteca 
orasaneasca Tg Neamt 

4,949.71 100% 

Modernizare baza sportiva -stadion Tg 
Neamt DALI 

65,450.00 100% 

Construire infrastructura de agrement- 
consultanta si realizare studiu de 
fezabilitate 

135,461.66 100% 

Reabilitare imobil cresa- realizare Dali 49,830.50 100% 

Realizare bransament la sistemul de 
canalizare al orasului centrul Sf Teodora 

179,723.43 100% 

Reamenajare sedii cantina si economat 
in vederea transformarii spatiilor in 
locuinte 

21,771.00 100% 

Reabilitare sc Condreni si schimbarea 
destinatiei in centrul pt persoane cu 
dizabilitati- DALI 

21,000.00 100% 
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Extindere retele electrice in orasul Tg 
Neamt- achizitrionare materiale electrice 
si lucrari de intretinere a instalatiilor de 
iluminat 

                               
157,092.00      

100% 

Extindere gaz Gradinita nr 1 Tg Neamt- 
executie bransament centrala termica 

                                   
9,956.55      

100% 

Extindere retea gaz metan- achitare 
lucrari extinderi retele pe str 
Sublocotenent Campeanu, Ion Creanga 
si Vultur 

                               
386,670.52      

100% 

Mobilier stradal- achizitie jardiniere lemn 
si cosuri de gunoi 

                                 
78,708.50      

100% 

Reabilitare-construire punte peste raul 
Ozana-reparatii punte 

                                 
19,954.00      

100% 

Reabilitarea trotuarelor si aleilor Tg 
Neamt- studiu de fezabilitate pe str 
Stefan cel Mare , zona bariera 

                                 
23,800.00      

100% 

Modernizare strazi in orasul Tg Neamt- 
DALI 

                                 
30,722.00      

100% 

Lucrari de sistematizare rutiera la 
intersectie Humulesti- montare semafor 

                               
163,849.79      

100% 

TOTAL 1,669,793.82 
 

 

 

INVESTIȚII DIN FONDURI GUVERNAMENTALE  

 

Denumire investitie 

Investii realizate din fonduri guvernamentale 

Sursa 
finantare 

Nr./  Durata 
ctr. 

Valoare 
investitie 

Total decontari 
2018 

Stadiul 
fizic (%) 

Construire Corp Central Scoala Gimnaziala Nr. 3 

Humulesti- 9 luni 
MDRAP 241/ 

23.12.2014 
1,570,816.18 181,214.49 98 

Reabilitare si modernizare a trei corpuri de 

cladiri la Colegiul Tehnic Ion Creanga Tirgu 

Neamt- 7 luni 

MDRAP 06/ 

16.01.2015  

1,757,943.79 12,917.04 80 

Reparatii sectia obstretica-ginecologie, spitalul 

orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt 
DSP 

231/ 

19.12.2017 
285,362.00 275,540.73 100 

Aparatura medicala:1  targa radiotransparenta, 2 

bc defibrilator bifazic, 4 bc  electrocardiograf cu 

6 canale, 8 bc injectomat 

DSP   311,043.88 311,043.88 100 

Reabilitare retele de alimentare cu apa in orasul 

Tirgu Neamt, judetul Neamt 
MDRAP 

100/ 

09.05.2016 
2,771,624.03 1,126,867.51 80 

Realizare si modernizare platforma de gunoi in 

orasul Tg Neamt 
MDRAP 

189 / 

05.10.2017 
706,808.00 217,562.15 40 
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Extindere canalizare menajera in Humulesti Noi 

Blebea si Pometea 
AFM 

153/ 

12.07.2016 
6,608,529.00 864,054.89 100% 

Realizare retea de canalizare menajera si 

microstatie de epurare in zona Baile Oglinzi 
MDRAP 

208/ 

15.11.2017 
1,661,288.00  1,527,688.45 100% 

 Extindere, modernizare sistem de alimentare cu 

apa potabila in zona Baile Oglinzi, oras Târgu 

Neamt, judetul Neamt 

MDRAP 
234/ 

17.12.2014 
750,003.19  247,422.43 98% 

Extindere sistem de canalizare in orasul Tg 

Neamt 
MDRAP 

66/ 

21.05.2018 
6,235,883.00 1,395,857.96 95% 

Modernizare DC7 oras Tirgu Neamt  MDRAP 
Nr. 189/ 

05.08.2015 
2,104,559.36 80,416.48 701% 

    26,868,419.79 6,321,002.49 x 

 
INVESTIŢII 

DIN 
FONDURI 

EUROPENE 

       
  

Denumire investitie 
Sursa 

finanţare  
Nr./Durată 

contract 
Valoare 

investitie 

Cofinanţare 
Total 

deconta
ri 

Realizări  
trim. IV 

2018 

Realizări  
2018 

Stadiul 
fizic % 

Total/ pr. 
Total/ 
2018 

Reabilitarea Şcolii 
nr.6 Condreni şi 
schimbarea 
destinaţiei în Centru 
pentru persoane cu 
dizabilităţi, oraş 
Târgu Neamţ 

PNDR, GAL 
Ținutul 

Răzeșilor, 
Masura M2/6B 

C1920072S22161
2901903/21.09.2

018- 24 luni 
(septembrie 2018 

– septembrie 
2020) 

767.17 24.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Construire 
infrastructură de 
agrement 

POR 2014-
2020, AP.7, 
D.M.I. 7.1 

3087/30.08.2018- 
36 luni (august 

2018 – iulie 2021) 
15,795.15 485.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Eficientizare 
energetică prin 
reabilitarea şi 
consolidarea 
clădirilor 
rezidenţiale din 
oraşul Târgu Neamţ 

POR 2014-
2020, AP3, 
D.M.I. 3.1, 

Operațiunea A 
– Clădiri 

rezidențiale 

2971/30.08.2018-
12 luni 

(octombrie 2018 
– septembrie 

2019) 

615.73 341.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Imbunătățirea 
accesului populației 
din județele Vaslui, 
Bacău și Neamț la 
servicii medicale de 
urgență 

MINISTERUL 
SANATĂȚII – 

UAT Orașul Tg. 
Neamț fiind 
partener in 

cadrul 
proiectului 

3609/14.12.2018 
- (decembrie 2018 

- septembrie 
2019) 

1784.51 
(valoare 
aferenta 
UAT oras 

Tg. Neamț) 

86.76 85.14 
1,619.2

0 
1,703.31 1,703.31 0.95 

                    

TOTAL      85.14 1619.20 1703.31 1703.31 0.95 
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 Modernizari Strazi in orasul Tg.Neamt 2018 - Stadiul de 

proiectare.  
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 Modernizari Strazi in orasul Tg.Neamt începute în anul 2014- 

Stadiul de realizare in proportie de  100%  Receptionate. 
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 Reabilitarea retelei de alimentare cu apă in orasul Tg.Neamt. 
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Stadiul de realizare in proportie de  73% 

 Reparatii asfaltice in 2018 pe strazile: 
 În cursul anului 2018 nu s-au asfaltat străzi ci doar s-au executat 

reparații, îmbrăcăminți asfaltice pe unele străzi, după cum urmează: 

- Str. Radu Teoharie;  

- Str. 9 Mai; 

- Str. Tudor Vladimirescu; 

- Str. Decebal; 

- Str. Ing. Serafim Lungu; 

- Str. Aleea Gloriei (lucrare realizată în proporţie de  30%); 

- Str. Aleea Târgului; 

- Str. Plopului – La Piață; 

- B-dul Ștefan cel Mare – sens giratoriu 1 la Policlinică; 

- Str. Roger Naum; 

- Str. Decebal – Covor asfaltic; 

 Modernizare drum comunal DC7 in orasul Tg.Neamt-Stadiul 

de realizare-75%. 

 Realizare retele stradale gaze naturale in oras Tg. Neamt si 

Infiintare retea distributie gaz metan in Blebea oras Tg. Neamt  

judetul Neamt.-Stadiul de Proiectare 

 
a) Strazile pentru care se propune extinderea retelelor 

stradale de  gaz metan in orasul Tg.Neamt sunt 
urmatoarele : 
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- Cetatii lungime -456ml; 
- Grivitei lungime -394 ml; 
- 9 Mai lungime- 97 ml; 
- Independentei lungime -413 ml 
- Fdt. Zorilor lungime -158 ml 
- Fth. Eternitatii  lungime - 2 x 150 = 300 ml 
- Libertatii lungime -402ml 
- Fdt. Carpati lungime -53 ml 
- Fdt. Ceahlau lungime -122 ml 
- Prof. Grigore Ungureanulungime -365 ml 
- Batalion, spre terenul detinut de primarie lungime -400 ml 
- Crangului(lungime -280 ml 
- Munteni + Pariului lungime -890 ml 
- Pictor Grigorescu lungime -100 ml 
- Baile Oglinzi lungime -2.000 ml 
- Slt Campeanu , fundaturi lungime 2 x 100 = -200 ml 
-George Cosbuc lungime -700 ml 
-Luncii lungime -400 ml 
-1 Decembrie 1918 - 2 fundaturi pe dreapta lungime 150+100 
=250ml   
                                                                                    +120ml. 
-Prundului lungime -3.500 ml 
-Garoafelor + Romana lungime - 2 xl 70 = 340 ml 
-Stefan cel Mare - pana la limita cu comuna Timisesti – 3.700 ml; 
-B.P. Hasdeu lungime -200 ml; 
-Sf. Lazar lungime -80 ml; 
-Unirii lungime -1600 ml; 
-Fdt. Cozmeni lungime - 217 ml; 
-Mariuca lungime -345 ml; 
-Ozanei lungime -320 ml; 
-Aleea Vanatorilor de Munte - lungime - 200 ml; 
-C. Ciopraga lungime - 630 ml; 
 

Total lungime retele propuse   L= 19.232 m 
 

    b) Infiintare retea distributie gaz metan in Blebea oras Tg. 
Neamt  judetul Neamt 

 
 a) Racord gaze naturale  presiune medie  De 160 x  

14,6 mm  , L=1928 m cuplat la conducta de presiune medie  otel 
o6’’(Di=156 mm) “ existenta care alimenteaza  

S.R.M.-ul existent din strada Mihail Sadoveanu pentru 
cartierul Humulesti. 

b) Statia de reglare mãsurare  de sector , intr-o treapta,  
(de la medie presiune la presiune redusa ) cu  capacitate de 2400 
Nmc/h 
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c) Retele principale de distributie gaze naturale 
presiune redusã pentru localitatea BLEBEA în lungime de 4556 
m au diametre cuprinse intre De 63 mm si De 160 mm  dupa cum 
urmeaza : 

 
 De 63 x   5, 8 mm     L= 959 m  
 De 90  x    8,9 mm    L= 852 m  
 De 160 x  12,8 mm   L= 2745 m  

 
             Total lungime retele propuse   L= 4.556 m 
 

-strada Vanatorului; L=3091ml 
-strada Vadului; L=252ml 
-strada Blebei; L=506ml 
-strada Victoriei; L=306 ml 
-strada Daciei; L=207 ml 
-strada Ghe.Doja; L=194 ml 

 
 Extindere sistem de canalizare oras Tg.Neamt pe următoarele 

străzi: 
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Stadiul efectiv de realizare a acestui obiectiv: 97%. 

 

 Realizare retea de canalizare menajera si microstatie de epurare in 

zona Baile Oglinzi, oras Tg.Neamt, jud.Neamt.-Stadiul de realizare-

70%. 

 

 Extindere si modernizare retea de apa potabila in zona Baile Oglinzi, 

oras Tg.Neamt, jud.Neamt-Stadiul de realizare-65% 

 

 Construire corp scoala cu trei Sali de clasa la Scoala Gimnaziala 

„Grigore Ghica-Voda” Tg.Neamt.-Stadiul de realizare- 100%  

Receptionata. 

 

 Construire corp central Scoala gimnaziala Nr.3  Humulesti, oras 

Tg.Neamt.-Stadiul de realizare- 78%. 

 

 Scara incendiu la Gradinita Nr.3-Scoala gimnaziala “Ion Creanga” 

Humulesti-Tg.Neamt, jud.Neamt;-Stadiul fizic: Obtinere avize. 

 

 Instalatie de utilizare gaze naturale la serviciul de ambulanta in orasul 

Tg.Neamt;-Stadiul fizic 100%-Receptionata. 

 Reabilitare si modernizare a trei corpuri de cladire la Colegiul Tehnic 

„Ion Creanga” Tg.Neamt.-Stadiul de realizare-80% 

 

 Blocuri de locuinte pentru tineri, destinate inchiierii (40 apartamente);-

Stadiul de depunere documentatii spre finantare la ANL; 

 

 Blocuri de locuinte sociale (80 apartamente) Targu-Neamt, judetul 

Neamt“. Stadiul de depunere documentatii spre finantare la MDRAP; 

 

 “Construire bloc pentru specialisti din sanatate, situat in incinta spitalului 

„Sfantul Dimitrie” Targu-Neamt, Str.Stefan cel Mare, nr.35, Targu 

Neamt, jud.Neamt.“  Stadiul de depunere documentatii spre finantare la 

ANL; 

 
 Reabilitare si dotare  Cresa  Nr. 1, Orasul Tirgu Neamt.- Stadiul 

de proiectare; 

 Reabilitare Corp Principal si dotare cu echipament si mobilier– 

Colegiul National “Stefan Cel Mare”, Orasul Tirgu Neamt, 

Judetul Neamt. - Stadiul de proiectare; 
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 Amenajare trotuare cu pavele pe DN15C si DN 15B in orasul 

Tg.Neamt.- Stadiul de proiectare; 

 Realizare si extindere retele de canalizare menajera in 

localitatile componente Humulestii Noi, Blebea si Cartier 

Pometea,oras Tg. Neamt, judetul Neamt.-Stadiul fizic - 100%. 

Receptionata. 

 Eficientizare energetica prin reabilitarea si consolidarea 

cladirilor rezidentiale din orasul Tirgu Neamt-Bloc M7A, B-dul 

M.Eminescu.- Stadiul fizic – Achizitie servicii proiectare si 

executie; 

 Construire infrastructura de agrement.- Stadiul fizic – Achizitie 

servicii proiectare si executie; 

 Reabilitarea scolii Nr.6 Condreni si schimbarea destinatiei in 

Centrul pentru persoane cu dizabilitati, oras Tg.Neamt. ”- 

Stadiul fizic – Achizitie servicii proiectare si executie; 

 Reabilitare si modernizare sedii administrative ale UAT 

Tg.Neamt (sediul nou) jud.Tg.Neamt-Stadiul de proiectare; 

 Reabilitare si modernizare sedii administrative ale UAT 

Tg.Neamt (sediul vechi) jud.Tg.Neamt -Stadiul de proiectare; 

 Amenajare spatii birouri la Primaria orasului Tirgu Neamt. -

Stadiul de proiectare; 

 Reabilitare, modernizare si dotarea cinematografului „Ozana” 

din orasul Tirgu Neamt, jud.Neamt. -Stadiul de proiectare; 

 Semnal urban tip totem in orasul Tg.Neamt; Se vor amenaja 

patru semne in patru locatii la intrarile in oras. -Stadiul de 

proiectare; 

 Realizare si modernizare platforma de gunoi, oras Tg. Neamt, 

jud.Neamt. –Sadiul fizic – 45%; 

 Parcări rezidențiale atribuite în 2018 

În anul 2018 au fost amenajate 29 de zone totalizand un număr 

de 701 noi locuri de parcare 

În anul 2019 vor începe lucrări de amenajare si modernizare parcari de 

reședință în următoarele locații: 

         1. Parcare 1 se află amplasată în incinta blocurilor de locuinţe 
de pe b-dul Ştefan Cel Mare, strada ing. Serafim Lungu, Aleea 
Târgului şi clădire Poşta Română. In suprafata propusă a se amenaja 
se gasesc 9 (nouă) garaje din lemn şi metal şi un spaţiu amenajat ca 
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loc de joacă pentru copii. Accesul se realizează din Aleea Târgului 
prin doua alei asfaltate.  Accesul către zona poştei se realizează 
printr-o alee balastată cuprinsă intre cele 6 garaje şi locul de joacă. 
Cele 3 garaje aşezate perpendicular pe aliniamentele blocurilor de 
locuinte blochează accesul auto  in incinta spaţiului de amenajat. 
Pentru amenajarea acestei parcări cele nouă garaje existente se vor 
demola pe cheltuiala proprietarilor.  
 

2. Parcare 2 se află amplasată în incinta dintre blocurile de 
locuinţe de pe strada Cuza Vodă, strada Gloriei, clădira marketului 
Delfino (partea dinspre sud-est) şi Autogara Mondo Tout. În prezent în 
incinta parcării se găsesc amenajate 5 garaje din lemn. Accesul în 
parcare se realizează printr-o alee balastată. Pentru amenajarea 
acestei parcări cele cinci garaje existente se vor demola pe cheltuiala 
proprietarilor.  

 
3. Parcare 3 este amplasată în incinta blocurile de pe b-dul 

Ştefan Cel Mare, strada Gloriei, clădirea Poşta Română, clădirea 
marketului Delfino (partea dinspe nord), clădirea SC Apa Serv SA. 
Accesul se realizează prin Aleea Gloriei. În incinta parcării se află 
clădirea magazinului 
 ” Ieftinel”. Nu ezistă pe amplasament nici un garaj. 
 

4. Parcare 4 este amplasată în incinta blocurile de pe b-dul 
Ştefan Cel Mare, Strada Cuza Voda, Aleea Salcâmilor, clădirea 
Socom Unirea. Intrarea in parcare se face din Aleea Salcâmilor.În 
incinta parcării se găsesc  amplasate 24 garaje din lemn şi metal. 
Pentru amenajarea acestei parcări cele 24 garaje existente se vor 
demola pe cheltuiala proprietarilor.  

 
5. Parcare 5 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe b-

dul Mihai Eminescu, strada Cuza Vodă, strada Radu Teoharie, strada 
Roger Naum, clădiri şi terenuri private. Incinta are trei amplasamente 
neamenajate unde se parchează autoturismele. Aceste amplasamente 
sunt separate de clădiri şi terenuri private şi au construite 25 garaje din 
lemn. Accesul în parcare se face prin strada Roger Naum din strada 
Cuza Vodă. Pentru amenajarea acestei parcări cele 25 garaje 
existente se vor demola pe cheltuiala proprietarilor.  

 
6. Parcare 6 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe 

strada Vasile Alecsandri, B-dul Mihai Eminescu, clădirea marketului 
Arianis şi clădirea staţiei peco, benzinăria MOL. În incintă se gaseşte 
marketul ARIANIS. Accesul se face din B-dul Mihai Eminescu printr-o 
alee betonată degradată. In zona parcării se găsesc 5 garaje din lemn 
(garaje care au cărti funciare şi nu fac obiectul demolării). 
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7. Parcare 7 este amplasată în incinta din spatele blocurilor de 
pe B-dul Mihai Eminescu (zona Ozana), strada Veronica Micle şi 
proprietăţile private. Accesul se face prin intermediul unei alei 
balastate. Lipite de blocul de locuinte, in suprafaţa propusă a se 
amenaja, se gasesc un număr de 10 garaje construite din diferite 
material (lemn, metal, zidărie) şi două extinderi. Pentru amenajarea 
acestei parcări cele 10 garaje existente se vor demola pe cheltuiala 
proprietarilor.  

 
8. Parcare 8 este amplasată în faţa blocului de locuinţe de pe 

b-dul Mihai Eminescu, strada Castanilor, strada Lalelelor, Clădirea 
Judecătoriei Târgu Neamţ. La parterul blocului se gaseşte Judecătoria. 
Parcarea se compune din două amplasamente şi o alee betonată. 
Accesul în parcare se face din b-dul M. Eminescu şi strada Castanilor. 
În suprafaţa propusă a se amanaja nu se găsesc garaje.   

 
9. Parcare 9 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe 

strada Mărăşeşti, strada Codrului, Aleea Zimbrului, B-dul Ştefan Cel 
Mare, o clădire post TRAFO, clădirea restaurant Central şi două 
proprietăţi private de teren. Acesul se face din Aleea Zimbrului printr-o 
alee cu îmbrăcăminte asfaltică degradată. În această incintă se găsesc 
12 garaje din lemn. Pentru amenajare parcare este necesar să fie 
demolate toate cele 12 garaje. 

 
10. Parcare 10 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe 

strada Calistrat Hogaş, clădirea Supercoop (partea dinspe nord), 
clădirea unei unei CT dezafectată, propretăţi private de teren  şi strada 
Alexandru Lăpuşneanu. Accesul se face atât din strada Alexandru 
Lăpuşneanu cât şi din strada Calistrat Hogaş. În acestă incintă se 
găsesc 20 garaje din lemn şi metal. Pentru amenajare parcare este 
necesar să fie demolate toate cele 20 garaje. 

 
Lucrările propuse prin prezenta documentaţie se vor realiza pe 

amplasamentul existent aflat in domeniul public al oraşului Târgu 
Nemţ. 

 
 

CAPITOLUL VI- FOND LOCATIV 

 Au fost trimise notificari chiriasilor de locuinte ANL, sociale si 

beneficiarilor imprumutului acordat pentru cumpararea unei locuinte, conform 

OG nr. 19/1994 care au restante la plata chiriilor si a ratelor.  Au fost 

transmise somatii catre locatarii care au datorii mai mici de trei chirii si sase 

rate la aceste locuinte. 
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 In ceea ce priveste solicitarile de locuinte ANL si sociale, in anul 2018 

au fost inregistrate un număr de 68 de cereri, pana in prezent la Primaria 

orasului Targu- Neamt fiind inregistrate un numar total de aproximativ 1013 

de cereri. Pentru toate aceste cereri  au fost transmise raspunsuri tuturor 

solicitantilor prin care acestia sunt instiintati că cererile lor sunt luate in 

evidenta Primariei orasului Targu-Neamt si ca in momentul in care Primaria 

va dispune de locuinte, acestea vor fi mediatizate si repartizate conform 

legislatiei in vigoare. 

  La inceputul anului 2018 au fost recalculate tarifele la chirii la blocurile 

ANL- M5 si M6, str. 22 Decembrie si V1, str. Stefan cel Mare si la locuintele 

sociale. Aceste tarife au fost majorate cu rata inflatiei, conform legislatiei in 

vigoare. 

Au fost prelungite contractele de inchiriere la blocurile ANL- bl. M5, 

M6, V1si  recalculate chiriile titularilor care au implinit varsta de 35 de ani, 

conform legislatiei in vigoare. 

 Au fost intocmite adeverinte care fac dovada platii integrale a 

locuintelor care au apartinut fondului locativ al Primariei orasului Targu-

Neamt, cumparate de catre actualii proprietari. 

 Au fost intocmite referate, materiale informative, raspunsuri la adrese, 

situatii catre Consiliul Judetean, Prefectura sau alte organizatii sau institutii 

de stat. Au fost intocmite solicitari catre alte institutii de stat. 

 In 2018 au fost repartizate 2 locuinte libere din fondul locativ al 

Primariei orasului Târgu-Neamţ si o locuinta socială (fostul magazin 

Economat), conform legislatiei in vigoare. 

 In blocurile de locuinte ANL–V1, str. Stefan cel Mare si M5, str. 22 

Decembrie, in urma unui control efectuat, a unor schimburi de locuinte si a 

renuntarii unor chiriasi la locuintele inchiriate, s-au eliberat 9 apartamente 

pentru care s-a facut o noua procedura de repartizare, fiind depuse 18 

dosare. 

 Au fost inaintate catre ANL si MDRAP adrese prin care se solicita 

construirea de noi locuinte pentru tineri, destinate inchirierii (40 ul), pentru 

specialisti din sanatate (20 ul) si locuinte sociale (80 ul). Studiile de 

fezabilitate, impreuna cu documentatiile aferente au fost intocmite si depuse, 

in vederea obtinerii finantarii. 
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CAPITOLUL VII- RELAŢIA CU ASOCIAŢIILE DE 

PROPRIETARI 

 
Pe parcursul anului 2018 Compartimentul Asociaţii de Proprietari a 

desfăşurat următoarele activităţi : 

- S-au efectuat, în permanenţă, instruiri cu administratorii cu privire la 

actele normative după care îşi desfăşoară activitatea asociaţiile, precum 

şi la documentele utilizate, prevăzute de lege; 

- Au fost întocmite şi expediate către asociaţii, un număr de 90 de 

notificări, privind respectarea unor prevederi legale referitoare la 

întocmirea unor documente specifice asociaţiilor de proprietari; noutăți 

legislative, precum și luarea măsurilor de întreținere a imobilelor aflate 

în administrare; 

- Corespondenţă rezolvată în termenul legal: un număr de 28 de adrese, 

reclamaţii şi solicitări, adresate Primăriei Tîrgu Neamţ de către cetăţeni, 

asociaţiile de proprietari, precum şi de unele instituţii  

- S-au continuat procedurile în vederea accesării fondurilor 

guvernamentale destinate creșterii eficienței energetice a blocurilor de 

locuințe, în temeiul OUG 18/2009;  

- S-au completat documentațiile necesare, în vederea depunerii cererii de 

finanțare către M.D.R.A.P. a Programului local de creștere a eficienței 

energetice a unui număr de trei blocuri de locuințe din orașul Tîrgu 

Neamț; 

- S-a menținut legătura în permanență cu reprezentanții SC Termosistem 

SRL, în vederea clarificării și soluționării unor aspecte legate de 

derularea Programului local de creștere a eficienței energetice a 

blocurilor de locuințe din orașul Tîrgu Neamț; 

- S-au organizat peste 10 întâlniri cu proprietarii de apartamente şi cu 

administratorii asociațiilor de proprietari, ocazie cu care s-au purtat 

discuţii referitoare la regulile de convieţuire în comun, la programul 

european de izolare termică a imobilelor, precum şi la unele probleme 

ridicate de proprietari; 

- S-a participat la adunările generale anuale organizate de către 

asociațiile de proprietari, în situaţiile în care s-a solicitat prezenţa 

reprezentantului Compartimentului Asociaţii de Proprietari  

- Implicare în urgentarea remedierii unor avarii la instalațiile de apă și 

canalizare care deservesc unele blocuri din orașul Tg. Neamț; 
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- Deplasări în teren în urma sesizărilor proprietarilor pentru verificarea şi 

identificarea cauzelor existenţei diferenţelor de înregistrare între 

apometrele generale şi suma înregistrărilor apometrelor din 

apartamente – o perioadă de trei luni 

 
Au fost întocmite şi transmise: 
 - 58 adrese de informare privind obligaţiile pe care le au asociaţiile de 
proprietari conform prevederilor Legii nr.196/2018 şi comunicări privind 
debitele restante ale asociaţiilor; 
 - 12 răspunsuri la cereri sau contestaţii formulate de către membrii 
asociaţiilor de proprietari; 
 -  8  comunicări ale contestaţiilor la listele de plăţi depuse de către 
membrii asociaţiilor de proprietari, în conformitate cu legea; 
 - 2 solicitări de informaţii şi date privind persoane plătitoare de taxe şi 
impozite de la Direcţia Venituri Impozite şi Taxe şi o solicitare de la Serviciul 
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei Tg. Neamţ; 
 - 8 informări privind modificările legislaţiei ce reglementează înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. 
 - 2 referate şi Dispoziţii ale Primarului în conformitate cu Legea 
nr.196/2018; 
 Au fost efectuate 4 deplasări în vederea verificării la faţa locului a unor 
situaţii semnalate de către membrii ai asociaţiilor de proprietari. 

 

CAPITOLUL VIII- TRANSPORTURI, ILUMINAT PUBLIC 

 Au fost eliberate un număr de 4 autorizaţii de transport şi un număr de 4 
autorizaţii de taxi persoane în regim de taxi, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim 
de închiriere cu modificările şi completările ulterioare. 

 Au fost prelungite la cerere un număr de 3 autorizaţii de transport şi un 
număr de 13 autorizaţii de taxi persoane în regim de taxi  în conformitate 
cu prevederile Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în 
regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare. 

 Au fost anulate un numar de 2 autorizaţii transport şi un nr. de 3 autorizaţii 
de taxi persoane în regim de taxi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 A fost supus spre analiză, dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al 
oraşului Tîrgu Neamţ proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor 
pentru autorizarea/vizarea unor servicii de transport public local, precum 
şi taxa(redevenţa) pentru locul de aşteptare a autovehiculelor taxi, pentru 
anul 2018. 

 A fost supus spre analiză, dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al 
oraşului Tîrgu Neamţ proiectul de hotărâre pentru completarea HCL nr 
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176/2016, privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând 
domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ, către SC Civitas Com SRL 
Târgu Neamţ, în scopul amenajării şi administrării parcărilor de reşedinţă 

 A fost supus spre analiză, dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al 
oraşului Tîrgu Neamţ proiectul de hotărâre privind delegarea prin gestiune 
directă a serviciului de administrare a domeniului public şi privat, 
respectiv de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată di 
oraşul Târgu Neamţ. 

 A fost supus spre analiză, dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al 
oraşului Tîrgu Neamţ proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
anexei la HCL 256/2015 privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi 
utilizare a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din oraşul Târgu 
Neamţ 

 A fost supus spre analiză, dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al 
oraşului Tîrgu Neamţ proiectul de hotărâre privind modificarea şi 
completarea actului constitutiv şi statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Aqua Neamţ”. 

 A fost supus spre analiză, dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al 
oraşului Tîrgu Neamţ proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la 
HCL nr. 163/2012, privind aprobarea locurilor de aşteptare a taxiurilor 
pentru clienţi de pe raza administrativ – teritorială a oraşului Târgu Neamţ 

 A fost supus spre analiză, dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al 
oraşului Tîrgu Neamţ proiectul de hotărâre privind modificarea şi 
completarea Tabelului nominal cu străzile stabilite pentru măturatul 
stradal şi/sau mecanizat, în perioada 15 martie – 15 noiembrie, ce se 
constituie în anexa 1 la Caietul de Sarcini, anexat la Contractul nr. 73 din 
28.04.2017(anexa nr. 2 la Contract) 

 Au fost soluţionate sesizările venite din partea cetăţenilor oraşului cu 
privire la defecţiunile apărute la Iluminatul Public. 

 Au fost mai multe convocări a Comisie de siguranţă a circulaţie din cadrul 
primăriei unde au fost dezbătute probleme legate de siguranţa traficului 
rutier, precum şi siguranţa pietonilor, de pe raza oraşului Târgu Neamţ.  

 Au fost întreprinse  acţiuni de control, în colaborare cu Poliţia Locală şi 
Poliţia Rutieră a oraşului Târgu-Neamţ, asupra activităţii de transport 
public local în regim de taxi; 

 Au fost întreprinse activităţi de ornare a oraşului cu instalaţii de iluminat 
festiv pentru perioada Sărbătorilor de iarnă. 

 Au fost întreprinse măsuri de întreţinere la sistemul de Iluminat Public din 
oraşul Tîrgu Neamţ. 

 Au fost supuse verificării tehnice periodice, conform PTA1, centralele 
termice care aparţin Primăriei oraşului Târgu-Neamţ;  

 Participare la recepţia lucrărilor şi serviciilor executate pe raza oraşului 
 Au fost soluţionate cererile venite din partea unor Instituţii precum şi din 

partea cetăţenilor cu privire la Iluminatul Public, Sistematizarea Rutieră, 
Transportul în regim de taxi, etc. 
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Situaţia autorizaţiilor la data de 31.12.2018: 

 43 - autorizaţii de transport valabile; 
 65 - autorizaţii de taxi persoane valabile; 
  80 - autorizaţii de taxi (maşini pentru taxi), aprobate în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 38/2003 cu modificarile şi completările ulterioare. 

 
Locurile de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi de pe raza administrativ - 

teritorială a oraşului Târgu-Neamţ 

 
 

 
Lista operatorilor de taxi persoane la data de 31.12.2018 

Nr. 

crt. 

Denumirea locului de aşteptare a taxiurilor pentru 

clienţi 

Numărul 

locurilor de 

aşteptare 

1 Parcare Str. Calistrat Hogaş – în faţă la Rotisor 19 

2 Platou lateral al restaurantului “Central”- Str.Mărăşeşti. 12 

3 Str. Plopului – în spatele Pieţei Agroalimentare 5 

4 Parcare Primăria oraşului Tîrgu Neamţ. 3 

5 Str. Radu Teoharie (în faţa atelierului de sticlărie) 3 

6 Str. Cuza Vodă- în faţă la S.C. Socom Unire S.A. 7 

7 Str. Mihail Sadoveanu – în partea laterală la şcoala nr.3, 

Humuleşti.  

8 

8 Gara oraşului Tîrgu Neamţ. 9 

9 Humuleştii Noi – în staţia de autobuz, sensul de circulaţie 

Tîrgu Neamţ - Piatra Neamţ. 

4 

10 Blebea – în faţa magazinului ”Consum Coop” 2 

11 Condreni  - în faţa şcolii. 4 

12 Autogara Intertrans – Str. Cuza Vodă. 4 

 TOTAL LOCURI DE AŞTEPTARE A TAXIURILOR 

PENTRU CLIENŢI 

80 
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Nr. 

crt 

Denumire 

operator 

taxi 

Sediu 
Persoană 

de 

contact 

Perioada de 

delegare 

Nr. aut. 

transport 

Nr.de înmatriculare Nr. 

aut. 

taxi 

1 Măriuța 

Gheorghe 

P.F.A 

Tg. Neamţ , 
str.22 

Decembrie, 
bl.N6, sc.A, 

ap.5 

Măriuța 

Gheorgh

e 

03.11.2014 

01.09.2019  

1 

 

NT 05 FYD 1 

2 Asiminei 

Ioan P.F. 

Tg. Neamț , 

Aleea 

Zimbrului 

bl.B4, sc.B, 

ap.40 

Asiminei 

Ioan 

03.11.2014 

01.09.2019 

2 

 

NT 99 NIC 2 

3 Bobric 

Gheorghe 

P.F.A. 

Tg. Neamț 

,str.Mărășe

ști,  nr.2,bl. 

B5, sc. A, 

etaj 1, ap 7 

Bobric 

Gheorgh

e 

22.04.2015 

22.04.2020 

3 

 

NT 93 DAN 

 

3 

4 Matasă 

Dragoş 

PFA 

Tg. Neamț , 

Aleea 

Zimbrului 

bl.B4, sc.B, 

ap.25 

Mătasă 

Dragoș 

 

03.11.2014 

28.09.2019 

4 

 

NT 18 MYR 4 

5 Maftei 

Adrian 

P.F. 

Tg. Neamț, 

str.Mihai 

Eminescu, 

bl.F5, ap.22 

Maftei 

Adrian 

18.12.2015 

01.09.2019 

9 

 

NT 02 WVW 9 

6 Dascălu 

Ioan P.F. 

Tg. Neamț, 

str.Cuza 

Vodă, 

bl.A11, 

sc.B, ap.37 

Dascălu 

Ioan 

03.11.2014 

28.09.2019 

6 NT 25 DID 6 

7 Sandu 

Gheorghiţ

ă Cristinel 

I.I. 

Tg. Neamț, 

str.Ion 

Creangă,nr. 

24 

Sandu 

Gheorghiţ

ă 

Cristinel 

31.01.2014 

31.01.2019 

7  

 

NT 08 XSL 7 
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8 Ilieş 

Cătălin – 

Vasile 

P.F.A 

Tg. Neamţ, 

Str. Cuza 

Vodă, nr. 

17, bl. 

G100, sc. 

A, etaj 3, 

ap. 69, 

Judeţul 

Neamţ 

Ilieş 

Cătălin - 

Vasile 

02.07.2018 

02.05.2022 

8   

NT 09 KRW 40 

  NT 22 KTA 55 

9 Preda 

Vasile 

P.F. 

Tg. Neamț, 

str.Abator,n

r.15A 

Preda 

Vasile 

03.11.2014 

03.09.2019 

5 

 

NT 05 USD 5 

10 Ugureanu 

Elena – 

Tinela I.I. 

Tg. Neamț, 

Aleea, 

Zimbrului, 

bl. B3, sc. 

C, etaj3, 

ap.53, jud. 

Neamţ 

Ugureanu 

Elena – 

Tinela 

29.11.2016 

29.11.2021 

10  NT 20 TYN 10 

11 Iacoboaie 

Alexandru 

I. I.  

Tg. Neamț 

,str.Pictor 

NicolaeGrig

orescu, 

bl.G4/100, 

scara A, 

etaj 3, ap. 

78 

Iacoboaie 

Alexandr

u 

22..04.2015 

22.04.2020 

11 

 

NT  93 YAC  

 

11 

12 Oglinzanu 

Constanti

n Ciprian 

P.F. 

Tg.Neamț,s

tr.Bogdan 

Petriceicu 

Hașdeu, 

nr.22 

Oglinzan

u 

Constanti

n Ciprian 

01.09.2014 

01.09.2019 

 

12 

 

NT 11 MAY 12 
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13 Maftei 

Vasile 

Ciprian 

P.F. 

Tg. Neamț, 

str. Cuza 

Vodă,bl.A3, 

sc.B, ap.14 

Maftei 

Vasile 

Ciprian 

03.11.2014 

01.09.2019 

13 

 

NT 05 LHJ 13 

14 Mariean 

Șchiopu 

Gheorghe 

P.F.A 

Tg. Neamț, 

slt. Radu 

Teoharie, 

bl.D3, sc.A, 

ap.8  

Mariean 

Șchiopu 

Gheorgh

e 

02.05.2018 

02.05.2023 

 

14 

 

NT 70 PUI 

 

14 

15 Oglinzanu 

Gheorghe 

P.F. 

Tg. Neamț, 

str.Bogdan 

Petriceicu 

Hașdeu, 

nr.22 

 

Oglinzan

u 

Gheorgh

e 

2016 - 2021 

 

15 

 

NT 11 ROC 

 

15 

16 Rîpeanu 

Ionuţ I.I. 

Tg. Neamţ, 

str. 

Panazol, bl. 

A112, sc. A, 

etaj 1 

Rîpeanu 

Ionuţ 

2017 - 2022 16 

 

NT 09 ZHF 16 

17 Lazăr 

Constanti

n P.F.A 

Tg. Neamț, 

str.Fdt. Văii, 

nr.1 

Lazăr 

Constanti

n 

03.11.2014 

01.09.2019 

17 

 

 

 

NT 05 SBL 17 

18 Ilieş C. 

Constanti

n P.F.A 

Tg. Neamț, 

str. 

Măraşeşti, 

nr. 200 

Ilieş C. 

Constanti

n 

30.03.2009 

30.03.2014 

18 

 

NT 59 YCS 18 

19 Marian A. 

Nicolae 

Întreprind

ere 

Individual

Tg. Neamt, 

b-dul 

Ştefan cel 

Mare, nr. 

32, bl.M11, 

Marian A. 

Nicolae  

28.02.2017 

28.11.2022 

19 

 

NT 08 FRU 

 

19 
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ă sc. B, etaj 

2, ap. 19 

20 Tănăsesc

u Florin 

P.F.A 

Tg. Neamț, 

str. Vultur, 

nr.17 

Tănăsesc

u Florin 

26.07.2017 

02.05.2022 

20 

 

NT 92 MAF 20 

21 Macxim 

Relu I.I.  

Tîrgu 

Neamţ, str. 

Ştefan cel 

Mare, nr. 

38, bl.M3, 

ap 13 

Maxcim 

Relu 

03.08.2017 

03.08.2022 

21 

 

NT 74 RAY 21 

22 Movilă 

I.Vasile I.I.  

Tg. Neamţ, 

str. 

alexandru 

Lăpuşnean

u, nr. 1, Bl. 

A2, Sc. A, 

Ap. 10 

Movilă 

Vasile 

06.11.2018 

06.11.2023 

23 NT 29 MOW 23 

23 Bobescu  

Mihai PFA 

Tg. Neamţ, 

Str. Cuza 

Vodă, nr. 2, 

bl. D1,sc. B, 

ap. 31 

Bobescu 

Mihai 

06.11.2018 

06.11.2023 

24 NT 27 MTB 24 

24   Feştilă 

Vasile I.I. 

Tg. Neamț, 

str. Baile 

Oglinzi, nr. 

23  

Festila 

Vasile 

 

2018 - 

20123 

25 

 

NT 28 VVV 

 

25 

 

 

 

25 Grigoraş 

C.A. 

Constanti

n I.I.  

Tg. Neamţ, 

Fdt. Fierari, 

nr.4 A,  

Grigoraş 

Constanti

n 

04.07.2018 

04.07.2023 

26 

 

NT 65 GRI 26 
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26 Ghidu 

Constanti

n Cătălin 

PFA 

Tg.Neamț,s

tr. Petru 

Rareş, nr. 5 

bl.3, ap. 15 

Ghidu 

Constanti

n Cătălin 

16.01.2019 

16.01.2024 

27 

 

NT 24 ERI 

 

27 

27 Vicol 

Cezar 

Gheorghe 

P.F. 

Tg. Neamț, 

b-dul. Mihai 

Eminescu, 

bl. F5,sc. C, 

etaj 1, 

ap.34 

Vicol 

Cezar 

Gheorgh

e 

2013 -2018 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

NT 99 VIC 63 

28 Stan Ilie 

I.I. 

Tg.Neamț, 

str.Batalion, 

nr.2 

Stan Ilie 30.12.2013 

22.12.2018 

39 

 

NT 05 KMT 72 

29 Pop C. 

Dumitru 

Taxi I.I. 

Tîrgu 

Neamţ, str. 

Alexandru 

Lăpuşnenu, 

nr. 7 

Pop C. 

Dumitru 

01.07.2016 

01.07.2021 

37 

 

MT 74 CRY 65 

30 Kovacs 

Adrian I.I. 

Tg. 

Neamţ,str. 

Română, 

nr. 40 

Kovacs 

Adrian 

23.09.2016 

30.05.2021 

40 

 

NT 30 KAB 45 

 

 

 

31 Chirilă 

Ivghenie 

Eliade 

P.F.A. 

Tg. Neamţ, 

str. 22 

December, 

bl. L1, sc. 

A, etaj 3, 

ap.15 

 

Chirilă 

Ivghenie 

Eliade 

19.12.2014 

19.12.2019 

41 

 

 

NT 83 ELI 

 

70 
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32 Iftime 

Marius – 

Daniel I.I. 

Tîrgu 

Neamţ, str. 

Codrului, 

nr.2, bl. B7, 

ap. 26 

Iftime 

Marius 

Daniel 

 

2018 - 2023 

 

30 

 

NT11 MGI 

 

60 

 

33 Dulamă 

Vasile 

P.F.A 

Tg. Neamţ, 

str. Ion 

Creangă, 

nr.15 

Dulamă 

Vasile 

01.09.2015 

01.09.2020 

31 

 

NT 56 DVT 

 

44 

 

 

  

34 Trifan 

Constanti

n – Alin 

I.I. 

Tg. Neamţ, 

str. Siret, 

nr. 10 

Trifan 

Constanti

n Alin 

(Catană 

Ion) 

18.12.2017 

18.12.2022 

33 

 

NT 10 BDR 

 

36 

NT 55 CAT 

 

61 

35 Roşu 

Neculai – 

Claudiu 

P.F.A. 

Tg. Neamţ, 

str. 

Tăbăcari, 

nr. 2A 

Roşu 

Neculai – 

Claudiu 

01.03.2016 

03.12.2020 

44 

 

NT 77 MON 54 

 

 

 

 

 

 

36  Lariu -

Rusu – 

Movilă- 

Constanti

n I.I  

Tg. Neamţ, 

str. 

Mărăşeşti, 

nr. 44, bl. 

B15, sc. A, 

ap. 14, etaj 

3 

Lariu -

Rusu – 

Movil - 

Constanti

n 

11.10.2018 

11.10.2020 

 

 

45 

  

 

NT 77 LUX 

 

7 

37 Coşofreţ Tg. Neamț, Coşofreţ 20.12.2017 29 NT 44 PAU 38 
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V. Vasile 

I.I. 

str. Petru 

Rareş, bl. 

B2, ap. 3, 

Judeţul 

Neamţ 

V. Vasile 01.11.2022   

NT 92 WAS 

 

59 

38NT 40 SOR 

 

41 

 

 

NT 67 WAS 

 

50 

 

 

38 EDDDEN 

TAXI 

SRL-D 

Tîrgu 

Neamţ, str. 

Ştefan cel 

Mare, bl. 

B1, sc. B, 

etaj 1, ap 

11 

Cucoş 

Ionel 

29.08.2014 

29.08.2019 

32 NT 38 KTA 8 

NT 79  PIC 

 

66 

39 Melinte 

Ioan 

Intreprind

ere 

Individual

ă 

Tîrgu 

Neamţ, str. 

Ştefan cel 

Mare, nr. 

106, bl. V1, 

sc. A, ap.20 

Melinte 

Ioan 

26.11.2015 

01.10.2018 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT 23 BRM 

 

35 

NT 25 BRM 

 

51 

NT  27 BRM 

 

64 
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40 Gorcea 

Vergil 

PFA 

Tg. Neamţ, 

str. Calistrat 

Hogaş, nr. 

1, bl. B13, 

sc. C, etaj 

3, ap. 50 

Gorcea 

Vergil 

30.09.2015 

01.10.2018 

45 NT 28 CAT 58 

41 Tanasă V. 

V. Vasile 

I.I. 

Tg. Neamţ, 

Str. Băile 

Oglinzi, nr. 

23 

Tănasă 

V. Vasile 

19.12.2017 

19.12.2022 

34 

 

NT 78 TVY 

 

42 

42 SC 

Marcos 92 

SRL 

Tg. Neamț, 

str. Cuza 

Vodă, nr. 

10 

Coșofreț 

Mioara 

19.12.2018 

01.11.2023 

28  

 

 

  NT 10 LEO 28 

  NT 64 LEU 29 

  NT 12 LEO 30 

  B 53 UAV 31 

  NT 13 LEO  32 

  NT 45 LEU 33 

  NT 43 LEO 34 

  NT 03 LEO 74 

  NT 54 LEO 39 

  NT 11 LEU 73 

  NT 39 LEU 71 

  NT 54 LEU 43 

  NT 92 LEO 46 

  NT 40 LEU 49 
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CAPITOLUL IX- ACŢIUNI PE LINIE DE PROTECŢIA MEDIULUI 

a) Acţiuni privind depistarea depozitelor necontrolate de deşeuri menajere, a 
locurilor  nesalubrizate (râu Ozana amonte şi aval). Acţiunile s-au desfăşurat în 
mai multe etape, la unele au participat şi reprezentanţi ai altor instituţii abilitate. S-
a făcut apel la spiritul gospodăresc al cetăţenilor printr-un anunţ în care se 
reamintea că luna aprilie este declarată "LUNA CURĂŢENIEI". 
b)  Ziua de 15 septembrie 2018 „Let do it Romania” a fost manifestata tot prin 
actiuni de salubrizare in zonele areale ale orasului, respectiv Monumentul 
„Vinatorilor de Munte”, Parc „Cetate „ si zona „Cetatii Neamtului”, malurile drept si 
sting, amonte si aval al raului Ozana cu participarea operatorilor de salubrizare, 
unitatilor de invatamant si UAT Tg. Neamt.  
c) Referitor la obligatiile administratiilor publice locale prevazute in Ordonanta de 
Urgenta nr.196/2005  privind Fondul de Mediu, cu modificarile si completarile 
ulterioare, prin care se prevede:” o contributie de 50 lei/tona datorata de unitatile 
administrativ-teritoriale incepind cu data de 1 iulie 2010, in cazul neindeplinirii 
obiectivului anual de diminuare cu 25% a cantitatilor de deseuri municipale si 
asimilabile, colectate si incredintate spre eliminare finala…”, obiectivul  s-a 
indeplinit. 
d) Notă: Populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice au fost înştiinţate de 
nenumărate ori cu privire la obligaţiile pe care le au de a încheia contracte pentru 
prestarea serviciului de salubrizare, în vederea îndeplinirii obiectivului din proiectul 
«Eco – Management Tîrgu Neamţ »- proiect pentru realizarea unui sistem eficient 
şi durabil de gestionare a deşeurilor. 
Este foarte importanta colectarea selectiva a deseurilor pentru diminuarea 

cantitatii de deseuri incredintate spre eliminare finala. 

Au fost mai multe acţiuni comune cu Poliţia Locală de monitorizare a domeniului 

public privind salubrizarea. 

 Accesarea fondurilor comunitare prin Programul Operaţional Sectorial 
pentru Mediu – cele doua proiecte judetene s-au finalizat; s-au aprobat hotarari 
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ale Consiliului Local necesare pentru a in derularea lor, precum si alte formalitati 
solicitate ce catre cele doua Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara, respectiv 
„Aqua Neamt” si „Econeamt”. 
S-a participat cu toate prerogativele necesare pentru a sprijini operatorul de 

salubrizare din  Zona 3 judeţul Neamţ, respectiv Asocierea S.C. ROSSAL 

S.R.L. Roman şi S.C. DIASIL SERVICE S.R.L. Suceava, să desfasoare activitatea 

de salubrizare pe raza oraşului Tîrgu Neamţ.  

Alte acţiuni desfăşurate în anul 2018: 

 Se respecta prevederile la “Planul de măsuri privind colectarea selectivă a 
deşeurilor”, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 132/30.06.2010  
 s-au vizualizat obiectivele ce au fost discutate de Colectivul de analiză 
tehnică,  numit prin Ordinul Prefectului la Agentia pentru protectia Mediului Neamt; 
 s-a colaborat cu comisarii Gărzii de Mediu Neamţ la solicitarea acestora la 
sesizări ale cetăţenilor, prin punere la dispozitie de date si informaţii, însoţirea în 
teren şi  întocmirea Notelor de constatare. 
 au fost consiliaţi şi informaţi cetatenii, pe diferite probleme de specialitate.   

 

CAPITOLUL X - URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

1. Compartiment Urbanism 

1.1. Certificate de urbanism eliberate– 429 
1.2. Autorizaţii de construire eliberate – 288, din care : 

- 580 autorizaţii  construire locuinţe 
- 25 autorizaţii construire anexe gospodăreşti 
- 20 autorizaţii construire extinderi  
- 13  autorizaţii construire spaţii comerciale  
- 10 autorizaţii construire modificări spaţii 
- 98 autorizaţii construire branşamente şi instalaţii utilizare conductă gaze 

naturale 
- 3 autorizaţii construire schimbare destinaţie 
- 23 autorizaţii desfiinţare locuinţe 
- 15 autorizaţii construire împrejmuiri la limita de proprietate 
- 0 autorizatii lacașe de cult  
- 0  Autorizații spații provizorii 
- 4 Reabilitări 
- 4 Alimentare cu energie electrică 
- 20 autorizaţii construire pentru alte lucrări 
- 53 Certificate de edificare a construcției 
- 90 Procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor 
- 18 Avize spargere drum 

1.3. Autorizații bransament electric,apa și canal-108 
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Ca rezultate financiare, prin veniturile aduse la bugetul Primăriei din taxe :  

-    certificate de urbanism =15969,12 lei 

- autorizaţii construire     =199166,8 lei 
- regularizări taxe           =13465,36 lei 
- autorizații bransament electric,apa și canal- 3007 lei 
- avize spargere drum =1084 lei   

 
TOTAL 233663,28  lei 

 

2. Compartiment Administrarea Domeniului public si privat 
 

1) Concesionari/inchirieri -  s-a incasat suma de 323.874,93  lei : 
2) Acorduri de amplasare  - s-a incasat suma de 21622 lei; 
3) Taxa caiet de sarcini    - s-a incasat suma de 2900 lei; 
4) Taxa participare licitatie  - s-a incasat suma de 4600 lei; 
5) Contracte de concesiune/inchiriere  -  32 contracte; 
6) Acorduri de amplasare -   85; 
7) Acte aditionale la contracte – 40; 
8) Procese verbale la proceduri de  licitatii -   41; 
9) Oferte inregistrate pentru licitatii in vederea concesionarii teren/spatii: 

31; 
10)Procese verbale de predare –primire  - 30; 

10) Proiecte de hotarare , rapoarte de specialitate – 40; 

11) Notificari de plata   - persoane juridice - 101; 

                                     - persoane fizice     - 498; 

12) Adrese- corespondenta referitoare la exercitarea atributiilor de 

administrare a domeniului public si privat – 300; 

13)Note interne transmise in institutie: 70; 

 

 3. Compartiment Peisagistică 

 Elaborarea graficelor  de  plantări  și a  lucrărilor   de întreținere  a 

spațiilor verzi  pentru anul 2018,  alegerea speciilor, conceperea  

modelelor  florale și  calcularea  necesarului  de  material   dendro-

floricol. 

 Urmărirea  lucrărilor  de plantări : 

 

Martie-aprilie : 

- răsaduri  de specii floricole bienale (B-dul Stefan cel Mare, Casa 
Culturii, Parc Super, Parc Creanga, Casa Culturii, B-dul Mihai 
Eminescu)  = 6.500 buc. 
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Iunie : 

- răsaduri de specii floricole anuale (B-dul Stefan cel Mare, Parc 
Super, Parc Creanga, Casa Culturii, B-dul Mihai Eminescu, sensuri 
giratorii, Parc Eroi) = 12.000 buc. 

- plante la ghivece (stâlpi de iluminat B-dul Stefan cel Mare si B-dul 
Mihai Eminescu)= 300 buc. 
 

Septembrie : 

- amenajare sens giratoriu Central cu piatra ornamentală  
 

Noiembrie: 

- arbuști (B-dul Stefan cel Mare) = 180 buc. 
 

          

 Urmărirea lunara în  teren a situațiilor  de lucrări  efectuate la spatiile 

verzi si salubritate pe raza orașului Târgu-Neamț, propuneri, 

estimări. 

 Colaborarea cu colegii  in vederea găsirii soluțiilor pentru  

amenajarea  orașului  cu  ocazia  Sărbătorilor  Pascale, zilelor 

Cetății, zilelor orașului, sărbătorilor de iarna. 

 Întocmirea unor   proiecte de peisagistica: 

- refacere proiect str. Stefan cel Mare (UPU) 

- proiect de reabilitare curte interioară Primăria Veche (parcări) 

- proiect spatii verzi finanțare Peco MOL Colegiul National Stefan cel Mare 

- proiect spatii verzi Cinema Super 

- proiect spații verzi Parc Central 

- refacere proiect spatii verzi Parc Cetate 

 Preluarea sesizărilor de la cetățeni cu referire la spatiile verzi si 

rezolvarea reclamațiilor in termenele prevăzute – 50 buc.  

 Inventarierea mobilierului stradal, întocmirea referatelor pentru  

suplimentarea  numărului  acestor obiecte,  acolo unde este  

necesar; urmărire în teren a lucrărilor de înlocuire a jardinierelor din 

lemn de pe str. Stefan cel Mare (centru) 

 

 

CAPITOLUL XI- FOND FUNCIAR-REGISTRU AGRICOL 
 

Activităţi desfăşurate: 

            - rezolvarea problemelor de fond funciar,      

            - eliberarea titlurilor de proprietate titularilor;              

            - eliberarea de certificate de producator, acordarea vizelor trimestriale; 
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           - eliberarea adeverintelor prin care se atesta un fapt sau o situatie – din 

baza de date a serviciului;    

           - întocmirea raspunsurilor la cereri si la diferite reclamatii, sesizari, etc.; 

           - efectuarea activitatii de consiliere a cetatenilor privind problemele 

specifice serviciului;               

           - desfasurarea activitatilor în afara biroului (munca de teren); 

           - colaborarea cu celelalte compartimente ale primariei sau cu alte institutii;  

           - perfectionarea profesionala.   

      

A. FOND FUNCIAR 

   Rezolvarea problemelor de fond funciar ce decurg din punerea în 

aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare, a Legii nr. 169/1997, a Legii nr. 1/2000, cu modificarile si 

completarile ulterioare, a Titlurilor IV – VI din Legea nr. 247/2005, Legea 

165/2013, constă în verificarea dosarelor aflate în lucru, verificarea situatiei 

juridice a terenurilor solicitate, verificarea vechilor amplasamente, pregatirea 

dosarelor pentru a fi analizate în cadrul sedintei Comisiei orasenesti de fond 

funciar, întocmirea raspunsurilor la diversele solicitari privind modul de aplicare a 

legilor sus amintite, întocmirea diferitelor comunicari, înstiintari privind masurile 

stabilite de comisia locala de fond funciar si hotarârile comisiei judetene de fond 

funciar, pregatirea proceselor-verbale de punere în posesie, punerea efectiva în 

posesie cu terenurile agricole pe raza municipiului, întocmirea raspunsurilor la 

adresele diferitelor institutii (institutia prefectului, judecatorie, tribunalul, oficiul de 

cadastru, agentia domeniilor statului, politie, etc.) privind modul de aplicare a 

Legii fondului funciar, eliberarea diferitelor documente (extrase de pe planurile 

de fond funciar, titlurile de proprietate, ordinele prefectului, copii de pe dosarele 

de fond funciar, etc.) întocmirea diferitelor situatii, solicitari de avize, referate, 

procese-verbale de constatare pentru alte compartimente din cadrul primariei 

sau pentru alte institutii, întocmirea situatiilor centralizatoare privind stadiul 

aplicarii Legii fondului funciar.   

 Întocmirea raspunsurilor la cererile, sesizarile, reclamatiile, etc. (primite 

atât din partea persoanelor fizice si persoanelor juridice, diferitelor institutii, cât si 

din partea altor compartimente din cadrul primariei) repartizate în vederea 

solutionarii biroului cadastru se face dupa o prealabila verificare si documentare. 

În vederea solutionarii unor dosare sau pentru rezolvarea unor probleme agricole 

sau de fond funciar, angajatii biroului, pe lânga întocmirea raspunsurilor la cereri, 

se preocupa si de întocmirea de diferite referate, proiecte de hotarâri, procese-

verbale de constatare, de întocmirea de situatii centralizatoare, anunturi, 
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înstiintari, invitatii în vederea ridicarii titlurilor de proprietate sau a ordinelor emise 

de institutia prefectului, etc.  activitatilor în afara biroului (munca de teren) se face 

în scopul culegerii datelor pentru înscrierea în registrul agricol, verificarii vechilor 

amplasamente ale parcelelor revendicate, verificarii amplasamentului parcelelor 

repartizate, evaluarii pagubelor produse de animale la culturile agricole sau cu 

ocazia verificarii unor reclamatii, receptionarii parcelelor cultivate - parcele pentru 

care s-au solicitat subventii de stat, cu ocazia verificarii starii de fapt al terenurilor.  

  

Pe parcursul anului 2018 la Biroul Fond Funciar au intrat, spre rezolvare, 

225 de cereri, sesizari, înstiintari, solicitari de date referitoare la problemele 

specifice biroului. Din cele 225 adrese, 195 au avut ca obiect diverse cereri, 

sesizari, comunicari, solicitari de date referitoare la terenurile restituite/atribuite, 

solicitari de puncte de vedere privind modul de aplicare a prevederilor Legii 

fondului funciar, solicitari extrase de schite de fond funciar, contestatii, solicitari 

de date din dosarele depuse, completari de dosare,etc., – formulate atât de 

persoane fizice cat si de persoane juridice. Raspunsurile la aceste cereri s-au 

formulat în baza evidentelor biroului privind punerea în aplicare a Legii fondului 

funciar sau potrivit hotarârilor Comisiei locale de fond funciar. Restul de 35 cereri 

au constituit dosare depuse în vederea dobândirii dreptului de proprietate asupra 

terenurilor aferente caselor de locuit si anexelor gospodaresti, în baza 

prevederilor art. 23 ,27  si 36 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si 

completarile  ulterioare, cereri care au fost solutionate fie prin eliberarea  titlurilor 

de proprietate, fie prin respingere, motivat de faptul ca nu faceau obiectul legilor 

funciare, fiind eliberate un numar de 12 titluri de proprietate. 

La nivelul orasului au fost inregistrate un numar total de 3274 cereri de 

reconstituire si constituire  a dreptului de proprietate, din care au rămas 

nesoluţionate  55(nu s-au emis titluri de proprietate), din care: 

            - 32 cereri  validate de Comisia Judeţeană în temeiul Legii nr. 

18/1991, dar nu s-au emis titluri de proprietate, din diferite 

motive(terenuri pe alte localităţi, titulari decedaţi  fără moştenitori 

cunoscuţi, titulari cu alte adrese de domiciliu decât cele din cererile din 

1991 etc.) ; 

                - 18 cereri pentru care nu există terenuri de aceeaşi categorie cu 

cea preluată(intravilan) în vederea atribuirii pe alte amplasamente ;   

          -  5 cereri pentru o suprafaţă totală de  5 ,00 ha,  conform Legii nr. 

341 din 12 iulie 2004, a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 

contribuit la victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989, precum şi faţă de 
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persoanele care și-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei 

muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. 

Pentru definitivarea aplicării legilor funciare, se va reface corespondenţa cu 

persoanele cărora trebuie să li se mai elibereze titluri de proprietate, în vederea 

întocmirii documentaţiilor. Se va acorda o atenţie deosebită  întocmirii 

documentaţiilor care urmează a fi înaintate Comisiei Judeţene, astfel încât să 

cuprindă documentele necesare validării propunerilor Comisiei locale și a 

eliberării titlurilor de proprietate. 

În baza Legii nr. 17 din 7 martie 2014, privind unele măsuri de 

reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de 

modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce 

deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 

agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului în anul 2018 s-au înregistrat si 

soluţionat 30 cereri  de afisaj oferte de înstrainare terenuri agricole situate pe 

teritoriul administrativ al orașului Târgu- Neamţ. 

În anul 2018 s-au eliberat un numar de110 certificate de nomenclatura 

stradala și 30 de adeverințe de nomenclatura stradala. 

Totodata, s-au eliberat 18 certificate de inregistrare vehicule ușoare si 6 

adeverințe de radiere vehicule usoare. 

B. REGISTRU AGRICOL 

În  orasului Tîrgu Neamt sunt înregistrate un  numar 86 Registre agricole 

din care: 45 în Târgu- Neamt, 4 Blebea, 5 Humulestii Noi, 26 Humulesti, 4 

Strainasi, 1 Societati, 3 Blocuri, în baza carora se poate concluziona ca la 

nivelul orasului Tîrgu Neamt figureaza înregistrate un numar de 3944 pozitii, 

din care  3345 gospodarii  individuale, un numar de 65 pozitii cu personalitate 

juridica, 164 pozitii pentru persoanele cu domiciliul stabil la bloc  si 370 partide 

deschise pentru persoanele cu domiciliul pe alte localitati. Din cele 3345 

gospodarii individuale, care sunt la nivelul orasului Târgu-Neamt, un numar de 

135 gospodarii au declarat peste 2,00 ha teren arabil și/sau detin mai mult de 

2 capete bovine, peste 10 capete ovine si caprine sau detin un numar mai 

mare de familii de albine si pasari de curte.    

În vederea completarii registrului agricol cetatenii trebuie sa stie ca în 

fiecare an se completeaza datele în registrul agricol  în baza unei declaratii 

date de catre cetatean sub semnatura proprie de capul gospodariei sau, în 

lipsa acestuia,de un alt membru major al gospodariei, prin vizitarea 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/margaD/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp264422/00049656.htm
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gospodariilor de catre persoanele împuternicite cu completarea registrului 

agricol. 

Se înscriu în registrul agricol numai gospodariile populatiei si unitatile 

cu personalitate juridica ce detin terenuri agricole si silvice, precum si cele 

care detin animale si pasari pe specii si categorii, respectiv efectivele de 

pasari, bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline si familii de albine. 

Înregistrarea familiilor de albine se face în registrul agricol  în localitatea de 

domiciliu al proprietarului. 

Completarea datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului 

de proprietate acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot 

face numai pe baza de documente anexate la declaratia facuta sub 

semnatura proprie a capului de gospodarie sau, în lipsa acestuia, a unui 

membru major al gospodariei, sub sanctiunea nulitatii. 

În cazul în care nu exista documente, înregistrarea în registrul agricol a 

datelor privind cladirile si terenurile,a titularului dreptului de proprietate asupra 

acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face pe baza 

declaratiei date sub semnatura proprie de capul gospodariei sau, în lipsa 

acestuia, de un alt membru major al gospodariei sub sanctiunea nulitatii. 

Înscrierea datelor în registrul agricol se poate face si la sediul primariei 

în cazul în care capul gospodariei se prezinta din proprie initiativa sau pentru 

rezolvarea altor probleme. Persoanele care nu au domiciliul în localitate vor 

trimite declaratia prin posta, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau 

vor putea face declaratia prin procura. 

Activitatea biroului registrul agricol se desfasoara si conform 

H.G.1632/29.12.2009 ce are ca obiectiv general evidenta si centralizarea 

automata a datelor din registrele agricole. 

În anul 2018 au fost eliberate un numar de 4580 adeverinte privind 

suprafetele de teren detinute de catre cetateni în vederea completarii 

dosarelor pentru : ajutor social, alocatie pentru sustinerea familiei, potrivit 

Legii 416/2001 cu prevederile H.G nr.50/2011, rechizite, bursa, telefonie 

mobila, subventie în agricultura, anchete sociale  pentru centru de zi, comisia 

judeteana pentru persoane cu handicap, casa asigurarilor de sanatate, 

notariat, întocmirea de documentatii cadastrale, judecatorie si pentru 

eliberarea cartii de identitate. 
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-   în cursul anului 2018 s-a răspuns la un numar de 874 cereri cu privire la 

constructii detinute de catre cetateni, adrese necesare la biroul de carte 

funciara, notariat sau judecatorie. 

-   pentru A.P.I.A au fost eliberate un numar de 465 adeverinte.  

Atestatele de producător atesta pentru orice fermier calitatea de 

producator agricol,îi faciliteaza accesul în piete,unde poate închiria mese si 

cîntare pentru vânzarea produselor și se elibereaza in baza Legii nr. 145 din 21 

octombrie 2014. 

Aceste atestate se completeaza si sunt valabile 7 ani  de la data emiterii, 

se vizeaza semestrial, prin aplicarea stampilei si semnaturii în spatiul 

corespunzator perioadei pentru care se solicita acesta. 

Atestatul de producator nu este transmisibil si nu se admit modificari.   

In aceasta perioadă s-au verificat în teren semestrial si  au fost avizate în 

baza proceselor verbale  efectuate în teren un numar de 34 atestate de 

producator și un numar de 36 de carnete de comercializare. 

Din activitatea specifica registrului agricol face parte si  eliberarea actelor 

în vederea arendarii terenurilor existente pe raza localitatii. 

In cursul anului 2018 au fost înregistrate un numar de 79 contracte de 

arenda cu suprafata totala de 55,02 ha, contracte încheiate pe o perioada de 1-10 

ani. 

    Prin arendare se întelege contractul încheiat între proprietar, uzufructuar 

sau un alt detinator legal de bunuri agricole, denumit arendator, si arendas, cu 

privire la exploaterea bunurilor agricole pe o durata determinata si la un pret 

stabilite de parti. 

Arendarea  se face prin contract  scris, încheiat între arendator, pe de o 

parte, si arendas,pe de alta parte. Partile contractate pot fi persoane fizice sau 

juridice. 

Persoanele fizice trebuie sa aiba pregatire de specialitate agricola 

practica agricola sau un atestat de cunostinte agricole si sa prezinte garantiile 

solicitate de arendatori. Atestatul va fi eliberat de organele abilitate de Ministerul 

Agriculturii si Alimentatiei. 
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Arendatorul este obligat sa predea bunurile arendate în termenul si în 

conditiile stabilite. Arendatorul are dreptul de a controla oricînd modul în care 

arendasul administreaza bunurile arendate. 

  Impozitele si taxele datorate,potrivit legii,pentru bunurile agricole 

arendate sunt în sarcina arendatorului. Plata arendei se face potrivit întelegerii 

partilor contractate si se executa la termenele si la locul stabilite în contract. 

 

 

CAPITOLUL XII- AUTORIZAREA ȘI CONTROLUL 
ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE 

Activităţi desfăşurate: 

1. Autorizarea punctelor de lucru si sediilor operatorilor 
economici, in conformitate cu HCL 129/2013, completata si 
actualizata prin HCL 147/2017 privind aprobarea Regulamentului de 
desfasurare a activitatilor economice si Autorizarea punctelor de 
lucru in Tg Neamt. 

In temeiul atributiilor de autoritate ale primarului localitatii, conform Legii 

215/2001 a administraţiei publice locale republicata, prin Comp. Consiliere, 

Prevenire, Control comercial si Autorizare, din aparatul sau de specialitate, in 

anul 2018, in vederea completarii bazei de date a Compartimentului, care va 

cuprinde toate sediile si punctele de lucru, in anul 2018 s-au notificat unui 

numar de 380 de operatori economici pentru autorizarea punctelor lor de 

lucru, dar, dintre acestia, s-au prezentat pentru autorizare, un numar de 126 

de operatori economici.  

- puncte de lucru si sedii sociale: 

- autorizarea a 126 puncte de lucru/sedii, noi; 

- efectuarea vizării pt desfasurarea in continuare a activitatii la acelasi 

punct de lucru autorizat in anii anteriori, la un numar de 104 operatori 

economici. 

   - Venituri la bugetul local din această activitate :  

 din taxa de autorizare, in valoare medie de 200 lei/ 
punct de lucru x 126 autorizari, rezulta ca s-au incasat 
25.200 lei(pt puncte de lucru in care desfasoara alte 
activitati decat cele de alimentatie publica) ; 

 din taxa de autorizare pentru unitatile de alimentatie 
publica autorizate in 2018 – pt 9 unitati autorizate, -
care se taxeaza in functie de m.p.declarati in 



 

 94 

conformitate cu HG 843/1999, cu taxa cuprinsa intre 
400 lei si 8000 lei, s-au incasat 5940 lei.  

 din taxa pentru avizare, cu valori cuprinse intre 10 lei si 
100 lei x 104 sedii lucrative s-au incasat 7800 lei 

2. Consilierea pentru autorizarea cetatenilor in formele juridice 
PFA, II si IF, pentru organizarea unei activitati economice 
independente, precum si a agentilor economici locali pentru 
autorizarea punctelor lor de lucru si a sediilor lor profesionale. 

3. Autorizarea cetăţenilor locali si din oricare alta localitate din 
Romania si din statele membre ale UE, în formele juridice 
consacrate de OUG 44/2008, respectiv Persoane Fizice Autorizate, 
Intreprinderi Individuale si Intreprinderi Familiale si 
/modificarea/radierea acestora, la cerere; 

– Total = 63,  
– P.F.A. = 32; 
– I.I. = 21; 
– I.F.= 10, 

autorizate în 2018, prin reprezentarea de catre membrul Biroului de asistenta 

si reprezentare, (componenta a compartimentului Control comercial si 

autorizare), in procesul obtinerii inmatricularii lor la ORC Neamt, precum si in 

procesul obtinerii certificatelor privind modificarea, suspendarea, si radierea 

din ORC a autorizatiilor PFA, IF, I.I.. 

– Veniturile la bugetul local din aceste activităţi de autorizare 
sunt in functie de prevederile Codului Fiscal - astfel, in 2018 
NU s-a perceput taxa pentru consilierea, pe de o parte, si 
reprezentarea, de catre serviciul Control comercial si 
Autorizare, a cetatenilor, in procesul autorizarii lor la ORC 
Neamt. 

 

4. Realizarile cele mai semnificative pentru anul 2018 sunt : 

 in urma a doua campanii de identificare in teren a 
operatorilor economici cu puncte de lucru neautorizate – la 
inceputul anului, in lunile martie-iunie, si la sfarsitul anului, in 
lunile octombrie-noiembrie, prin somatie intemeiata legal, s-au 
putut adauga si actualiza noi operatori economici cu sedii si 
puncte de lucru pe raza orasului Tg Neamt, in baza de date 
proprie compartimentului, structurata pe informatiile relevante, 
privitoare la indeplinirea conditiilor dispuse de Regulamentul de 
desfasurare a activitatilor economice in punctele lor de lucru ; 

 identificarea si concretizarea, in HCL 264/21.11.2018 a 
necesitatii eliminarii automatelor comerciale din tabloul 
stradal al orasului. In conformitate cu dispozitiile acestei 
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hotarari, toate automatele comerciale – indeosebi cele de 
cafea, deoarece reprezinta un instrument pt o afacere care 
aduce venituri semnificativ mari, fata de obligatiile de respectare 
a unor normative de amenajare- in scopul servirii consumatorilor, 
se impunea definirea unor norme obligatorii pt detinatorii de 
automate comerciale. 

Insa, pentru ca treneaza interesul operatorilor economici asupra intrarii 

intr-o deplina legalitate a activitatilor lor la punctele de lucru din Tg Neamt, este 

imperativ necesara, pe de o parte, completarea Compartimentului Control 

comercial cu personal specializat care poate fi instruit corespunzator, prin care 

sa se poata acoperi SI necesitatile de deplasare in teritoriu, pentru nevoile 

specifice de control si de identificare a conformitatii realitatii cu documentele 

depuse de operatorii economici pt. autorizare 

De aceea, si pentru anul 2019, -dat fiind faptul ca existenta bazei de 

date specializata pe necesitatile de autorizare a punctelor de lucru si sediilor 

operatorilor economici usureaza realizarea efectiva a autorizarii-, ramane in 

continuare ca o prioritate a acestui Compartiment, realizarea identificarii si 

autorizarea, si pe parcursul anului 2019, a tuturor punctelor de lucru/sediilor 

ramase neautorizate. 

5. activitatea de control la sediul/punctul de lucru al agentilor 
economici 

Luand in considerare experienta care demonstreaza ineficienta aplicarii 

amenzilor contraventionale, tinand cont ca legislatia actuala recomanda 

folosirea indeosebi a metodelor de prevenire si nu de sanctionare, a 

oricaror fenomene de incalcare a legii, se va practica cu prioritate 

politica unei consecvente prezente in vederea  consilierii de catre 

organul de control si de anticipare a nevoilor de cunoastere legislativa 

de catre acestia, controalele putand fi raspuns doar reclamatiilor 

intemeiate ale cetatenilor orasului, in acest fel, rezolvandu-se concret 

situatiile care nemultumesc cetatenii, pe de o parte, iar pe de alta parte, 

respectand -neconflictual- libertatea agentilor economici si dreptul lor la 

o autodeterminare, intervenind efectiv, cand sunt incalcate normele 

legale si de convietuire prevazute in legi, normative, si in Regulamentul 

de desfasurare a activitatilor comerciale. 

Sistemul de colaborare impus de Autoritatea pentru Protectia 

consumatorului  face ca administratia publica prin organele sale sa 

preia orice tip de reclamatie, dar rezolvarea acesteia revenind in 

totalitate Oficiilor judetene pentru protectia consumatorilor, catre care 

este dirijata, corespunzator, reclamatia. In acest sens, este de remarcat 
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si primirea, de la Comisariatul Regional pt Protectia Consumatorilor, cu 

sediul in Iasi, a propunerilor de cooperare permanenta. 

6. Corespondenta rulata in anul 2018, a insemnat un numar de 630 intrari si 
raspunsuri, referitoare la : cereri pentru autorizare/vizare a agentilor 
economici pentru punctele lor de lucru, cereri de reprezentare ale cetatenilor 
la ORC, reclamatii pentru inaintat la OJPC, etc.  

 
 

CAPITOLUL XIII- ACTIVITATEA JURIDICĂ 

I. Reprezentarea UATO Tg. Neamţ în faţa instanţelor de judecată în  78 de 
dosare, astfel: 

- dosare noi introduse în 2018,  un număr de 44; 
- dosare rămase spre soluţionare de anii anteriori 34; 
- din totalul dosarelor au fost soluţionate 22 de dosare, din care, în 15 

dosare s-au pronunţat soluţii favorabile. 
II. Au fost întocmite cereri de chemare în judecată, întâmpinări, răspunsuri, 

puncte de vedere, concluzii, etc. în toate cele 78 de dosare.  

III. Contracte încheiate în anul 2018 (contracte de achiziţii: lucrări, prestări 

servicii, furnizare;  diriginte de şantier, acte adiţionale, chirii / concesiuni, etc.) 

– 235 şi un număr de 68 acte adiţionale la contractele în derulare;  

IV. Situaţie dosare Legea 10/2001- toate dosarele au fost soluţionate fie prin 

emiterea dispoziţiilor de respingere a notificărilor, fie prin înaintarea acestora 

autorităţilor competente în vederea validării dispoziţiilor primarului şi acordării 

de despăgubiri, fie prin soluţionarea acestora în faţa instanţelor judecătoreşti, 

astfel încât în prezent nu mai este nici un dosar întocmit în baza legii 10/2001 

nesoluţionat. 

V. Corespondenţă. In anul 2018 au fost înregistrate un număr de 670 de 

adrese repartizate şi soluţionate în cadrul Serviciului Juridic Contencios, 

Administraţie Publica Locala. 

Aceste înregistrări au avut ca obiect: 

- comunicări sentinţe judecătoreşti, încheieri de şedinţă, citaţii, solicitări 

de lămuriri în dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti; 

- corespondenţă cu diverse instituţii şi persoane fizice/juridice; 

- corespondenţă în vederea completării dosarelor la legea 10/2001: 8 

adrese înregistrate. 

 



 

 97 

V. Probaţiune. În anul 2018, dintr-un număr total de 10 dosare înregistrate, 10 

au fost finalizate prin executarea de către cei condamnaţi a orelor de activitate 

neremunerată în folosul comunităţii, conform dispoziţiilor sentinţelor penale 

rămase definitive. 

     Orele executate de muncă în folosul comunităţii au fost în număr de 820. 

VI. În exercitarea atribuţiilor pe linie de administraţie publică, s-au emis un 

număr de 771 dispoziţii, prin care s-au soluţionat problemele  concrete ale 

comunităţii în următoarele domenii:  

Nr. 

crt. 

Denumire domenii Nr.  

dispoziţii 

1. Aplicarea Legii nr.416/2001 

D.A.S. 

169 

2. Diverse D.A.S. 127 

3. Resurse umane 313 

4. Autorizare şi control 

comercial 

58 

5. Consiliul Local 38 

6. Stare civila 15 

7. Investiţii, transporturi 45 

8. Protecţia mediului 5 

9. S.V.S.U. 1 

Total dispoziţii 771 

 

VII. Conceperea, elaborarea a 31  proiecte de hotărâri de Consiliul local.  

VIII. Alte activităţi. Participarea la comisiile de licitaţii, comisiile de concurs, 

şedinţele Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de stat, 

formularea de puncte de vedere juridice solicitate de către celelalte 

servicii/compartimente/direcţii, avizarea proiectelor de hotărâri supuse spre 
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dezbatere Consiliului local în şedinţele acestuia şi participarea la şedinţele 

Consiliului local, participarea la şedinţele comisiei de disciplină, etc. 

 

CAPITOLUL XIV- RESURSE UMANE 

 În cadrul Aparatul de Specialitate al Primarului oraşului Târgu-Neamţ au 
fost prevăzute pentru anul 2018  un număr de 102 funcţii : 2 demnitari ( primar 
+ viceprimar) 
 1 administrator public 
 99 funcţii de  publice , din care :    1 secretar 
                                                       11 funcţii de conducere 

                                                        87 funcţii de execuţie 

Structura functiilor publice de  executie ocupate pe clase si grade 

profesionale 

Grad profesional/ 

Clasa 
Total Superior Principal Asistent Debutant 

Total, din care : 87 62 11 11 3 

I (studii superioare) 72 47 11 11 3 

II (S.S.D) 2   2 - - - 

III (studii medii) 13 13 - - - 

 

Biblioteca orăşenească: 

 4 posturi ocupate, din care: 
 2 bibliotecar + 1 bibliograf 
 1 şef  birou 
 

Casa Culturii “Ion Creangă” 8  posturi (ocupate 8), din care: 

 1 post director 
 1 posturi referent  IA 
 2  muncitori 
 1 post administrator 
 3 posturi referent I 
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Serviciul Politie locală: 22 posturi ( ocupate 20 si 2 vacante ), din care: 

 1 post sef serviciu 
 3 agent pază ( personal contractual ) 
 7 politisti locali superior   
 6 politisti locali principal  
 3 politisti locali asistent  
 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei: 18 posturi 

(ocupate 12 şi  6  vacante) 

 1 şef serviciu  
 1 şef birou  
 2 inspector asistent  
 2 inspector debutant ( vacante ) 
 1 referent IA 
 1 inspector de specialitate II 
 1 referent superior ( vacant ) 
 1 expert tic superior ( vacant ) 
 8 inspector superior ( vacante 2 , ocupate 6 ) 
 
Serviciul Administrativ – Gospodăresc: 13 posturi (ocupate 10 şi 3 
posturi vacante ), din care: 

 1 şef serviciu 
 7  muncitor 
 4  şoferi (1 vacant) 
 1 referent  debutant                    

 
Serviciul voluntari pentru Situaţii de urgenţă  (ocupate 3), din care: 

 1  post referent IA – şef serviciu  
 1  post referent IA – şef formaţie  
 1 post muncitor  
 71  voluntari 

 
Centrul de informare si promovare turistică (ocupate 2), din care :  

 1  post inspector de specialitate  
 1  post referent 

 

Cabinetul Primarului: 2 post ocupate  din care 2 consilieri cu studii 

superioare(acest post este ocupat de 2 persoane respectiv cu jumatate de 

norma pentru fiecare) si unul cu studii de scurta durata – personal contractual  

La personal contractual în anului 2018 au avut loc urmatoarele modificari  

incetari,  numiri in functie dupa cum urmeaza : 
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- Dispoziţii  de încetare -  1 
- Dispoziţii  de promovare 4 
  

La functionarii publici au avut loc urmatoarele modificari : 

- Dispoziţii  încetare activitate :  1 

- Dispoziţii  suspendare activitate la cerere : 2 

- Dispoziţii  suspendare activitate creştere copil : 1 

- Dispoziţii  transfer la cerere : 0 

- Dispoziţii  transfer în interesul serviciului : 9 

- Dispoziţii  mutări definitive : 12  

- Dispoziţii  promovări în clasă : 11 

- Dispoziţii  recrutări/numire în funcţie publică : 1 

- Dispoziţii  promovare în grad profesional : 13 

- Contracte de voluntariat : 6 

- Dispoziţii de reluare activitate 0 

- Dispoziţii detasare 1 

 

Activităţi desfăşurate în anul 2018:  

 întocmirea proiecte de hotărâri privind modificarea organigramei, statul de 
funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Local Tîrgu Neamţ şi al 
serviciilor publice subordonate,înfiinţarea de noi servicii publice 
subordonate Consiliului local; 

 întocmirea dispoziţiilor privind încadrarea, promovarea, avansarea, 
sancţionarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă, sau de 
serviciu, ale salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
local. 

  eliberarea de adeverinţe pentru salariaţi;  
 întocmirea situaţiilor statistice: CAS, somaj, sănătate, impozitul pe venitul 

global. 
 colaborare cu ANFP pentru avize în vederea modificării organigramei şi a 

statului de funcţiuni pentru aparatul propriu de specialitate şi a serviciilor 
publice subordonate, avize pentru ocuparea funcţiilor publice prin concurs, 
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întocmirea planului de ocupare a funcţiilor publice vacante, notificări privind 
modificări a componenţei funcţionarilor publici, administrarea bazei de date 
a funcţionarilor publici; 

 planificarea programelor de perfecţionare a funcţionarilor publici, a 
concediilor de odihnă; 

 întocmirea declaraţiilor lunare privind drepturile salariale şi transmiterea lor 
în termenele legale instituţiilor abilitate; 

 întocmirea pontajelor de prezenţă lunare şi a statelor de plată; 
 păstrarea şi completarea registrului de evidenţă a salariaţilor şi a registrului 

de evidenţă a funcţionarilor publici; 
 întocmirea dosarelor profesionale în format electronic, completarea 

acestora; 
 inregistrarea contractelor de munca intr-un registru special. 
 Intocmirea situatiilor statistice lunare si semestriale . 
 Intocmirea dosarelor de pensionare ale salariatilor care indeplinesc 

conditiile legii. 
 

CAPITOLUL XV- AUDIT PUBLIC INTERN 

I. INFORMAŢII GENERALE 

I.1.Identificarea instituţiei publice 

Raportul de activitate prezintă modul de organizare şi desfăşurare a activităţii 

de audit public intern la nivelul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, cu sediul în 

strada Ştefan cel Mare, nr. 62, oraş Tîrgu Neamţ, judeţ Neamţ. 

În cadrul compartimentului de audit intern nu există funcție de conducere, 

ambele posturi fiind de execuție. Date de contact: 

 -Telefon: 0233790245 int.129, 0745376065; 0743038341; 

 -Email:stachidana2002@yahoo.com; 

 -Email:elenabocadeaconu@yahoo.com. 

În subordinea Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ se regăsesc un număr total de 7 

entităţi publice. 

  

I.2. Scopul raportului  

Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desfășurată la 

nivelul structurii de audit public intern din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt 

cât şi la nivelul structurilor de audit public intern din cadrul entităţilor 

subordonate sau aflate sub autoritatea acesteia. 

Raportul este destinat atât conducerii Primariei orasului Tirgu Neamt, care 

poate aprecia rezultatul muncii auditorilor publici interni, cât și UCAAPI şi Curţii 
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de Conturi a României, fiind unul din principalele instrumente de monitorizare a 

activităţii de audit public intern. 

I.3. Perioada de raportare  

01.01.2018 - 31.12.2018 

Prezentul raport anual de activitate prezintă stadiul organizării şi funcţionării 

structurii de audit intern la data de 31 decembrie 2018 atât din cadrul Primăriei 

oraşului Tîrgu Neamţ cât şi din cadrul entităţilor aflate în subordonarea, sub 

autoritatea sau în coordonarea Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ. 

De asemenea este prezentată activitatea de audit intern desfăşurată de 

structura de audit din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ în cursul anului 

2018, cu respectarea cerinţelor minime de raportare solicitate de UCAAPI în 

cadrul formatului standard al raportului anual aferent anului 2018. 

I.4. Persoanele care au întocmit raportul și calitatea acestora 

 Prezentul raport anual de activitate a fost elaborat în cadrul structurii de audit 

intern din Primăria oraşului Tîrgu Neamţ.  

I.5. Documentele analizate: 

 - numărul rapoartelor anuale de activitate primite de la entitățile 

aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritate –nu sunt. 

 - documente referitoare la organizarea funcției de audit intern   :  

Legea nr.672/2002  - privind auditul public intern – Republicată, Hotărârea nr. 

1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii 

de audit public intern , Carta auditului intern, Ordinul 252/2004 pentru 

aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, Normele proprii 

privind organizarea și exercitarea activității de audit intern, Regulamentul de 

ordine interioară. 

 - documente referitoare la planificarea activitatii de audit intern : 

planul anual de audit public intern nr. 22.653 /28.12.2017. 

 - documente referitoare la  evaluarea  activității de audit intern –nu 

sunt. 

 - documente referitoare la realizarea misiunilor de audit intern: 

legislația aferentă fiecărui domeniu auditat, fișele posturilor, rapoarte de audit 

anterioare, organigrama aferentă fiecărui domeniu, documente financiar-
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contabile: NIR-uri, facturi, FAZ-uri, foi de parcurs, contracte, procese-verbale 

de recepție, contracte de achiziții publice, contracte de concesiuni, contracte 

de închiriere, autorizaţii de construire, dosare de personal, state de salarii, 

dosare privind litigii: civile, comerciale, de fond funciar, de contecios-

administrativ; bilanț contabil, cont de execuție bugetară, alte documente. 

 - documente referitoare la realizarea  misiunilor de consiliere – nu. 

 - documente referitoare la realizarea altor acţiuni –nu. 

 II.Prezentarea activității de audit public intern aferentă anului 2018 

II.1. Planificarea activității 

-data aprobării planului de audit public intern -28.12.2017; 

-numărul și tipul misiunilor de audit public intern planificate – 11 misiuni de 

asigurare planificate; 

-numărul modificărilor efectuate asupra planului anual de audit public intern și 

conținutul acestor modificări –nu sunt. 

II.2. Misiunile de audit public intern realizate 

-Numărul misiunilor de audit planificate -de asigurare -11 

                                                                - de consiliere –nu sunt; 

-Numărul misiunilor de evaluare planificate –nu sunt; 

-Numărul misiunilor de audit efectuate – de asigurare -8 

                                                               - de consiliere – nu sunt; 

-Numărul misiunilor de evaluare efectuate –nu sunt; 

-Gradul de realizare a planului de audit public intern -73%; 

-Numărul misiunilor de audit ad-hoc care au fost realizate -2; 

-Dificultățile întâmpinate în realizarea misiunilor de audit public intern –nu au 

fost; 

-Resursele utilizate pentru realizarea planului de audit public intern -2(doi) 

auditori interni; 

Constatări misiuni de audit domeniul bugetar: 
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-În cursul anului 2017 s-au emis un număr de 1.851 de înștiințări de 
plată, un număr de 989 titluri executorii și un număr de 2.385 somaţii pentru 
persoane fizice și un număr de 129 de titluri executorii și un număr de 129 
somații pentru persoane juridice, încasările din executări silite fiind în sumă de 
1.001.695 lei. 

-Tot în anul 2017 au fost acordate facilități fiscale la un număr de 910 
persoane fizice, suma scăzută fiind de 234.462 lei. 

-Aplicarea scutirilor la plata impozitelor şi taxelor locale  a fost realizată 
întotdeauna cu respectarea cadrului metodologic. 

-Compartimentul de specialitate al autorităţii publice nu a stabilit în 50 

de  cazuri conform anExei,  taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de 

construcţie. 

Recomandări misiuni de audit domeniul bugetar: 
-Continuarea măsurilor de executare silită până la lichidarea listei de 

rămăşiţe, prin aplicarea  tuturor prevederilor Legii nr. 207/2015  privind Codul 
de procedură fiscală. 

-Urmărirea la termen şi trimiterea de înştiinţări persoanelor fizice şi 
juridice în vederea regularizării taxei de autorizare a lucrărilor de construcţii. 
 

Constatări misiuni de audit  domeniul financiar-contabil: 

 -Din verificarea  categoriei de operatiuni ,,alte cheltuieli-susținerea 

cultelor,, s-a constatat că UAT Orașul Tg. Neamț a acordat în anul 2017 sume 

pentru susținerea cultelor iar auditorii interni au constatat ca justificarile pentru 

sumele primite de la bugetul local  au fost facute partial; 

 -Conform documentelor prezentate auditorilor publici interni, rezultă că, 

SC CIVITAS COM SRL nu s-a încadrat pentru luna ianuarie 2016 și lunile 

ianuarie  și februarie 2017 în limita de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin 

bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent; 

 - Rezultatul financiar fiscal raportat de agentul economic la organul 
abilitat nu reflectă realitatea; 
 -Auditorii interni au mai constatat că în  urma desfășurării inventarierii 
din anul 2017, au fost regăsite in liste bunuri ce îndeplinesc condiții de 
scoatere din funcțiune; 

-Pentru anul 2016 în cadrul entității auditate nu au fost luate măsurile de 
control necesare pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control 
intern managerial conform legislației în vigoare; 

-Pentru anul 2016  în cadrul entității auditate nu au fost luate măsurile 
de control necesare pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control 
intern managerial conform legislației în vigoare, iar pentru anul 2017 sistemului 
de control intern managerial este partial implementat. 
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-Nu  a fost actualizat   cadrul general al operațiunilor supuse controlului 
financiar preventiv după O.M.F.P nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv 
şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară 
activitatea de control financiar preventiv propriu; 

 
Recomandări misiuni de audit domeniul financiar-contabil: 
 -Îmbunatațirea procedurilor operaționale de lucru privind plațile si 
cheltuielile transferurilor din bugetul local in vederea susținerii activitații 
fundațiilor,asociațiilor si cultelor religioase; 
 -Până la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, pentru anul curent, 
să se efectueze cheltuieli lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile aprobate prin 
bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent; 
 -Stabilirea rezultatului financiar, în condițiile legii, prin cuprinderea 
tuturor evenimentelor și operațiunilor economico –financiare așa cum acestea 
se produc în baza documentelor justificative, astfel încât rezultatul raportat să 
fie în concordanță cu realitatea; 
 -Respectarea legislației în vigoare privind reevaluarea tuturor 

elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege; 

 -Elaborarea cadrului general al operațiunilor supuse controlului financiar 
preventiv; 
 
Constatări misiuni de audit  domeniul achizițiilor publice: 

 -Nerespectarea în totalitate a prevederilor legale privind realizarea 

achizițiilor directe de produse, servicii sau lucrări. 

  
Recomandări misiuni de audit domeniul achizițiilor publice: 
 
 -Achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă 

economică şi socială conform principiilor care stau la baza atribuirii 

contractelor de achiziţie publică: nediscriminarea, tratamentul egal, 

recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea și asumarea 

răspunderii; 

-Publicarea în SEAP a  anunțurilor de participare pentru publicitate și 

transparență. 

 
Constatări misiuni de audit  domeniul resurselor umane: 

 -Salariile de bază pentru candidaţii declaraţi admişi la concursurile 
pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere şi de  execuţie în perioada 

file:///C:/Users/d/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp265242/00164860.htm
file:///C:/Users/d/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp265242/00164860.htm
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auditată, sunt stabilite în conformitate cu Legea- cadru nr. 153 din 28 iunie 
2017 privind salarizarea  personalului plătit din fonduri publice și de HCL nr. 
242 din data de 27.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și 
contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului și din seviciile 
publice din subordinea Consiliului local al Orașului Tîrgu Neamț. 

           -Din analiza efectuată,  echipa de auditori a constatat faptul că 
persoanele autorizate din cadrul Serviciului  Resurse Umane şi-au exercitat 
atribuţiile din fişa postului cu privire la verificarea conformităţii drepturilor 
salariale stabilite prin deciziile de numire.  

 

Recomandări misiuni de audit domeniul resurselor umane: 
 

-Nu au fost. 

 

 III-Situația actuală a auditului public intern 

III.1. Înfiinţarea şi funcţionarea auditului intern 

III.1.1. Înfiinţarea auditului intern 

La nivelul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ funcţia de audit intern este 

înfiinţată la nivel de compartiment. 

La nivelul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ există un număr de 7 entităţi 

subordonate. La nivelul acestora, situaţia înfiinţării funcţiei de audit intern este 

următoarea : 

- 7 entităţi subordonate nu  au înfiinţat audit intern. Acest lucru este cauzat de 

faptul că aceste unităţi nu au solicitat Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ acceptul 

pentru înfiinţarea unei structuri proprii de audit intern sau asigurarea acestei 

funcţii prin organul ierarhic superior. Entităţile subordonate care nu au înfiinţat 

funcţie de audit public intern sunt următoarele : 

 Colegiul Naţional ,,Ştefan cel Mare” Tîrgu Neamţ; 

 Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă” Tîrgu Neamţ; 

 Liceul economic ,,Vasile Conta” Tîrgu Neamţ; 

 Şcoala gimnazială nr. 2 ,,Grigore Ghica Vodă” Tîrgu Neamţ; 

 Şcoala gimnazială nr. 3 ,,Ion Creangă” Tîrgu Neamţ; 

 Spitalul orăşenesc ,,Dimitrie Cantemir” Tîrgu Neamţ; 

 Direcția de asistență socială Tîrgu Neamț. 
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III.1.2. Funcţionarea auditului intern 

La nivelul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ structura de audit intern înfiinţată 

este şi funcţională. 

III.2. Raportarea activității de audit public intern 

Dintre cele 7 entități publice subordonate Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, 

acestea nu au înființat audit public intern prin structură proprie cu acceptul 

Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ. Auditul public intern este realizat prin organul 

ierarhic superior, adică Primăria orașului Tîrgu Neamț. 

III.3. Independenta structurii de audit public intern și obiectivitatea 

auditorilor 

Independența este atributul funcției de audit intern în timp ce obiectivitatea 

este apanajul auditorilor interni. Pentru păstrarea acestor attribute, trebuie 

respectate anumite criterii, cum ar fi: 

Pentru păstrarea independenței structurii de audit public intern : 

 funcția de audit intern trebuie să raporteze direct managementului 
superior al organizației; 

 numirea și destituirea managementului funcției de audit intern respectiv 
a auditorilor interni trebuie să fie supuse procesului de avizare, conform 
legii. 

Pentru păstrarea obiectivității auditorilor interni: 

 Auditorii interni nu trebuie implicați în activitățile pe care le pot audita; 
 Auditorii interni trebuie să-și declare independența în cadrul misiunilor 

de audit intern și evaluare efectuate. 
Aceste aspecte se regăsesc în baza legală actuală, respectiv Legea nr. 

672/2002, republicată  și HG nr. 1086/2013. De asemenea, aspect similare se 

regăsesc în practica internațională de audit intern stipulată în Standardele 

Internaționale de Practică Profesională în Auditul intern (IPPF) emise de către 

Institutul Auditorilor Interni. 

III.3.1.Independenta structurii de audit public intern 

La nivelul ordonatorului principal de credite 

Compartimentul de audit public intern este poziționat în organigramă în 

subordinea directă a conducătorului instituţiei publice. Compartimentul de audit 

public intern funcționează în subordinea directă a Primarului, exercitând o 

funcție distinctă și independentă  de activitățile din cadrul instituției. Prin 
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atribuțiile sale, compartimentul de audit public intern nu este implicat în 

elaborarea procedurilor de control intern. Auditorii interni își îndeplinesc 

atribuțiile în mod obiectiv și independent, cu profesionalism și integritate 

potrivit normelor și procedurilor specifice activității de audit public intern. 

Nu au fost cazuri de nimire/destituire a conducătorului structurii de audit intern 

în anul 2018. 

Nu au fost cazuri de numire/revocare a auditorilor interni în cursul anului 2018. 

La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub 

autoritate. 

Nu a fost cazul. 

Referitor la poziția structurii de audit intern : 

Nu a fost cazul. 

Referitor la aplicarea și respectarea procedurii de numire/destituire a 

conducătorului structurii de audit intern în cursul anului 2018 : 

Nu a fost cazul. 

Referitor la aplicarea și respectarea procedurii de numire/revocare a 

auditorilor interni în cursul anului 2018 : 

Nu a fost cazul. 

III.3.2. Obiectivitatea auditorilor interni 

La nivelul ordonatorului principal de credite 

Conducerea entității publice nu a implicat auditul intern în cursul anului 2018, 

în exercitarea unor activități ce fac parte din sfera auditabilă. 

Declarația de independență este completată de către auditorii interni cu ocazia 

fiecărei misiuni de audit intern. În cursul anului 2018, nu au fost constatate 

probleme în urma completării declarațiilor. 

La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub 

autoritate. 

Nu a fost cazul. 



 

 109 

Referitor la implicarea auditorilor interni în exercitarea activităților 

auditabile 

Nu a fost cazul. 

Referitor la completarea declarației de independență 

Nu a fost cazul. 

III.4.Asigurarea cadrului metodologic și procedural 

Cadrul metodologic și procedural aferent activității de audit public intern se 

referă la aspecte care sunt de natură a asigura buna desfășurare a acestei 

activități, prin prisma metodologiilor și a procedurilor aplicabile, luând în calcul 

și aplicarea și respectarea codului de conduită etică al auditorului public intern. 

Referitor la aceste aspecte, activitatea de audit public intern a fost 

reglementată începând cu anul 2003, pe lângă legislația primară cunoscută, și 

de OMFP nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 

activității de audit public intern.  

În anul 2013, ulterior modificării și republicării Legii auditului public intern, a 

fost emisă HG nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind 

exercitarea activităţii de audit public intern. Aceasta aduce o serie de modificări 

și îmbunătățiri pentru vechea versiune a normelor generale. Ambele versiuni 

ale normelor generale prevedeau emiterea de norme proprii de audit public 

intern. 

Referitor la procedurarea activităților din cadrul structurii de audit public intern, 

acestea sunt supuse și ele emiterii de proceduri de sistem sau operaționale, 

după caz. Noțiunea de procedură este utilizată în cadrul prezentului raport în 

sensul dat de OSGG nr. 400/2015, cu modificările și completările ulterioare.  

Având în vedere acest lucru, este necesar ca structurile de audit public intern 

să analizeze și să decidă câte dintre activitățile derulate trebuie să fie 

procedurate (adică să se emită o procedură scrisă pentru acea activitate). În 

acest context gradul de procedurare poate varia de la o entitate la alta, în 

funcție de judecata profesională aplicată. De asemenea, pentru activitățile 

procedurabile, se va stabili care este gradul de emitere a procedurilor. În mod 

firesc ținta este de 100%, urmărindu-se apropierea cât mai mult de acest scor. 

III.4.1. Emiterea normelor proprii 



 

 110 

Avizate de către UCAAPI/OIS : normele proprii sunt întocmite, au fost 

transmise organului avizator în vederea obținerii avizului, iar avizul a fost primit 

și a fost unul pozitiv. 

La nivelul ordonatorului principal de credite 

La nivelul Primăriei orașului Tîrgu Neamț normele proprii au fost 

întocmite și au fost avizate de către DGRFP Iași cu avizul nr. 

8.934/07.08.2014. 

La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub 

autoritate. 

Nu a fost cazul. 

III.4.2.Emiterea procedurilor scrise specifice activității de audit public 

intern 

La nivelul ordonatorului principal de credite 

La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate. 

Nu a fost cazul. 

III.5. Asigurarea și îmbunătățirea calității activității de audit intern 

III.5.1.Elaborarea și actualizarea Programului de Asigurare și 

Îmbunătățire a Calității(PAIC) 

În conformitate cu prevederile punctului 2.3.7. din cadrul anexei nr. 1 la HG nr. 

1086/2013, la nivelul structurii de audit public intern se elaborează un program 

de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii (PAIC) sub toate aspectele auditului 

intern, care să permită un control continuu al eficacităţii acestuia. 

Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern 

trebuie să garanteze că activitatea de audit intern se desfăşoară în 

conformitate cu normele, instrucțiunile şi Codul privind conduita etică a 

auditorului intern şi să contribuie la îmbunătăţirea activităţii structurii de audit 

public intern. 

Un PAIC ar trebui să ajute la exprimarea unor concluzii cu privire la calitatea 

activității de audit intern și să ducă la efectuarea unor recomandări pentru 

implementarea unor îmbunătățiri corespunzătoare a acestei activități. Acest 

program ar trebui să permită o evaluare a: 

• Conformității cu baza legală în vigoare; 
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• Contribuției auditului intern la procesele de guvernanță, management al 
riscurilor și controlul organizației; 

• Acoperirea integrală a sferei auditabile; 

• Respectarea legilor, reglementărilor și procedurilor pe care activitatea 
de audit intern trebuie să le respecte; 

• Riscurile care afectează funcționarea auditului intern. 

PAIC ar trebui să impună o abordare sistematică și disciplinată a procesului de 

autoevaluare periodică, inclusiv modalitatea de realizare a autoevaluărilor 

periodice pentru fiecare an intermediar între evaluările externe. 

Un PAIC pe deplin funcțional exercită o monitorizare permanentă a activității 

de audit intern și o autoevaluare periodică a acesteia pentru a asigura 

conformitatea cu cadrul legal și procedural aplicabil.  

Cu ajutorul acestui proces, evaluarea externă ar trebui să devină efectiv o 

oportunitate de a obține noi idei de la evaluator sau de la echipa de evaluare, 

cu privire la modalitățile de îmbunătățire a calității generale a auditului intern, a 

eficienței și a eficacității.  

La nivelul ordonatorului principal de credite 

La nivelul structurii de audit public intern din cadrul Primăriei orașului Tîrgu 

Neamț s-a emis PAIC cu nr. 25.327/15.12.2015. PAIC-ul emis este actualizat 

periodic. Ultima actualizare a documentului a fost realizată în data de 

20.12.2017. 

La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub 

autoritate. 

Nu a fost cazul. 

III.5.2. Realizarea evaluării externe 

Complementar PAIC, calitatea funcției de audit intern se poate îmbunătăți prin 

evaluările externe. Aceste evaluări trebuie efectuate la fiecare cinci ani, 

conform cerințelor legislației naționale, dar și standardelor internaționale de 

audit intern emise de către Institutul Auditorilor Interni (IIA). Obiectivul evaluării 

externe este de a evalua activitatea de audit intern din punctul de vedere al 

conformității cu definiția auditului intern, cu cerințele codului de etică și cu 

prevederile legislației naționale în domeniu. 

Evaluările externe se pot concentra, de asemenea, pe identificarea 

oportunităților de îmbunătățire a funcției de audit intern, oferind sugestii pentru 
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a îmbunătăți eficacitatea acestei activități și promovând idei pentru a spori 

imaginea și credibilitatea funcției de audit intern.  

La nivelul ordonatorului principal de credite 

In anul 2018 auditul intern din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț nu a fost 

evaluat de către Curtea de Conturi, de către UCAAPI sau de alte entități. 

La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub 

autoritate. 

Nu a fost cazul. 

III.6. Resursele umane alocate structurii de audit intern 

Într-un moment în care se pune accent sporit pe responsabilitatea 

organizațională, pe îmbunătățirea controlului intern, pe managementul 

riscurilor și pe guvernanța corporativă, ar trebui să se pună tot mai mult accent 

și pe structurile de audit intern.  

Pentru a-și îndeplini obiectivele, este important ca structura de audit intern să 

aibă acces la resurse umane care să posede abilitățile necesare în acest scop. 

III.6.1.Ocuparea posturilor la data de 31 decembrie 2018 

În anul 2018 numărul de posturi prevăzute în statul de funcții a fost de două  

iar ocupate tot două posturi. În cadrul compartimentului de audit intern nu 

există funcție de conducere, ambele posturi fiind de execuție. 

La nivelul ordonatorului principal de credite 

La nivelul entității, la data de 31 decembrie 2018, structura de audit public 

intern  nu avea alocate posturi de conducere. 

Din punct de vedere al posturilor de execuție, la data de 31 decembrie 2018, 

structura de audit public intern avea alocate un număr de 2 posturi din care 

ocupate 2. 

La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub 

autoritate. 

Nu a fost cazul. 

III.6.2. Fluctuația personalului în cursul anului de raportare 

 



 

 113 

Fluctuaţia personalului se referă la plecarea unei persoane dintr-o entitate 

publică şi poate fi destul de costisitoare. Fluctuaţia de personal are un impact 

negativ atunci când, prin plecarea angajaţilor, se pierd atât competenţe 

deosebite cât și experienţă.  

O instituție publică care are o rată mare a fluctuaţiei pierde din cauza reducerii 

eficacității personalului, a măririi timpului de instruire a noilor angajaţi şi a 

timpului acordat selecţiei acestora, precum şi din cauza unor costuri indirecte 

(pierderea unor angajaţi care au acumulat o serie de cunoştinţe în cadrul 

organizației). 

La nivelul ordonatorului principal de credite 

Referitor la funcțiile de conducere 

Nu a fost cazul. 

Referitor la funcțiile de execuție 

La nivelul Primăriei orașului Tîrgu Neamț la data de 01 ianuarie 2018 existau 

un număr de 2 persoane care ocupau funcții de execuție în cadrul structurii de 

audit public intern. Pe parcursul anului 2018 nu a existat fluctuație de personal 

în cadrul compartimentului de audit public intern. 

La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub 

autoritate. 

Nu a fost cazul. 

III.6.3. Structura personalului și pregătirea profesională la data de 31 

decembrie 2018 

La analiza structurii personalului au fost luate în calcul următoarele criterii: 
experienţa în auditul intern, domeniul studiilor de specialitate, limbi străine 
vorbite, certificări naționale și internaționale deținute precum și calitatea de 
membru în organizații profesionale naționale și internaționale. 

Toate aceste elemente, alături de pregătirea profesională a personalului,  

contribuie la o analiză calitativă a resursei umane, factor extrem de important 

în derularea activității de audit public intern. 

La nivelul ordonatorului principal de credite 

La nivelul structurii de audit public intern din cadrul Primăriei orașului Tîrgu 

Neamț nu există personal de conducere. 
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Structura personalul de execuție(2 auditori) din cadrul Primăriei orașului Tîrgu 

Neamț este următoarea: 

-experiență în auditul intern - peste 5 ani; 

-studii de specialitate - economice; 

-limbă străină vorbită - engleză respectiv franceză; 

-certificări naționale deținute – nu; 

-certificări internaționale deținute – nu; 

-membru în organisme profesionale internaționale naționale – nu; 

-membru în organisme profesionale internaționale – nu. 

La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub 

autoritate. 

Nu a fost cazul. 

III.6.4. Asigurarea perfecționării profesionale continue 

La nivelul ordonatorului principal de credite 

La nivelul Primăriei orașului Tîrgu Neamț, gradul de participare la pregătirea 

profesională este de 100%. Numărul mediu de zile de pregătire profesională 

pentru fiecare persoană este de 15, fiind realizate astfel: 

-0 zile prin cursuri de pregătire; 

-15 zile prin studiu individual; 

-0 zile prin alte forme de pregătire. 

La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub 

autoritate. 

Nu a fost cazul. 

III.6.5. Analiza caracterului adecvat al dimensiunii compartimentului de audit 
intern 

 Conform art. 3(2) din Legea nr. 672/2002, sfera auditului public intern 
cuprinde toate activităţile desfăşurate în cadrul entităţilor publice pentru 
îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control 
managerial. 
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Conform prevederilor art. 15(1) din Legea nr. 672/2002, auditul public intern se 
exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publică, inclusiv 
asupra activităţilor entităţilor subordonate, aflate în coordonarea sau sub 
autoritatea altor entităţi publice. 

Conform prevederilor art. 15(2) din Legea nr. 672/2002, structura de audit 
public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, 
următoarele: 
a) activităţile financiare sau cu implicații financiare desfăşurate de entitatea 
publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor 
de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă; 
b) plățile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile 
comunitare; 
c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea 
sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor 
administrativ-teritoriale; 
d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al 
unităţilor administrativ-teritoriale; 
e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a 
titlurilor de creanță, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 
f) alocarea creditelor bugetare; 
g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 
h) sistemul de luare a deciziilor; 
i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de 
sisteme; 
j) sistemele informatice. 

Din interpretarea cumulată a articolelor de lege menționate mai sus, rezultă 
faptul că sfera auditabilă trebuie acoperită integral într-un interval de trei ani, în 
funcție de riscurile asociate activităților. Astfel, structura de audit intern trebuie 
organizată încât să dispună de resursele necesare în vederea auditării, într-un 
interval de trei ani, pe bază de analiză de risc, a tuturor activităților derulate de 
entitatea publică. 

Având în vedere prevederile legale din cadrul anexei 1 la HG nr. 1086/2013, 
respectiv: 

- Punctul 2.4.1.2. punctul b): ”planificarea anuală cuprinde misiunile ce se 
realizează pe parcursul unui an, ţinând cont de rezultatul evaluării 
riscurilor şi de resursele de audit disponibile”; 

- Punctul 2.4.1.3. punctul i): ”Selectarea misiunilor de audit public intern 
în vederea cuprinderii în planuri se face în funcţie de (…) resursele de 
audit disponibile”; 

- Punctul 2.4.1.5.3.: ”Planul de audit intern cuprinde misiunile de audit 
public intern selectate în conformitate cu dispoziţiile pct. 2.4.1.3 şi cu 
resursele de audit disponibile - auditori interni, timp, resurse financiare.”; 
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- Punctul 2.4.1.5.3.: ”Şeful compartimentului de audit public intern 
răspunde pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de audit public 
intern şi asigură resursele necesare îndeplinirii în mod eficient a planului 
anual de audit public intern.” 

și ținând cont de prevederile art. 12(4) din cadrul Legii nr. 672/2002(R), 
respectiv: ”Compartimentul de audit public intern este dimensionat, ca număr 
de auditori, pe baza volumului de activitate şi a mărimii riscurilor asociate, 
astfel încât să asigure auditarea activităţilor cuprinse în sfera auditului public 
intern”, rezultă faptul că stabilirea resurselor necesare ale structurii de audit 
public intern (dimensionarea structurii) se poate realiza în cadrul procesului de 
planificare anuală și multianuală, acolo unde sunt analizate sfera auditabilă, 
riscurile asociate acesteia precum și resursele necesare. 

La nivelul ordonatorului principal de credite 

La nivelul Primăriei orașului Tîrgu Neamț, având în vedere resursa de personal 

existentă menționată la punctul II.6.1. de mai sus, respectiv un număr de două 

posturi ocupate, gradul de acoperire al sferei în 3 ani este de 100%. 

La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub 

autoritate. 

Nu a fost cazul. 

IV- Activitatea de audit public intern derulată în anul de raportare 

IV.1. Planificarea activității de audit intern 

Planificarea reprezintă activitatea prin intermediul căreia se pun de acord 

sarcinile ce trebuie îndeplinite pe o anumită perioadă de timp cu resursele 

disponibile pentru îndeplinirea acestor sarcini. 

În ceea ce privește funcția de audit public intern, activitatea de planificare se 

realizează multianual, pe o perioadă de 3 ani, dar și anual. Calculul și 

repartizarea resurselor se realizează doar pe orizontul de timp mai scurt (1 an). 

IV.1.1. Planificarea anuală și multianuală 

Primul pas în realizarea planificării este identificarea sferei auditabile, care 

este compusă din totalitatea activităților sau structurilor care își desfășoară 

activitatea în cadrul entității publice. 

Planificarea are la bază evaluarea riscurilor aferente activităților derulate în 

cadrul entității publice și prioritizarea acestor activități în funcție de scorul de 
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risc. Acest scor de risc este cel ce va determina momentul în care respectiva 

activitate va fi auditată de către structura de audit public intern. 

Având în vedere faptul că riscurile asociate activităților sunt generate de 

mediul economic și social în care activitatea este derulată, apare necesitatea 

ca riscurile să fie reevaluate periodic, pentru a fi urmărite în dinamica lor. În 

acest context, planul multianual de audit public intern trebuie actualizat anual, 

iar acest lucru trebuie să stea la baza elaborării planului anual de audit public 

intern. 

De asemenea, pentru realizarea unei analize de risc fundamentate dar și 

pentru a reduce gradul de subiectivitate al analizei de risc, considerăm 

necesar utilizarea unor criterii de analiză a riscurilor bine definite, cu explicarea 

modalității efective de realizare a analizei de risc și de stabilire a punctajului 

scorului de risc. 

La nivelul ordonatorului principal de credite 

Criteriile de analiză de risc utilizate în cadrul planificării anuale și multianuale 

sunt următoarele: 

 Se stabilesc activităţile şi acţiunile auditabile şi riscurile asociate 
acestora, în funcţie de prelucrarea şi documentarea informaţiilor 
conţinute de dosarul permanent şi a informaţiilor conţinute în studiul 
preliminar; 

 Stabilesc cerinţele pentru fiecare activitate/acţiune de realizat din punct 
de vedere al controalelor specifice; 

 Identifică riscurile asociate activităţilor/acţiunilor auditabile; 
 Stabilesc factori de incidenţă privind aprecierea probabilităţii de apariţie 

a riscurilor şi factori de apreciere a impactului riscurilor; 
 Stabilesc nivelul probabilităţii de manifestare a riscului şi nivelul 

impactului riscului. 
 Stabilesc punctajul total al riscului pe baza formulei PT= PxI; 
 Ierarhizează riscurile în funcţie de punctajele obţinute( risc mic, mediu, 

ridicat); 
 Elaborează documentul Analiza riscurilor. 

La nivelul Primăriei orașului Tîrgu Neamț nu a fost  elaborată o procedură 

operațională referitoare la activitatea de planificare multianuală și anuală, iar 

această planificare se realizează ținând cont de  activitățile din cadrul entității. 

La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub 

autoritate. 
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Nu a fost cazul. 

IV.2. Realizarea misiunilor de audit intern 

Număr misiuni de asigurare realizate : 

-domeniul bugetar-2 

-domeniul financiar-contabil-4 

-domeniul achizițiilor publice-2 

-domeniul resurselor umane- 1 

-domeniul IT-nu 

-domeniul juridic-nu 

-domeniul fondurilor comunitare-nu 

-domeniul funcțiilor specifice-1 

Număr misiuni de consiliere-nu. 

 

IV.2.1. Realizarea misiunilor de asigurare 

IV.2.1.1. La nivelul ordonatorului principal de credite 

La nivelul Primăriei orașului Tîrgu Neamț în anul 2017 au fost realizate un 

număr de 10 misiuni de asigurare. Având în vedere faptul că în cadrul unei 

misiuni de asigurare se pot aborda mai multe domenii, s-a constatat că în 

cadrul : 

- 2 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul bugetar ; 

- 4 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar –contabil ; 

- 2 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul achizițiilor publice ; 

- 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul resurselor umane ; 

-  misiune de asigurare s-a abordat domeniul IT- nu ; 

-  misiuni de asigurare s-a abordat domeniul juridic-nu ; 

-  misiuni de asigurare s-a abordat domeniul fondurilor comunitare-nu ; 
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- 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul funcțiilor specifice. 

În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2018  nu au fost 

constatate iregularități. 

Recomandările neînsușite reprezintă recomandările care au fost incluse în 

raportul final de audit intern, dar pentru care conducătorul entității publice nu 

și-a dat avizul în conformitate cu prevederile punctului 6.6.6. din cadrul HG nr. 

1086/2013. În conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare, aceste 

recomandări, trebuie aduse la cunoștința UCAAPI, împreună cu consecințele 

neimplementării lor.  

 Nu au fost constatate cazuri de recomandări formulate și neînsușite de 

conducerea entității publice. 

Referitor la urmărirea implementării recomandărilor, această activitate se 

referă la recomandările realizate de către structura de audit intern în cadrul 

misiunilor de asigurare din anii anteriori, și pentru care structura de audit intern 

are obligația urmăririi modului de implementare. 

În acest context, în cursul anului 2018 au fost urmărite un număr de 24 

recomandări, cu următoarele rezultate : 

-24 recomandări parțial implementate(în curs de implementare), din care : 

 24 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost 
depășit. 

Domeni
ul 

Număr de 
recomandări 
implementate 

Număr de recomandări 
parțial implementate 

Număr de recomandări 
neimplementate 

în 
termen

ul 
stabilit 

după 
termen

ul 
stabilit 

pentru 
care 

termenul 
de 

implemen
tare 

stabilit nu 
a fost 

depășit 

cu termenul 
de 

implementa
re depășit 

pentru care 
termenul 

de 
implement
are stabilit 
nu a fost 
depășit 

cu termenul 
de 

implementare 
depășit 

Bugetar - - 2 - - - 

Financiar
-contabil 

- - 18 - - - 

Achizițiilo
r publice 

- - 4 - - - 
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Resurse 
umane 

- - - - - - 

Tehnolog
ia 
informați
ei 

- - - - - - 

Juridic - - - - - - 

Fonduri 
comunita
re 

- - - - - - 

Funcțiile 
specifice 
entității 

- - - - - - 

TOTAL 1 - - 24 - - - 

TOTAL 2 - - 24 - - - 

 

IV.2.1.2. La nivelul entităților subordonate 

Nu a fost cazul. 

IV.2.2. Realizarea misiunilor de consiliere 

IV.2.2.1. La nivelul ordonatorului principal de credite 

În cursul anului 2018 nu au fost realizate misiuni de consiliere. 

IV.2.2.2. La nivelul entităților subordonate 

Nu a fost cazul. 

IV.2.3. Realizarea misiunilor de evaluare a activității de audit intern 

IV.2.3.1. La nivelul ordonatorului principal de credite 

Nu a fost cazul. 

VI.2.3.2. La nivelul entităților subordonate 

Nu a fost cazul. 

 V – Comitetul de Audit Public Intern 

Nu este cazul. 

VI– Concluzii 
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VI.1. Concluzii privind activitatea de audit intern desfășurată la nivelul 

instituției publice 

Misiunile de audit intern realizate în anul 2018 la Primăria orașului Tîrgu 

Neamț au avut un impact pozitiv în sensul că au condus la îmbunătățirea 

activităților/domeniilor auditate și de asemenea au adus un plus de valoare, 

ajutând instituția și entitățile subordinate să-și îndeplinească obiectivele, 

evaluând și îmbunătățind eficiența și eficacitatea managementului riscului și 

perfecționând activitățile din instituție. 

Activitățile de audit intern desfășurate au adăugat valoare prin 

recomandările cuprinse în rapoartele de audit întocmite și transmise în scopul 

atingerii obiectivelor instituției. 

 În cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț sistemul de control intern 

funcționează în scopul atingerii obiectivelor într-un mod economic, eficace și 

eficient. Fiecare serviciu/birou/compartiment își respectă regulile specifice 

domeniului, a legilor și deciziilor conducerii. 

 

CAPITOLUL XVI- COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE 

 

 Serviciul Comunicare, Relații Publice, Registratură și Arhivă are în 

structură: 

1. Compatimentul Informare și Relații Publice 

2. Compartimentul Registratură, Relații cu Publicul, Arhivă 

3. Compartimentul Informatică 

4. Compartimentul Relații cu Presa   

 

 Serviciul are rolul de a menţine o legătură directă şi permanentă cu 

locuitorii oraşului şi cu problemele lor sociale din sfera de competenţă a 

administraţiei publice locale şi asigură realizarea dreptului constituţional al 

cetăţeanului la petiţionare. 

Principalele atribuţii ale serviciului sunt următoarele : 

1. Asigurarea interfeţei de comunicare între cetăţeni şi persoane juridice pe 

de o parte şi aparatul de specialitate şi serviciile publice de interes local pe 

de altă parte; 

2. Informarea cetăţenilor în domeniile de interes public, atât direct cât şi 

indirect, prin intermediul site-ului wwwprimariatarguneamt.ro, a paginii de 
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Facebook a Primăriei, a presei scrise şi a posturilor de Radio-TV locale, după 

caz. 

3. Informarea publică directă a cetățenilor conform Legii 544/2001 

4. Asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică, în 

conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 prin promovarea acțiunilor 

instituției în cadrul dezbaterilor publice, a conferințelor de presă, a 

emisiunilor desfășurate la radio, TV, presă scrisă, presă online, interviuri  

5. Organizarea şi desfăşurarea în cadrul Primăriei a programului de audienţe. 

6. Utilizarea aplicației  ”Sistem informatic integrat pentru gestionarea activității 

și serviciilor de administrație publică la nivelul Regiunii Nord din jud. Neamț”, 

Modulul Document Management  pentru înregistrarea documentelor ; 

7. Primirea, înregistrarea și repartizarea cererilor, sesizărilor cetăţenilor, 

a solicitărilor,  a  petiţiilor şi reclamaţiilor  adresate  Primăriei  şi  Consiliului 

Local în sistemul informatic. 

8. Asigurarea circuitului documentelor între primărie şi alte instituţii, primirea şi 

expedierea corespondenţei întocmite de către direcţiile, serviciile şi birourile 

primăriei. 

9.  Expedierea prin poştă sau curier a actelor şi documentelor rezolvate de 

primărie; 

10. Intreţinerea şi dezvoltarea în condiţiile legii a relaţiilor de colaborare, 

cooperare sau asociere cu primăriile oraşelor infratite si cu instituţii si 

organizaţii din țară și din străinătate; 

11. Analizarea propunerilor de aprobare a titlurilor și distincțiilor, aplicarea 

procedurii de acordare 

12. Asigurarea administrării sistemului informatic care deserveşte 

activitatea aparatului de specialitate  

13. Preluarea, evidența, selecționarea și arhivarea documentelor create la 

nivelul Primăriei orașului Tîrgu Neamț și a serviciilor subordonate Consiliului 

Local al orașului Tîrgu Neamț 

 

 Asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public conf. 
Legii nr.544/2001 
  

Prin intermediul Serviciului Comunicare şi Relaţii Publice s-a asigurat 

transmiterea informaţiilor de interes public către cetăţeni, instituţiile publice, 

agenţii economici şi diverse alte structuri asociative. Informaţiile de interes 

public, utile cetăţenilor au fost afişate la sediul instituţiei, postate pe portalul 

propriu http://www.primariatgneamt.ro şi mediatizate prin intermediul presei 

http://www.primariatgneamt.ro/
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locale, în cadrul  conferinţelor de presă şi prin comunicatele şi informaţiile de 

presă transmise. 

În conformitate cu prevederile Legii 544 / 2001, a liberului acces la 

informaţiile de interes public, s-a răspuns în termen solicitărilor adresate atât 

verbal cât şi în scris de către cetăţeni, ONG-uri, agenţi economici  sau 

reprezentanţii presei.   

RAPORT DE EVALUARE  
a implementării Legii nr. 544/2001 în anul  2018 

 
Activitatea specifică a instituţiei a fost: 
x  Foarte bună 
|_| Bună 
|_| Satisfăcătoare 
|_| Nesatisfăcătoare 
Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate 
privind anul 2018: 
 
I.Resurse şi proces 
 
1.Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a 
informaţiilor de interes public? 
X  Suficiente 
|_| Insuficiente 
 
2.Apreciaţi că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizarea 
informaţiilor de interes public sunt: 
X  Suficiente 
|_| Insuficiente 
 
3.Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei 
dumneavoastră în furnizarea accesului la informaţii de interes public: 
X  Foarte bună 
|_| Bună 
|_| Satisfăcătoare 
|_| Nesatisfăcătoare 
 
II.Rezultate 
 
A)Informaţii publicate din oficiu 

file:///C:/Users/04/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68370/00051687.htm
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1.Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din 
oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare? 
X  Pe pagina de internet 
X  La sediul instituţiei 
|_| În presă 
|_| În Monitorul Oficial al României 
X În altă modalitate: La biroul 5 în Primărie- Serviciul Comunicare și Relații 
Publice, unde pot fi și consultate documentele ce conțin un număr mai mare de 
informații 
 
2.Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei 
interesaţi? 
X  Da 
|_| Nu 
 
3.Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care 
instituţia dumneavoastră le-au aplicat? 
a) Informarea și consilierea cetățenilor 
b) Distribuire de fluturași, materiale informative  
c) Comunicate de presă 
 
4.A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, 
faţă de cele minimale prevăzute de lege? 
|x_| Da, acestea fiind: .Pe platforma SALT  
  Nu 
 
5.Sunt informaţiile publicate într-un format deschis? 
X  Da 
|_| Nu 
 
6.Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru 
publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis? 
- Măsurile interne vizează colaborarea cu toate serviciile în vederea publicării 
unui nr.cât mai mare de informații utile pentru cetățeni 
- Procedură pentru publicarea datelor în format deschis 
 
B)Informaţii furnizate la cerere 

 

file:///C:/Users/04/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68370/00051687.htm
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Departajate pe domenii de interes 
Utilizarea banilor 

publici(contracte, 

investiții, cheltuieli, 

etc.) 

Modul de 

îndeplinire a 

atribuțiilor 

instituției 

publice 

Acte 

normative, 

reglementări 

Activitatea 

liderilor 

instituției  

Informaţii 
privind modul de 
aplicare a Legii 
nr. 544/2001, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare 

Altele 
(se precizează 
care) 
Acte de fond 
funciar ; 
Completare 
chestionare ; 
Copii din arhiva 
instituției 

7 33 13 1 0 4 

      

 

 

1. Numărul total de solicitări de informaţii de 
interes public 

În funcţie de solicitant După modalitatea de adresare 

de la 
persoane 

fizice 

de la 
persoane 
juridice 

pe suport 
hârtie 

pe suport 
electronic 

verbal 

64 43 21 31 33 Nu se ține 
evidența 

Departajare pe domenii de interes 

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) 8 

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 37 

c) Acte normative, reglementări 14 

d) Activitatea liderilor instituţiei 1 

e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare 

0 

f) Altele, cu menţionarea acestora:  Acte fond funciar ; Completare chestionare ; Copii din 
arhiva instituției, solicitare de documente justificative care se comunică doar organelor de 
control abilitate 

4 

 Termen de răspuns Modul de comunicare 

2. Număr 
total de 
solicitări 
soluţiona
te 
favorabil 

Redirecțio

nate către 

alte 

instituții 

în 5 zile  

Soluționate 

favorabil în 

10 zile  

Soluționa

te 

favorabil 

în 30 zile 

Solicitări 

pentru 

care 

termenul 

a fost 

depășit 

Comunicare 

electronică 
Comunicare 

în format 

hârtie  

Comunicare 

verbală 

58 1 57 0  0  30 28 Nu se ține 

evidența 

file:///C:/Users/04/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68370/00051687.htm
file:///C:/Users/04/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68370/00051687.htm
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3.Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost 
transmise în termenul legal:  
NU A FOST CAZUL 
 
4.Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată? 
NU A FOST CAZUL 
 

5. Număr 
total de 
solicitări 
respinse 

 

Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes 

Exceptate
, conform 

legii 

Informaţ
ii 

inexiste
nte 

Alte motive 
(cu 

precizarea 
acestora) 

Utilizarea 
banilor 
publici 

(contracte, 
investiţii, 
cheltuieli 

etc.) 

Modul de 
îndeplinir

e a 
atribuţiilo

r 
instituţiei 

publice 

Acte 
norma

tive, 
reglem
entări 

Activitat
ea 

liderilor 
instituţi

ei 

Informaţii 
privind 

modul de 
aplicare a 
Legii nr. 

544/2001, 
cu 

modificările 
şi 

completăril
e ulterioare 

Altele 
(se precizează  

care) 
1.  
2.   
3. –Solicitare de 

documente 
justificative 

4. (acte 
contabile)care 

5.  se comunică  
6. doar organelor  
7. de control  
8. abilitate 

 
 
 

6 2 3 - - - - - - 1 

 

5.1.Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora 
conform legii: (enumerarea numelor documentelor/informaţiilor solicitate): 

- Solicitare de documente justificative(contabile) care se comunică doar 
organelor de control abilitate 

6.Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă -0 
 

6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei publice în 
baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare 

6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei în 
baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Soluţionate favorabil Respinse 
În curs de 
soluţionare 

Total 
Soluţionate 

favorabil 
Respinse 

În curs de 
soluţionare 

Total 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

 
7.Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public 
 

7.1. Costuri 

Costuri totale de Sume încasate din Contravaloarea Care este 

file:///C:/Users/04/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68370/00051687.htm
file:///C:/Users/04/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68370/00051687.htm
file:///C:/Users/04/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68370/00051687.htm


 

 127 

funcţionare ale 
compartimentului 

serviciul de copiere serviciului de copiere 
(lei/pagină) 

documentul 
care stă la baza 

stabilirii 
contravalorii 
serviciului de 

copiere? 

 Buget local – Nu sunt 
evidențiate separat 

120,70 0,30 lei  HCL nr. 338 
din 24.11.2017 
  

 
7.2.Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public 
a)Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în 
care sunt publicate seturi de date de interes public? 
|_|Da 
X Nu 
 
b)Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul 
instituţiei dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a 
accesului la informaţii de interes public: 

Procesul de asigurare a acesului la informații de interes public se realizează în mod 
eficient la Primăria orașului Tîrgu Neamț 

Măsuri destinate creșterii eficienței procesului de asigurare a accesului la informațiile 
de interes public : 

- eficientizarea serviciului public în slujba cetățeanului prin îndrumarea și 
soluționarea cât mai rapidă a solicitărilor adresate instituției 

- afișarea permanentă a informațiilor de interes public la avizierul instituției, pe 
site-ul propriu, precum și pe pagina de Facebook a orașului Tîrgu Neamț 

c)Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a 
accesului la informaţii de interes public: 
- informare și consiliere acordate cetățenilor 
- utilizarea mijloacelor moderne de comunicare în relația cu cetățenii : fax, e-
mail, Facebook 

- actualizarea permanentă a site- ului www.primariatarguneamt.ro   şi a paginii 

de Facebook a Primariei. 
- distribuirea de materiale informative, pliante, fluturași referitoare la informații 

de interes public 
- comunicate de presă, conferințe de presă privind activitatea instituției și 
legislația în domeniu. 
 
 Nu au existat reclamaţii administrative cu privire la implementarea Legii 
nr.544/2001. 
 În anul 2018 a fost finalizată Procedura de sistem privind comunicarea 
din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și 
asigurarea transparenței decizionale. 

http://www.primariatarguneamt.ro/
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 Aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică,  în anul 2018 

 

RAPORT DE EVALUARE 
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2018 

INDICATORI cod RASPUNS 

A. Procesul de elaborare a actelor normative 

1. Numărul proiectelor de acte normative 

adoptate în 2018 

A1 310 hotărâri ale 

Consiliului Local 

2. Numărul proiectelor de acte normative 

care au fost anunţate în mod public 

A2  8  

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: 

a. pe site-ul propriu A2_1 8 

b. prin afisare la sediul propriu A2_2 8 

      c.   prin mass-media  A2_3 8 

3. Numărul de cereri primite pentru 

furnizarea de informaţii referitoare la 

proiecte de acte normative 

A3 0  

Din care, solicitate de: 

     a. persoane fizice A3_1   0 

     b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii 

legal constituite 

A3_2   0 

4. Numărul proiectelor transmise 

persoanelor fizice care au depus o cerere 

pentru primirea informaţiilor referitoare la 

proiectul de act normativ 

A4 0 

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor 

de afaceri şi altor asociaţii legal constituite 

A5 0 

6. Numărul persoanelor responsabile pentru 

relaţia cu societatea civilă care au fost 

desemnate 

A6 1 
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7. Numărul total al recomandarilor primite A7 0 

8. Numarul total al recomandărilor incluse în 

proiectele de acte normative 

A8 0 

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea 

asociaţiilor legal constituite 

A9 0 

10. Numărul proiectelor de acte normative 

adoptate în anul 2018 fără a fi obligatorie 

dezbaterea publică a acestora (au fost 

adoptate în procedura de urgenţă sau conţin 

informaţii care le exceptează de la aplicarea 

Legii nr. 52/2003, conform art. 5) 

A10 79 

B. Procesul de luare a deciziilor  

1. Numărul total al şedinţelor publice 

(stabilite de instituţiile publice) 

B1 34(din care 28 ședințe 

de Consiliu Local și 6 

dezbateri publice pe 

teme de interes 

public) 

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: 

               a. afişare la sediul propriu  B2_1 34 

               b. publicare pe site-ul propriu B2_2 34 

               c. mass-media B2_3 34 

3. Numărul estimat al persoanelor care au 

participat efectiv la şedinţele publice 

(exclusiv funcţionarii)                

B3 82  la dezbateri 

publice și cca 5-6 

persoane/ședință de 

CL 

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în 

prezenţa mass-media 

B4 34 

5. Numărul total al observaţiilor şi 

recomandărilor exprimate în cadrul 

şedinţelor publice 

B5 0 

6. Numărul total al recomandărilor incluse în 

deciziile luate 

B6 0 
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7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării 

accesului: 

               a. informaţii exceptate B7_1 - 

               b. vot secret B7_2 - 

               c.alte motive (care ?) 

 

 

 

B7_3 - 

8. Numărul total al proceselor verbale 

(minuta) şedinţelor publice 

B8 34 

9. Numărul proceselor verbale (minuta)  

făcute publice 

B9  

34 

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie în 2018 

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind 

transparenţa decizională intentate administraţiei publice: 

              a. rezolvate favorabil reclamantului C1_1 - 

               b. rezolvate favorabil instituţiei C1_2 - 

               c. în curs de soluţionare C1_3 - 

 

Dezbateri publice organizate în anul 2018 în conformitate cu prevederile 

Legii nr.52/2003: 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului local de venituri și 

cheltuieli al oraşului Tîrgu Neamţ şi Lista de investiţii pentru anul 2018 

2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Raportului informării și 

consultării publicului, a Planului Urbanistic Zonal ”Introducerea în intravilan a 

unui teren pentru construirea Complexului de agrement -Ținutul lui Creangă, 

oraș Tîrgu Neamț și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia 
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3.Proiect de Hotărâre privind aprobarea Raportului informării și 

consultării publicului, a Planului Urbanistic Zonal în vederea ”Construirii unor 

locuințe pe terenurile ce vor fi atribuite conform Legii nr.15/2003 în orașul Tîrgu 

Neamț, str. Tăbăcari, FN” și a Regulamentului Local de Urbanism aferent 

acestuia 

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Raportului informării și 

consultării publicului, a Planului Urbanistic Zonal în vederea ”Schimbării 

destinației teren din zonă locuințe și funcțiuni complementare în zonă de 

locuințe colective, regim de înălțime P+6E în oraș Tîrgu Neamț” și a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia 

5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea chiriilor si al redeventelor 

pentru imobilele apartinand domeniului public si privat al orasului Tirgu Neamt, 

precum si a taxei aviz de spargere strazi pentru anul 2019. 

6. Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2019 

 Activitatea de informare şi consultare a publicului pentru 

documentaţiile de urbanism şi/sau amenajarea teritoriului 

 

În conformitate cu prevederile Ordinului M.D.R.T. nr.2701 din 30 

decembrie 2010 pentru aprobarea „Metodologiei de informare şi consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 

teritoriului şi de urbanism” : 

Informarea şi consultarea publicului se fac obligatoriu în următoarele etape din 

cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau 

amenajare a teritoriului: 

a)etapa pregătitoare - anunţarea intenţiei de elaborare; 

b)etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare; 

c)etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare; 

d)elaborarea propunerii finale, care include toate observaţiile avizatorilor şi 

care se supune procedurii de transparenţă decizională. 

 



 

 132 

Pentru toate documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului prevăzute 

de lege, pentru care se aplică prezenta metodologie, procesul de informare şi 

consultare a publicului se finalizează cu raportul informării şi consultării 

publicului, raport ce se supune atenţiei autorităţilor administraţiei publice 

responsabile cu aprobarea planului, împreună cu documentaţia completă. 

Raportul informării şi consultării publicului fundamentează decizia autorităţilor 

administraţiei publice responsabile cu aprobarea sau respingerea planului 

propus, în vederea respectării principiilor de dezvoltare urbană durabilă şi 

asigurării interesului general. 

Informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan 

în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu completările ulterioare, şi conform Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

În anul 2018 – Serviciul Comunicare și Relații Publice împreună cu 

Serviciul Urbanism și amenajarea teritoriului a informat și consultat publicul cu 

privire la  4 PUZ-uri : 

- PUZ în vederea ”Schimbării destinației teren din zonă locuințe și 

funcțiuni complementare în zonă de locuințe colective, regim de înălțime P+6E 

în oraș Tîrgu Neamț” 

- PUZ ”Introducerea în intravilan a unui teren pentru construirea 

Complexului de agrement -Ținutul lui Creangă, oraș Tîrgu Neamț 

- PUZ în vederea ”Construirii unor locuințe pe terenurile ce vor fi 

atribuite conform Legii nr.15/2003 în orașul Tîrgu Neamț, str. Tăbăcari, FN”  

- PUZ  în vederea ” INTRODUCERII ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI 

DE 13500MP TEREN  ȘI CONSTRUIREA UNUI HAMBAR, ORAȘ TÎRGU 

NEAMȚ” 

 

Pe parcursul anului 2018 nu s-au înregistrat acţiuni în justiţie intentate 

Primăriei oraşului Târgu-Neamţ, care să aibă drept obiect nerespectarea 

prevederilor legii privind transparenţa decizională.  

Pe parcursul anului 2018 au avut loc 28 şedinţe ale Consiliului Local 

Târgu-Neamţ, anunţate prin afişare la sediul propriu, postare pe site-ul 

instituţiei şi prin intermediul mass-media. Toate cele 28 şedinţe ale Consiliului 

Local s-au desfăşurat în prezenţa reprezentanţilor mass-media, iar procesele 

file:///C:/Users/04/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68590/00061183.htm
file:///C:/Users/04/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68590/00051687.htm
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verbale (minutele) Şedinţelor Consiliului Local au fost făcute publice prin 

afişare la sediul propriu, postare pe site-ul instituţiei. 

 Activitatea de soluţionare a petiţiilor prevăzut de O.G. nr. 27/2002, 

în anul 2018:  

 Petiții, reclamații, plângeri, sesizări, contestații înregistrate – 155  - care 

au fost repartizate compartimentelor de specialitate pentru a fi soluţionate 

şi transmise petenţilor în termenul legal prevăzut de O.G. nr. 27/2002. 

- Toate petiţiile sunt înregistrate la Serviciul Comunicare şi Relaţii 

Publice, soluţionarea acestora fiind de competenţa compartimentelor 

specifice, cu atribuţii în domeniu. Modalitatea prin care un cetăţean se 

poate adresa serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei: direct, prin 

depunerea petiției la registratura instituției, fie prin intermediul poştei 

electronice sau fax. 

- Termenul prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 pentru 

soluţionarea petiţiilor este de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu cel 

mult încă 15 zile, în situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie 

necesită o cercetare mai amănunţită. 

- Principalele solicitări adresate prin intermediul petiţiilor au vizat aspecte 

referitoare la: utilităţi, infrastructură; disciplină în construcţii; probleme 

edilitar gospodăreşti, asfaltare străzi, extindere/înlocuire rețele de 

alimentare cu apă, extindere/înlocuire rețele de canalizare; probleme 

privind întreţinerea zonelor verzi; probleme privind iluminatul public, 

câinii fără stăpân; protecţie socială, servicii sociale; fond funciar; 

probleme legate de coordonarea asociaţiilor de proprietari; contestații 

liste de plăți la asociațiile de proprietari. 

 

 AUDIENȚE  

Printre atribuţiile Serviciului Comunicare-Relații Publice, Registratură și 

Arhivă se numără şi organizarea şi desfăşurarea în cadrul Primăriei a 

programului de audienţe. Conducerea instituţiei desfăşoară primirea în 

audienţă pe baza unui program care a fost adus la cunoştinţă publică prin 

afișare la sediul unităţii și postare pe site la adresa 

http://primariatarguneamt.ro/program-de-audientee 

În cadrul Primăriei audienţele sunt înregistrate la Serviciul Comunicare 

şi Relaţii Publice într-un registru special, denumit “Registrul de AUDIENTE”. 

Modalitatea prin care cetăţenii se pot înscrie în audienţă este fie prin 

prezentare la sediul Primăriei  la  Serviciul  Comunicare  şi Relaţii Publice, fie 

telefonic sau prin intermediul poştei electronice. 

http://primariatarguneamt.ro/program-de-audientee
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În funcţie de solicitările adresate conducerii Primăriei, problemele au 

fost rezolvate pe loc în cadrul programului de audienţă sau au fost delegaţi 

funcţionari din cadrul aparatului de specialitate în vederea identificării unor 

soluţii în condiţiile legii, precum şi acordarea de asistenţă/consiliere în 

domeniile care sunt în competenţa instituţiei noastre. În cazul în care 

problemele semnalate de cetăţenii primiţi în audienţă nu au fost de competenţa 

instituţiei, aceştia au fost îndrumaţi către instituţiile abilitate să le rezolve 

problemele. 

Principalele probleme, care au fost semnalate de către cetăţeni şi care 

au fost consemnate sub forma notelor de audienţă pot fi departajate pe 

următoarele domenii de 

interes: 

- utilităţi, infrastructură, drumuri şi poduri, canalizare, apa; 

- probleme referitoare la situaţia unor terenuri/imobile; 

- asistenţă şi protecţie socială, acordare ajutoare financiare sau materiale 

pentru depăşirea unor situaţii de dificultate; 

- solicitări de sprijin financiar; 

- urbanism şi disciplină în construcţii; teren pentru locuinte; 

- solicitări informaţii cu privire la locuri de muncă; 

- proiecte de parteneriat; 

- solicitare locuinţe ; 

- scutiri la plata taxelor și a impozitelor locale 

- locuri de muncă 

O altă modalitate de clasificare a audienţelor pentru care s-au întocmit 

note de audienţe o reprezintă distribuţia acestora pe 

direcţii/servicii/compartimente în vederea soluţionării. În acest sens, redăm mai 

jos distribuţia problemelor ridicate în cadrul audienţelor, repartizate şi rezolvate 

efectiv de compartimentele aparatului de specialitate al Primarului (favorabil 

sau nefavorabil), precum şi cele aflate în curs de soluţionare:  

În cele 200 de audienţe s-a cerut discutarea unui nr. de  217 probleme, din 

care: 

- Locuri de muncă 10 
- Locuinţe sociale şi ANL 49 
- Taxe, impozite şi amenzi 15 
- Concesiuni 11 
- Probleme  personale nemenţionate 16 
- Probleme sociale 28 
- Juridice 2 
- Cadastru 13 
- Ajutoare de urgenţă, ajutoare sociale, ajutoare în altă formă 13 
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- Diverse 16 
- Poliţia Locală 9 
- Investiţii 25 
- Urbanism 10 

 

 ACTIVITATEA DE CORESPONDENȚĂ, PROMOVAREA ȘI 

ORGANIZAREA EVENIMENTELOR LOCALE 

 

 Corespondență primită și soluționată de către Serviciul Comunicare și 
Relații Publice – 321 de adrese, sesizări, rapoarte statistice, solicitări, 
etc. 

 PH susținute în CL – 5 
 Organizarea si promovarea  manifestarilor cultural-artistice 

desfasurate cu sprijinul sau sub egida Primariei 
 Difuzarea invitaţiilor la acţiunile şi manifestările organizate de Primărie 

către diferite instituţii publice locale sau centrale, asociaţii 

neguvernamentale, firme, mass-media sau personalităţi ale vieţii 

publice; 

 Actualizarea  permanentă  a bazei de date referitoare la instituţii publice, 

organizaţii neguvernamentale, persoane fizice, în vederea transmiterii 

de felicitări cu diferite ocazii; 

 Întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor și întrunirilor convocate 

de primar (cu salariații Primăriei) 

 Asigurarea comunicării în mediul online : 

- Actualizarea zilnică a secțiunii de știri de pe site-ul 

http://www.primariatarguneamt.ro, prin adăugarea comunicatelor de 

presă emise de instituție însoțite de fotografii și filme; 

- Actualizarea altor secțiuni de pe site, în funcție de solicitările serviciilor 

abilitate 

- Crearea de text, imagini și concept pentru secțiunile de pe site-ul 

http://www.primariatarguneamt.ro  dedicate proiectelor majore ale 

instituției, furnizând  în aceste materiale informații utile publicului ; 

- Gestionarea zilnică a paginii de Facebook a instituției: Primăria 

oraşului Tîrgu Neamţ-pagina oficiala a orașului; actualizarea conținutului 

cu fotografii, filme și text, răspuns la mesajele primite, transmiterea 

informațiilor relevante serviciilor abilitate să le soluționeze/gestioneze ; 

- Promovarea evenimentelor de pe Agenda Culturală,  în contextul 

cofinanțării acordate acestor evenimente din bugetul local 

- Realizarea de fotografii care ilustrează proiectele, acțiunile, 

evenimentele instituției și gestionarea bazei de fotografii 

http://www.primariatarguneamt.ro/
http://www.primariatarguneamt.ro/
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- Actualizarea în permanenţă a bazei de date cu privire la instituţii 

locale, judeţene şi centrale, instituţii deconcentrate, mass-media, etc; 

 
 Relaţia cu mass-media 

Actiunile instituţiei au fost promovate prin intermediul emisiunilor 
desfăşurate la radio şi tv, în presa scrisă, în presa online, în cadrul 
conferinţelor de presă desfăşurate cu reprezentanţii din mass-media locală 
precum și în interviuri cu conducerea Primăriei și funcționari publici.  

 Articole/interviuri apărute in presă: 134 
 

 Conferinţe de presă organizate și susținute: 3 
 

 Dezbateri publice organizate și susținute: 5 
 

 Anunţuri, știri, comunicate de presă  în mass media:  - 246, din care: 
- Anunţ evenimente   16 
- Anunţ dezbateri publice  5 
- Anunţ manifestări culturale   32 
- Anunţ concesiuni 36   
- Anunţ mesaje de interes public   82 
- Anunţ întrerupere furnizare servicii (E-ON, ApaServ)  42 
- Anunţ locuri de munca 5 
- Anunţ mortuar  4 
- Anunţ proiecte, lucrări de investiţii 15 
- Alte anunţuri (Campanie InfoCons, Chestionar, Campanie donaţii pentru 

copii, Cursuri de calificare – 5 
- Felicitări-4 

 

 REGISTRATURĂ  
Din anul 2018 s-a introdus aplicația ”Sistem informatic integrat pentru 

gestionarea activității și serviciilor de administrație publică la nivelul Regiunii 

Nord din jud. Neamț”, Modulul Document Management  pentru înregistrarea 

documentelor. Această aplicaţie nu a funcţionat la parametrii normali, a 

îngreunat activitatea de înregistrare a documentelor şi a avut multe erori. 

Personalul de la Serviciul Comunicare a colaborat permanent cu furnizorul de 

software  în vederea eliminării şi remedierii multiplelor erori de înregistrare.  

Softul nu a vizat modernizarea activitatii din Primaria orasului Tirgu 

Neamt, nu a fost eficient si nu a creat  suportul necesar în vederea soluționării 
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rapide, într-o variantă cât mai simplă a cerinţelor cetățenilor din orasul Tirgu 

Neamt (inregistrare intrari-iesiri de documente, informații generale,  solicitări de 

emitere a diverselor documente, aprobări, programări, etc.). Din contră, a 

îngreunat foarte mult activitatea de înregistrare. 

În Sistemul informatic de registru intrări-ieșiri documente au fost 

înregistrate 18074 adrese, din care : 

- Intrări: 11918 
- Ieşiri: 6156 

 
Faxuri : 2021 

- Faxuri primite- 1293 

- Faxuri transmise- 728  

 

 Activitatea de expediere a corespondenței   

Prezentarea activităţii: 

- activitate de corespondenţă, sortare prealabilă, facilitarea 

repartizării, distribuire spre servicii, oficii şi compartimente; 

- primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa corespondenței, asigurând 

repartizarea lor în cadrul serviciului; 

- repartizează corespondenţa, o predă după executarea operaţiunilor 

de înregistrare în registrele special destinate; 

- expediază corespondenţa; 

- efectuarea situației borderourilor și a corespondenței transmisă 

astfel: 

  - scrisori simple  

  - scrisori recomandate 

  - scrisori recomandate cu AR 

Nr. 
Tip 

corespondență 
Nr. scrisori Pret/buc Total 

1. Simple 11.084  buc. 1,5 ron 16.626,00 ron 

2. Recomandate 1.577  buc. 2,9 ron 4.573,30 ron 

3. Recomandate cu AR 9.098 buc. 6,3 ron 57.317,40 ron 
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Total - 21.759 buc - 78.516,70 ron 

 
- predarea lunară a borderourilor de corespondență către Direcția Buget 

Contabilitate în vederea decontărilor; 

- arhivarea lunară a registrului general din cadrul compartimentului 

Registratură; 

- efectuarea unui număr de 5 cereri de solicitare AR către Oficiul Poștal, când 

este cazul, pentru verificarea expedierilor poștale neconfirmate; 

 

 

 TITLURI, DISTINCTII ACORDATE ÎN CONFORMITATE CU 
REGULAMENTUL PENTRU CONFERIREA TITLULUI DE 
”CETĂȚEAN DE ONOARE”  (HCL nr.62/28.03.2014) 

Serviciul Comunicare și Relații Publice analizează propunerile de 

aprobare a titlurilor și distincțiilor, redactează materialele (Raport de 

specialitate şi Proiect de hotărâre) şi le înaintează Consiliului Local. De 

asemenea, după adoptarea Hotărârii de Consiliu privind acordarea titlurilor, 

Serviciul se ocupă de achiziționarea plachetelor, medaliilor, de realizarea  

diplomelor şi de organizarea Şedinţelor festive de decernare a lor. 

În anul 2018 au fost acordate următoarele titluri:  

1. Titlul de « Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu 
Neamţ» Agentului şef de poliţie Ovidiu Busuioc – 
HCL nr.161din 09.08.2018 

2. Titlul de « Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu 
Neamţ» Domnişoarei dr. Andreea Daniela Nechita  
– HCL nr.179 din 29.08.2018 

 
 Plachetele și diplomele au fost înmânate în cadru festiv cu ocazia Zilelor 
orașului Tîrgu Neamț 2018, în data de 9 septembrie 2018 . 

 
 Prin HCL nr.297 din 19.12.2018 s-a completat si modificat 

Regulamentul pentru conferirea titlului de „Cetatean de onoare” si a altor titluri 

si distinctii personalitatilor cu merite deosebite, aprobat prin HCL nr. 62/2014. 

 În Regulamentul aprobat prin HCL nr.62/2014 se configurează modul de 

acordare a titlurilor si distincțiilor, cazurile de retragere a acestora, drepturile și 

obligațiile laureaților, alte dispoziții care introduc exigenţe și consacră 
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standarde de promovare a imaginii și de recompensare a personalităţilor 

apreciate ca valoroase de comunitate.  

Datorita complexității deciziei de evaluare a meritelor personalităților propuse 

pentru titluri și distincții în diversele domenii ale vieții sociale, s-au impus 

modificări la următoarele articole din Regulament:  

- art.9 – Persoanele cărora li se poate acorda titlul de ”Cetățean de onoare” - 

art.10- Titlul Pro Urbe – persoanele cărora li se poate acorda titlul PRO URBE 

 - Cap.V - Drepturi dobândite de deținătorii titlurilor și distincțiilor - se modifică 

în Drepturi dobândite de deținătorii Titlului de ”Cetățean de onoare al orașului 

Tîrgu Neamț” 

 - Cap.VI – Retragerea și suspendarea titlului sau distincției – se modifică 

procedura Ca urmare, propun Consiliului Local aprobarea completării și 

modificării Regulamentului pentru conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” și 

a altor titluri și distincţii personalităților cu merite deosebite, aprobat prin HCL 

nr.62/2014. 

 

 SĂRBĂTORIREA  ”CUPLURILOR  DE AUR” – 50 de ani de 
căsătorie 

Serviciul Comunicare și Relații Publice are atribuția de a identifica 

cuplurile care împlinesc 50 de ani de la căsătorie în anul respectiv, de a le 

contacta în scris și de a face cunoscute prin mijloacele mass-media condițiile 

pe care trebuie să le îndeplinească un cuplu pentru a beneficia din partea 

administrației publice locale de Diploma de merit și sprijinul financiar. 

Responsabilitatea Serviciului este de a ține legătura cu persoanele, de a le 

oferi informații, de a publica în mass-media anunțuri și de a crea Diploma de 

merit.  

În anul 2018 au fost felicitate în cadrul Zilelor orașului Tîrgu Neamț, în 

data de 9 septembrie 2018- 29 cupluri care au împlinit 50 de ani.  

 INFORMATICĂ  
 

Misiune și obiectivele în anul 2018 
 

 Misiunea compartimentului Informatică este asigurarea şi menținerea 
unei funcţionări optime a sistemului informatic, precum şi îmbunătăţirea 
constantă a performanţelor. 
 
Obiective: 
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- asigurarea unei funcționări optime  a echipamentelor hardware (computere, 
servere, imprimante, multifuncţionale, scanner, echipamente de rețea) din 
cadrul Primăriei oraşului Tirgu Neamt; 
- întreținerea programelor software şi colaborarea cu dezvoltatorii de programe 
de tip software, creare si administrare adrese de e-mail pe platforma web a 
instituţiei; 
- instruirea utilizatorilor PC în domeniul IT; 
- sprijin tehnic în vederea realizarii de backup de date de către utilizatori; 
- realizarea inventarului echipamentelor hardware şi software; 
- acordarea de asistență tehnică utilizatorilor (la solicitarea acestora); 
- actualizarea permanentă a datelor de pe site-ul 
www.primariatarguneamt.ro şi consiliu.primariatarguneamt.ro ;  
- relocare și reconectare echipamente IT în alte birouri sau spații amenajate; 
- asigurarea securității datelor din rețeaua instituției; 
- s-au efectuat desprăfuiri periodice a echipamentelor hardware; 
- scanare și publicare pe site-ul oficial al instituţiei toate declarațiile de avere și 
interese ale funcționarilor publici și ale consilierilor locali, publicare pe pagina 
web a primăriei proiecte de hotărâri, hotărâri, anunțuri, publicaţii căsătorie, 
anunţuri de concursuri organizate de Serviciul Resurse Umane şi  Direcţia de 
Asistenţă Socială, oferte vânzări terenuri, dezbateri publice, diverse 
documente, actualizare pe site a tuturor informațiilor primite de la 
departamentele de specialitate; 
- Publicare de anunţuri cu activităţile importante, pe panoul cu led situat în 
zona Piaţa Adormirea Maicii Domnului; 
- s-au instalat şi depanat sisteme de operare Windows XP, 7, 8.1 şi 10,  
pachetul de programe MS Office, antivirus, antimalware, arhivatoare, creatoare 
PDF pe staţiile de lucru care au necesitat acest lucru; 
- administrare parţială a programului de registratură online a instituţiei şi 
colaborarea cu furnizorul software in vederea eliminării şi remedierii multiplelor 
erori de înregistrare;  
- configurare şi întreţinere programul de legislaţie SINTACT; 
- curăţare/încărcare sau înlocuire cartuşe laser pentru  imprimantele din cadrul 
instituţiei; 
- predarea spre casare a unor calculatoare si echipamente I.T. scoase din uz; 
- colaborare cu Poliţia Locală privind efectuarea de back-up-uri de date ale 
camerelor de supraveghere video de pe raza oraşului Tîrgu Neamţ; 
- colaborare cu Direcţia de Asistenţă Socială referitor la  problemele tehnice ce  
apar la nivelul reţelei, staţiilor de lucru, imprimantelor şi multifuncţionalelor ; 
- colaborare ocazională cu Casa Culturii la diverse activităţi (videoproiecţie, 
sonorizare). 

Propuneri pentru îmbunătățirea activității și influența acesteia 
asupra activității întregii primării: 
       Pentru îmbunătățirea activității informatice în Primăria oraşului Tîrgu 

Neamţ ar fi necesară achiziționarea unui număr minim de 5 calculatoare pentru 

a înlocui o parte din calculatoarele vechi depășite din punct de vedere tehnic și 
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moral, achizitionare de programe antivirus, precum achiziționarea unor 

imprimante multifuncţionale și a unui număr de 5 UPS-uri pentru  servere şi 

staţii de lucru. 

 RELATII DE INFRĂȚIRE 

În anul 2018 Serviciul Comunicare și Relații Publice a contribuit 

la întreţinerea  şi dezvoltarea în condiţiile legii a relaţiilor de colaborare, 

cooperare sau asociere cu primăriile oraşelor înfrațite și cu instituţii si 

organizaţii din străinătate.-  

- S-a redactat corespondența pentru Ministerul Afacerilor Externe 

în vederea obținerii avizelor asupra proiectelor Acordurilor de 

colaborare dintre Primaria Tîrgu Neamț si alte localitati din 

strainatate. 

- s-au prezentat  rapoarte si informari, la cererea Consiliului Local 

şi a Primarului. 

- S-a întocmit o machetă cu stadiul relaţiilor de înfrăţire existente între oraşul 

Târgu-Neamţ şi alte localităţi – machetă transmisă la Instituţia Prefectului-

Jud. Neamţ şi la cele 2 ministere- MAE şi MDRAP 

- S-au întocmit Scrisori de intenţie în vederea încheierii de noi 

cooperări/colaborări cu alte oraşe din străinătate 

- S-au transmis scrisori de felicitare prilejuite de diferite sarbatori 

crestine sau aniversări  

  

ACTIVITATEA DE RELAȚII INTERNAȚIONALE –IANUARIE-DECEMBRIE 
2018 

 PRIMĂRIA ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 
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Nr. 
crt. 

UAT/Instituția 
publică/ ONG 

      Țara Perioada/ 
Durata 

Vizite primite/deplasări 
efectuate/participanți 
români-străini 
 

Tematica și Rezultate 
existente sau precon 
izate: Înfrățiri/ 
proiecte/ parteneriate 

 
1. 

Primăria 
orașului 
Dondușeni 

Republica 
Moldova 

27.02-2018-
3.03.2018 

Vizită primită – delegație 
formată din 20 persoane 
(3 adulți –cadre didactice 
si consilieri locali și 17 
elevi) 
 
 
 
 

-participare la Zilele Ion 
Creangă  
-vizite la școlile din 
oraș, la obiective 
turistice 
-schimb de experiență 
cu elevii Colegiului 
Național ”Ștefan cel 
Mare” Târgu-Neamț 

2.  Primăria 
comunei 
Bubuieci 

Republica 
Moldova 

Martie 2018 Participarea la Proiectul 
”100 la 100” a Grădiniței 
nr.2 Tg.Neamț și a 
Instituției de educație 
timpurie nr.2 Bubuieci 

-Crearea unui 

parteneriat în scopul 

familiarizării copiilor cu 

specificul activităților 

desfășurate în cadrul 

clasei de elevi, în 

vederea adaptării 

optime la regimul școlar 

-schimb de experiență 

între cele 2 grădinițe 

3.  Școala 
gimnazială 
nr.3 ”Ion 
Creangă” 

Târgu-Neamț 

România 28.03.2018 Semnarea Protocolului de 
Parteneriat între Școala  
gimnazială nr.3 ”Ion 
Creangă” Târgu-Neamț și 
Gimnaziul ”Grigore Vieru” 
din Cernoleuca, raionul 
Dondușeni , R.Moldova 

- Semnarea 
Protocolului în sala de 
festivități a Muzeului de 
Istorie din Piatra Neamț 
 
 

 
4.  Saint Just-

Saint Rambert 
– Asociația 
”Echange 

Roumanie” 

Franța 16.04-
20.04.2018 

Vizită primită -  Trupa de 
teatru  M  J C DELITS 
D'SENE – 10 persoane  

-Încheierea unui 
protocol de colaborare 
între Casa Culturii ”Ion 
Creangă ”Tg.Neamț și  
Trupa de teatru  M  J C 
DELITS D'SENE – 
St.Just-St.Rambert 
- susținerea pe scena 
Casei Culturii a  unui 
spectacol cu intrare 
liberă -piesa „Belles, 
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Riches et celebres“, de 
Anca Visdei, o tragi-
comedie prezentată în 
limba franceză și titrată  
în limba română 

5.  Comuna 
Bubuieci  

R.Moldova Aprilie 2018 Semnarea Declarației de 
Unire cu România a 
Basarabiei 

Acțiune în cadrul 
Centenarului Marii Uniri 

6.  Școala 
gimnazială 
nr.3 ”Ion 
Creangă” 

Târgu-Neamț 

România 12-13.05.2018 Vizită efectuată la școala 
parteneră –Gimnaziul 
”Grigore Vieru”-
Cernoleuca, Dondușeni – 
delegație formată din 3 
cadre didactice și 7 elevi 

- schimb de 
experiență 

- vizite la obiective 
istorice 

- participarea la 
manifestări cultural-
artistice  

7. Colegiul 
Național 

”Ștefan cel 
Mare” Târgu-

Neamț 

România 20-23.05.2018 -Vizită efectuată în orașul 
Dondușeni – delegație 
formată din 2 cadre 
didactice și 17 elevi  

- schimb de 
experiență 

- vizite la obiective 
istorice 

participarea la 
manifestări cultural-
artistice 

8.  Primăria 
Târgu-Neamț 

România 22-23.05.2018 -Vizită efectuată în orașul 
Dondușeni – delegație 
formată din Primar și 1 
consilier local 

- participarea la 
manifestările 
ocazionate de Zilele 
orașului și împlinirea a 
125 de atestare 
documentară a orașului 
Dondușeni 
-vizite tematice 

9. Primăria 
Târgu-Neamț 

România 3-5.06.2018 -Vizită efectuată  în orașul 
Cetatea Albă (Bilgorod– 
Dnistrovskii)- Ucraina – 
delegație formată din 
Secretarul orașului și 1 
consilier local  

-Delegatia a participat 
la manifestarile 
ocazionate de Zilele 
orașului Cetatea Albă 
- Vizite la monumente 
istorice, agenți 
economici 

10. Primăria 
Târgu-Neamț 

România 27-28.08.2018 -Vizită efectuată în 
Bubuieci-delegație 
formată din 4 consilieri 
locali 

-Delegatia a participat 
la manifestarile  
ocazionate de Hramul 
comunei Bubuieci și 
aniversarea a 500 de 
ani de atestare 
documentară a 
localității 
-Vizite la monumente 
istorice 

11. Gimnaziul 
”Grigore Vieru” 

R.Moldova 13-14.10.2018 -Vizită primită de către  
Școala gimnazială nr.3 

- activități incluse în 
Proiectul ”100 la 
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CAPITOLUL XVII- CABINET PRIMAR 

RAPORT de activitate al consilierului personal Trofin Gheorghe 

În conformitate cu prevederile din fișa postului, anexă la contractul individual 

de muncă, vă prezint raportul de activitate pentru anul 2018: 

1. Am prezentat d-lui Primar, Harpa Vasilică, la început de an, necesarul 

de lucrări pentru anul 2018, rezultat în urma întâlnirilor pe care d-l Primar 

le-a avut în cursul anului 2017 cu cetățenii Orașului Târgu-Neamț. 

2. Am participat, împreună cu d-l Primar,la început de an, la întâlnirea 

anuală cu salariaţii din fiecare serviciu al Primăriei, ocazie cu care s-au 

identificat unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii fiecărui serviciu. 

3.  Am participat la unele dezbateri cu toţi salariaţii Primăriei,reprezentanţi 

ai sindicatelor, precum şi la dezbaterea finală în Şedinţa Consiliului Local 

din 31.01.2018, pe tema fondului de salarii pe anul 2018, precum şi 

salarizarea personalului conform prevederilor Legii nr. 153/2017. 

Cernoleuca , 
raion 

Dondușeni 

”Ion Creangă” Târgu-
Neamț 
-delegație formată din 8 
cadre didactice și 5 elevi 

100”(100 de școli din 
jud.Neamț și 100 de 
școli din Republica 
Moldova pentru a 
marca 100 de ani de la 
Marea Unire). 
-programul a cuprins 
activități culturale și 
artistice pregătite 
susținute de cadrele 
didactice de la 
Sc.gimnazială nr.3 ”Ion 
Crengă” 
-lansarea ultimului nr. al 
revistei școlii ”Asul 
elevilor”;  
-a fost prezentat 
istoricul școlii, 
programe artistice –
cântece, poezii, dans, 
expoziții de pictură cu 
temele ”Unirea” și ”Ion 
Creangă” 
-vizite la obiective 
turistice și culturale, 
locașe de cult, etc.  
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4. Am participat, împreună cu d-l Primar, la întâlniri organizate de către 

AJOFM Neamț cu beneficiarii de ajutor social şi cu reprezentanţi ai 

societăţilor comerciale de pe raza Oraşului Târgu-Neamţ, ocazie cu care 

aceştia au fost îndrumaţi să-şi găsească un loc de muncă după 

pregătirea profesională şi capacitatea lor fizică, astfel de acţiuni 

desfăşurîndu-se pe întreaga perioadă a anului 2018. 

5. Am participat , împreună cu d-l Primar,cu şeful Poliţiei Locale, cu şeful 

Poliţiei Naţionale, cu şeful Jandarmeriei locale, cu reprezentantul romilor 

de la Prefectura Neamţ, la activităţile organizate în sala de consiliu pentru 

combaterea cerşetoriei, ocazie cu care s-au stabilit măsuri clare pentru 

această activitate precum şi afişarea la panourile de afişaj stradal de 

material pentru informarea cetăţenilor în legătură cu această activitate la 

nivel naţional. 

6. Am participat, împreună cu d-l Primar, cu d-l Viceprimar, consilieri 

locali, la şedinţa organizată de Serviciul de relaţii publice din cadrul 

Primăriei la data de 12.02.2018, cu privire la dezbaterea publică a 

bugetului local şi a listei de investiţii pentru anul 2018, ocazie cu care 

cetăţenii Oraşului nostru prezenţi la dezbatere au făcut propuneri pentru 

îmbunătăţirea acestora. 

7. Am participat, împreună cu d-l Primar, la unele întâlniri cu conducerea 

SC ROSSAL S.R.L.,cu privire la unele aspecte pentru îmbunătăţirea 

colaborării cu această societate, în sprijinul cetăţenilor oraşului nostru, 

precum şi la creşterea gradului de colectare selectivă a gunoiului din 

partea cetăţenilor, în scopul menţinerii sau chiar a scăderii tarifului la 

gunoi. Această activitate va fi popularizată şi mai mult în anul 2019, prin 

întâlniri cu cetăţenii şi prin publicarea de material informativ de către SC 

ROSSAL către cetăţeni. 

Deasemenea a existat o permanentă colaborare cu SC EUROSAL pentru 

întreținerea spațiilor verzi, menținerea curățeniei în oraș în toate 

anotimpurile, toaletarea copacilor, întreținerea zonelor pietonale pe timp 

de iarnă prin îndepărtarea zăpezii și combaterea poleiului. 

Pot aminti aici și de participarea cu reprezentanți ai Centrului de Cultură 

Neamț și muncitori de la Eurosal la acțiunea de igienizare a cazematelor 

de pe imașul orașului,ridicate în timpul celui de-al doilea război mondial, 

acțiune de amintire  și comemorare a celor care s-au jertfit pentru 

apărarea patriei noastre, dar și pentru punerea în valoare a acestora din 

punct de vedere turistic. Tot aici pot aminti că pe data de 15 septembrie 

2018, am participat împreună cu d-l Primar, d-l viceprimar, consilieri locali 

și județeni,cu muncitori de la SC ROSSAL și SC Eurosal, la  Ziua 

Națională a Curățeniei, ocazie cu care au fost antrenați foarte mulți 
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cetățeni ai orașului la acțiunea de ecolocizare-curățenie pe malurile 

Ozanei, la Monumentul Vânătorilor de Munte, la Monumentul Eroilor, 

precum și în alte locații. 

8. În ceea ce privește colaborarea cu societățile subordonate Consiliului 

Local , aceasta a fost una pozitivă pe tema investițiilor : 

SC CIVITAS COM SRL : a realizat lucrări de calitate cu privire la : 

marcaje rutiere la trecerile pentru pietoni, la parcările de reședință, la 

separatoarele de benzi de circulație din zona sensurilor giratorii. 

SC CIU SRL : a realizat lucrări de întreținere drumuri : reparații pavaje din 

pavele, montarea de limitatoare pentru reducerea vitezei autovehiculelor 

în zona școlilor, curățarea geigerelor de potmol în urma viiturilor, etc. 

9. Am participat , împreună cu d-l Primar, cu d-l Viceprimar, consilieri 

locali, la toate activitățile organizate de Primărie, Consiliul Local, Casa 

Culturii , cum ar fi:- 15 Ianuarie - Ziua Poetului Național Mihai Eminescu;- 

24 Ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;- 1-3 Martie- Zilele 

scriitorului Ion Creangă;- 9 Mai - Ziua Europei;- 17 Mai - Ziua Eroilor;- 21 

Mai - Ziua Poliției Locale;- 26 Iunie - Ziua Drapelului Național;- 1-2 Iulie - 

Zilele Cetății Neamț; - 15 Septembrie - Ziua Națională a curățeniei;- 1 

Octombrie- Ziua Persoanelor Vîrstnice;- 26 Octombrie - Ziua Armatei 

Române;- 3 Noiembrie - Ziua Vânătorilor de Munte;- 1 Decembrie - Ziua 

Națională a României ( anul acesta s-a sărbătorit Centenarul Marii Uniri- -

100 de ani de la Unirea din 1 Decembrie 1918) 

10. Am participat, împreună cu d-l Primar,consilieri locali, în perioada 1-3 

Martie, în sala de şedinţe a Consiliului Local, în sala mare şi sala mică a 

Casei Culturii, precum şi la Casa Ion Creangă din Humuleşti, la zilele 

dedicate marelui nostru scriitor Ion Creangă, ocazie cu care am primit : 

- o delegaţie din Oraşul Donduşeni (Republica Moldova), formată din 17 

elevi,1 profesor,1 secretar al Consiliului Raional 

- actorul Dorel Vişan--căruia i s-a decernat şi titlul de Cetăţean de Onoare 

al Oraşului Târgu-Neamţ 

- poetul local (băştinaş)- Daniel Corbu 

- poetul local (băştinaş) - George Teodor Calcan 

- Prof. dr. Constantin Parascan- muzeograf la bojdeuca din Ţicău-Iaşi 

- scriitorul Mircea Bostan 

- grupul de scriitori de la Uniunea Teritorială Bacău, a scriitorilor din 

România 

11. Am participat, împreună cu d-l Primar şi cu toţi salariaţii Primăriei la 

Instructajul Periodic de Protecţia Muncii, organizat de o persoană 

autorizată şi cu care Primăria are un contract de colaborare pe această 

temă. 
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12. Am participat, împreună cu d-l Primar şi cu o comisie formată din 

reprezentanţi ai :Consiliului Judeţean Neamţ, ISU Neamţ,OGA Neamţ,pe 

teren , pentru a constata unele aspecte cu privire la pagubele produse în 

urma topirii zăpezilor şi ploilor torențiale de la sfîrşitul lunii martie 2018, la  

- pod Blebea peste râul Ozana 

- strada Vânătorului din localitatea Blebea 

- Strada Băile Oglinzi 

- Puntea pietonală peste Râul Ozana, ocazie cu care s-a întocmit un 

proces verbal de calamităţi ce a fost înaintat la Prefectura Neamţ. 

13. Am participat, împreună cu d-l Primar şi consilieri locali la acţiunea 

intitulată : Luna Pădurii, ocazie cu care s-au plantat un număr important 

de puieţi de diferite specii, oferiţi de Ocolul Silvic Târgu-Neamţ, în zona 

Căpreasca-Blebea. 

14. Am participat, împreună cu d-l Primar, la întâlniri publice, pe teren, cu  

cetăţeni de pe str. Libertăţii  și str. 1 Decembrie 1918 (Condreni), ocazie 

cu care am identificat problemele cu care aceştia se confruntă şi pe care 

le-am adus la cunoştinţa responsabililor din Primărie, pentru a lua 

măsurile legale care se impun, în scopul satisfacerii cerinţelor cetăţenilor. 

În acest sens pot spune că am avut o colaborare bună cu serviciul 

investiții, în scopul parcurgerii tuturor etapelor premergătoare elaborării 

proiectelor tehnice, pentru fiecare obiectiv de investiții, rezultat în urma 

dezbaterilor și întâlnirilor publice pe care d-l Primar Harpa Vasilică le-a 

avut cu cetățenii orașului nostru.  

15. Am fost pe teren, împreună cu d-l Primar, pentru a constata efectele 

produse ca urmare a ploilor torenţiale şi căderilor masive de grindină în 

ziua de 16 mai 2017 şi am luat de urgenţă măsurile pentru combaterea 

acestora. 

16. Am participat împreună cu d-l Primar şi cu reprezentanţi ai Regiei 

Naţionale Romsilva SA ( directori, proiectanţi) la unele discuţii pe teren cu 

privire la proiectarea şi execuţia de către Romsilva a unor baraje de 

retenţie a Pîrîului Ungureni din localitatea Blebea, în scopul evitării pe 

viitor a inundării de către acest pîrîu a gospodăriilor din această localitate 

componentă a oraşului. 

17. Am participat, împreună cu d-l Primar, la mai multe întâlniri cu şefii de 

servicii din cadrul Primăriei, ocazie cu care s-au discutat printre altele şi 

aspecte cu privire la reducerea cheltuielilor de la fiecare serviciu, în 

scopul asigurării fondurilor necesare pentru funcţionarea Primăriei pînă la 

sfîrşitul anului 2018. 

18. În perioada 26.04.2018--26.07.2018 am efectuat, din dispoziția d-lui 

Primar, o inventariere prin măsurare pe teren cu roata metrică și ruleta a 
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tuturor străzilor, fundăturilor, nemodernizate,  iar rezultatul acestei activități l-

am prezentat d-lui Primar, în scris, pentru a lua pe viitor măsurile care se 

impun pentru execuția de lucrări tehnico-edilitare(apă, gaz metan, canalizare 

menajeră și pluvială) inclusiv asfaltarea lor 

19.  În ceea ce privește colaborarea cu instituțiile școlare subordonate 

Primăriei și Consiliului Local, pot afirma că în cursul anului 2018 pe linia 

activităților de investiții, aceasta s-a desfășurat în condiții normale, fiind 

prezent pe teren acolo unde am fost invitat și unde se executau lucrări de 

construcții și reparații, de exemplu la : Colegiul Tehnic Ion Creangă, Școala 

Generală nr 3 Humulești.                                                                                                                    

20.  În ceea ce privește colaborarea cu celelalte servicii din aparatul de 

specialitate ale Primarului, pot afirma că aceasta s-a desfășurat cu rezultate 

bune în anul 2018. 

Astfel la orice sesizare scrisă venită din partea cetățenilor, precum și în urma 

audiențelor programate la d-l Primar de către Serviciul de Relații Publice, ca de 

altfel și în urma întâlnirilor organizate de d-l primar cu cetățenii, în toate 

cartierele orașului, am luat legătura cu serviciul din cadrul primăriei căruia îi 

era adresată solicitarea respectivă și împreună cu acesta am rezolvat toate 

cerințele cetățenilor.                                                                                                                

La solicitările cetățenilor pentru înlăturarea disconfortului creat în urma 

execuției lucrărilor de extindere rețea apă și canalizare menajeră, după 

expirarea perioadei de garanție a lucrărilor, am colaborat cu serviciile de 

transport-drumuri, administrativ-gospodăresc, pentru realizarea lucrărilor de 

reparații, iar acolo unde lucrările sunt în curs de execuție am luat legătura cu 

serviciul de investiții pentru ca societățile care execută acele lucrări să aducă 

suprafața carosabilă la starea inițială. Întotdeauna am răspuns prompt la 

aceste solicitări, mai ales că ele erau adresate direct d-lui Primar. 

Deasemenea am colaborat bine cu responsabilul de mediu din cadrul 

Primăriei, în sensul că la toate solicitările unor cetățeni pe probleme de mediu , 

prin discuții cu aceștia pe teren s-au găsit soluțiile legale de rezolvare a 

solicitărilor. 

Am avut o colaborare bună și cu Poliția Locală, în sensul că la toate solicitările 

d-lui Primar cu ocazia Zilelor Orașului Târgu- Neamț, Zilele Cetății Neamț, Ziua 

Națională a României și la alte manifestări publice, am găsit împreună soluții 

pentru desfășurarea în condiții de maximă siguranță a acestor activități.                                                 

În cursul anului 2018 am avut o colaborare bună și cu serviciile: taxe și 

impozite, contabilitate, resurse umane, cadastru și registru agricol, comercial, 

stare civilă, audit, juridic, DAS, în limita competențelor stabilite prin fișa 

postului , precum și a dispozițiilor primite de la d-l Primar în legătură cu aceste 

servicii. 
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21   În ceea ce privește relația cu membrii Consiliului Local, precum și   

participarea la ședințele acestui for legislativ local. Această relație cu consilierii 

locali este în permanență, deoarece la orice manifestare publică, din dispoziția 

d-lui Primar, îi informez pe aceștia despre locul, data, ora de desfășurare a 

respectivei activități, ceea ce duce la o încredere reciprocă și la îmbunătățirea 

activității mele și a lor în slujba cetățenilor care i-au ales să-I reprezinte în 

Consiliul Local. 

22. Anul 2018 fiind an Centenar, au fost foarte multe manifestări dedicate 

acestui eveniment la Casa Culturii, licee, școli gimnaziale, precum și o 

activitate mai deosebită inițiată de conducerea, profesorii și elevii de la Liceul 

Vasile Conta, acțiune intitulată : Marșul Unirii, cu un impact deosebit asupra 

cetățenilor orașului nostru. 

23. La sfârșit de an 2018, conform tradiției, au fost primiți în sala de ședințe a 

Consiliului Local, colindătorii de la școlile generale și licee care au dorit să 

colinde conducerea și salariații Primăriei, ocazie cu care și lor precum și 

tuturor cetățenilor Orașului le-au fost adresate urări de sănătate, spor la 

învățătură, precum și tradiționalul La Mulți Ani ! 

24.  În încheiere consider că în Anul Centenar 2018, mi-am îndeplinit toate 

sarcinile de serviciu,înscrise în fișa postului  (urmînd ca șeful ierahic superior, 

respectiv d-l Primar Harpa Vasilică să analizeze și să hotărască dacă într-

adevăr  așa stau lucrurile, în vederea acordării calificativului pentru anul 2018).  

Dar ca în orice activitate există loc de mai bine, de o mai mare implicare 

profesională, iar în anul 2019 mă voi implica mai mult  în realizarea proiectelor 

de mare anvergură urbanistică ale Orașului pe care și le-a propus d-l Primar 

Harpa Vasilică, împreună cu d-l Viceprimar, cu d-na Administrator Public și 

Consiliul Local pentru anii 2019 și 2020. 

 

 

CAPITOLUL XVIII – CASA CULTURII “ION CREANGĂ” 

 Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ, ca instituţie publică de 

cultură îşi desfăşoară activitatea pe baza obiectivelor propuse prin 

Regulamentul de organizare şi funcţionare, cât şi prin calendarul anual al 

manifestărilor culturale. În întreaga activitate desfăşurată s-a urmărit 

respectarea legislaţiei specifice în vigoare, a hotărârilor Consiliului Local şi ale 

Primăriei Oraşului Târgu-Neamţ. 

 Pe parcursul anului 2018, activitatea Casei Culturii „Ion Creangă” 

Târgu-Neamţ a însemnat organizarea şi participarea la o diversitate de 

manifestări  culturale, totul într-o strânsă şi permanentă colaborare cu Primăria 
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oraşului Târgu-Neamţ, precum şi cu diverse fundaţii, asociaţii, Biblioteca 

orăşenească şi instituţiile de învăţământ din oraş şi zonă. 

               Manifestările şi activităţile propuse în anul 2018 au fost realizate şi 

duse la bun sfârşit, după cum urmează: 

IANUARIE 

2 ianuarie - Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou, ediţia a VI-a 

Loc desfăşurare: scena amenajată în Piaţa „Adormirea Maicii Domnului” . 

Au participat 19 formaţii: Ansamblul „Codrii Neamţului” Piatra Neamţ, jud. 

Neamţ, Alaiul de la Timişeşti, jud. Neamţ, Ansamblul „Poieniţa” – Vorona, jud. 

Botoşani, „Datini drăguşenene” - Drăguşeni, jud. Suceava, Formaţia de Arnăuţi 

de la Urecheni, jud. Neamţ, „Plugul de la Humuleşti” – jud. Neamţ, Ansamblul 

de datini şi obiceiuri „Floricică de la munte” Piatra Neamţ,jud. Neamţ, „Arnăuţii 

de la Humuleşti” – Humuleşti, jud. Neamţ, Ansamblul „Moştenitorii de Oglinzi, 

com. Răuceşti Neamţ, „Arnăuţii de la Topoliţa” – com. Grumăzeşti, judeţul 

Neamţ, „Capra bătrână” – Răuceşti, jud. Neamţ, „Urşii” Târzia, com. Brusturi, 

jud. Neamţ, „Arnăuţii de la Răuceşti” – Răuceşti, jud. Neamţ, „Sumanarii” de la 

Trifeşti, jud. Neamţ,  Banta „Încheierea păcii” Agapia, jud. Neamţ,  Ansamblul 

de datini şi obiceiuri „Ozana” Târgu-Neamţ, jud. Neamţ,  „Muguraşi de 

Sînziene” – Clubul Copiilor Târgu-Neamţ, jud. Neamţ, „Cerbii de la Oglinzi” – 

com. Răuceşti, jud. Neamţ,  Cojocariu Ştefania – urător. Juriu: Tărăntuş-

Bărbuleţ Andrei-Octavian, Nastasă Carmen Elena, Josanu Rocsana, Fedeleş 

Geanina, Gugiu Ioan, Gavriluţă Constantin, Petreanu Cristina. Bugetul total al 

manifestării: 40.700 lei, din care 30.000 lei finanţare Consiliul Judeţean Neamţ, 

din care evidenţiem suma totală premii – 10.500 lei. 

Manifestarea a adunat în Piaţa „Adormirea Maicii Domnului”, mii de spectatori 

din oraş, împrejurimi, dar şi turişti veniţi special pentru a participa la festival. 

15  ianuarie - Salon Eminescu: „Eminesciana”:  cântece şi versuri din lirica 

eminesciană, cu participarea poetului Gheorghe Simon, Ion Asaftei - 

vicepreşedinte C.J. Neamţ, preot Sebastian Croitoriu, A.T.O.R. Târgu-Neamţ 

condus de preot Filip Marian, prof. Adina Timofte, Sauciuc Daniela – director 

Clubul Copiilor Târgu Neamţ, solist Gabriela Secheşan. 

16 ianuarie- sala de spectacole: - Bilanţul Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă Târgu Neamţ. 

20 ianuarie, Sala de expoziţii: activitate Puzzle OptimEast. 
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24 ianuarie - platoul Casei Culturii: Unirea Principatelor Române - moment 

festiv, alocuţiuni, scurt program artistic. Au participat oficialităţile locale, 

consilieri locali, cadre didactice, elevi, pensionari.    

FEBRUARIE 

1 februarie – sala de spectacole: Seara de teatru „Un barbat si mai multe 

femei” cu Magda Catone si Claudiu Bleonţ . 

2  Februarie- sala de spectacole: Fantastic „Magic Show”- Magicianul 

Christianis. 

3-7 Februarie – Salon “Mihai Eminescu”:Cursuri de limba engleză pentru 

profesori –British Council. 

17 Februarie – sala de spectacole: Spectacol pentru copii „Mickey Mouse şi 

prietenii săi”. 

21 Februarie- Salon “Mihai Eminescu”: Simpozion pe teme medicale. 

24 februarie – sala de spectacole: “Sărbătorim de Dragobete” – spectacol 

oferit de cursanţii de la cursurile de canto şi instrumente muzicale organizate la 

Casa Culturii” Ion Creangă” şi Ansamblurile Folclorice “Ozana” şi “Ţinutul 

Zimbrului”. 

25 Februarie – sala de spectacole: Adunarea generală  Radio Club „Ion 

Creangă”. 

28 Februarie – sala de spectacole: Teatru pentru copii, prezentat de „Fantezia” 

– Galaţi. 

MARTIE 

1 – 3 martie – sala de spectacole: Zilele „Ion Creangă”: Simpozion „Real şi 

fabulos în opera lui Creangă”; ”Insemne ale nemuririi – Dialogurile Marii Uniri” 

– Dorel Vişan, Alexandru Cumpănaşu; concursuri tematice; proiecţie film „Un 

bulgăre de humă”; „Oameni de poveste”; recital Dorel Vişan acompaniat de 

Ionuţ Ştefănescu. 

4 martie – sala de spectacole: Spectacol „Cazacii zburători” – oferit de 

Ansamblul Academic de Cântece şi Dansuri căzăceşti „Slavutych” Ukraina. 

7 martie – sala de spectacole: Spectacol dedicat Zilei Femei „Pentru tine, 

dragă doamnă!”, invitaţi Gabriel Dorobanţu şi Ileana Şipoteanu. 
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8 martie – sala de expoziţii: Manifestare dedicată Zilei Femeii, organizată de 

Sindicatul Pensionarilor Târgu-Neamţ. 

10 martie  - sala de spectacole: Festivalul-Concurs Naţional „Mărţişor pe 

portativ”, organizat de Federaţia Artă, Muzică şi Sport. 

11 martie - sala de spectacole: Gala laureaţilor Festivalului Concurs „Florile 

Ceahlăului”, ediţia XXX-a, invitat special: Nicolae Furdui Iancu. 

13 martie - sala de spectacole: Spectacol de dans sportiv: „Povestea unei 

mame”, organizat de Clubul Sportiv „Milady” Piatra Neamţ. 

15 martie – sala de spectacole: Teatru pentru copii şi tineret „Soacra cu trei 

nurori”, prezentat de Teatrul „Vasilache” Botoşani. 

16 martie – sala de spectacole: Proiect Erasmus+, Colegiul Tehnic „Ion 

Creangă” Târgu-Neamţ. 

19 martie – sala de spectacole: Teatrul pentru copii „ George şi cheia secretă a 

universului” prezentat de Teatrul „Fantezia” Galaţi. 

25 martie Marş pentru viaţa; Conferinţă meditaţie – organizate în colaborare cu 

Protopopiatul Târgu-Neamţ. 

26 martie - sala de spectacole: Seară de teatru: „Chiriţa în carnaval” – cu 

Rodica Popescu Bitănescu, Anca Sigartău, Marius Bodochi, Manuela Cara. 

27 martie – sala de spectacole:Proiecţie film: „Unirea Basarabiei cu România”. 

APRILIE 

2 aprilie: - Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului – manifestare 

organizată de „Căsuţa cu miracole” în colaborare cu Primăria Târgu-Neamţ, 

Puzzle OptimEast, Casa Culturii. 

                - Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii 

12 aprilie – sala de spectacole:Teatru pentru elevi şi tineret „Visătorul” 

prezentat de Teatrul Tineretului Piatra Neamţ. 

14 aprilie – sala de expoziţii: Zilele Radioclubului „Ion Creangă”. 

17 aprilie - „Creangă la el acasă”, ediţia a IX-a – manifestare organizată de 

Colegiul Tehnic „Ion Creangă”. 
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19 aprilie - sala de spectacole: „Belles, riches et celebres” În cadrul înfrăţirii 

dintre oraşele Târgu Neamţ şi Saint Just- Saint Rambert, Trupa de teatru 

„Délits d’Scène ” din oraşul francez, a prezentat piesa de teatru „BELLES 

RICHES ET CELEBRES ” de Anca Visdei. 

20 aprilie - sala de expoziţii: Bursa locurilor de muncă – acţiune organizată de 

A.J.O.F.M. Neamţ. 

25 aprilie – sala de spectacole: Spectacol extraordinar susţinut de DIRECŢIA 

5. 

26 aprilie - sala de spectacole: Teatrul pentru copii prezentat de Teatrul 

„Bacovia” Bacău. 

29 aprilie - sala de spectacole: Teatrul pentru elevi „Păcală şi Tândală” 

prezentat de trupa „Andirino” Iaşi. 

MAI  

4 mai - „C.E.V.A.- Comunitate.Educaţie.Viitor.Artă.” eveniment organizat de 

Administraţia Fondului Cultural Naţional, Asociaţia „Freelensăr”, Primăria şi 

Consiliul Local Târgu-Neamţ. 

5 mai -Concurs Naţional de Dans „Împreună pentru viitor” din cadrul Strategiei 

Naţionale de Acţiune Comunitară, eveniment organizat de I.S.J. Neamţ. 

„C.E.V.A. - Comunitate.Educaţie.Viitor.Artă.” eveniment organizat de 

Administraţia Fondului Cultural Naţional, Asociaţia „Freelensăr”, Primăria şi 

Consiliul Local Târgu-Neamţ. 

9  mai – platou Casa Culturii: Ziua Victoriei, Ziua Independenţei, Ziua Europei: 

intonarea Imnului Uniunii Europene, alocuţiuni, program artistic. 

17 mai – Monumentul Eroilor: Ziua Eroilor, Înălţarea Domnului: Intonarea 

Imnului de Stat, depuneri de coroane, slujbă de pomenire, alocuţiuni, program 

istoric–literar. 

22 mai, ora 11,00 - sala de spectacole Teatru pentru adolescenţi „Un spectacol 

ratat” prezentat de Teatrul Tineretului Piatra Neamţ. 

24 mai Curs festiv Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Târgu-Neamţ. 

25 mai Curs festiv Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu-Neamţ. 

IUNIE 
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1 iunie – Grădina Publică - „Petrecem în parc” ZIUA INTERNAŢIONALĂ A 

COPILULUI: manifestări dedicate copiilor. Spectacol oferit de formaţii şi artişti 

locali, discotecă. 

15 iunie – 30 septembrie: Proiect educaţional „Şcoala lecturii continuă”, de 

care au beneficiat 200 de copii din Tg.Neamţ (7-14 ani). 

16-17 iunie - sala de spectacole: Festival naţional de dans „Magia dansului” -

organizat de Asociaţia „Magia Copilăriei”. 

18 iunie – sala „Ion Creangă”, Alexandru Marian-Almar, cu participarea 

criticului literar Anca Sîrghie. 

24 iunie – Grădina publică: Ziua Universală a Iei: Expoziţie de artizanat 

(Asociaţia „Nemţeanca”, artist popular Maria Ungureanu), spectacol folcloric – 

Ansamblurile „Ozana”, „Ţinutul Zimbrului”, „Plăieşii”, „Răzeşii”. 

26 iunie – platou Casa Culturii: Ziua Drapelului României – moment festiv, 

program artistic. 

29 iunie – 1 iulie  Zilele Cetăţii Neamţ - Festival Medieval, ediţia a IV-a. 

 IULIE 

1-2 iulie - Zilele Cetăţii , Festival MedievArtFest: spectacole, expoziţii, parade, 

recitaluri, etc. 

5 iulie: Activitate Asociaţia Puzzle Optimeast. 

29 iulie, ora 11,00 - Ziua Imnului Naţional – moment festiv, spectacol artistic. 

AUGUST 

04 august - Piaţa “Adormirea Maicii Domnului” - Festivalul Internaţional de 

Folclor „Ceahlăul” – organizat de Consiliul Judeţean Neamţ , Centrul pentru 

Cultură „Carmen Saeculare”, Primăria Oraşului Târgu-Neamţ, cu participarea 

solistei Mioara Velicu. 

17 august, Ziua Diasporei „Acasă-i Târgu-Neamţ” , spectacol folcloric, ateliere 

pentru copii. 

SEPTEMBRIE 

8 septembrie – foyer faţă: Maratonul de Tuns, ediţia „Back to school”.  
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9 septembrie – sala de spectacole:Spectacol concurs „Miss fată de nemţean” – 

ediţia a IV-a. 

21 septembrie - sala de spectacole: Festivalul de Teatru Piatra Neamţ - ediţia 

XXX. 

- „DRAGĂ ELENA SERGHEEVNA” –  Teatrul Municipal „Bacovia” Bacău”. 

22 septembrie - sala de spectacole:   Festivalul de Teatru Piatra Neamţ - ediţia 

XXX.  

„DE CE FIERBE COPILUL ÎN MĂMĂLIGĂ” – proiect independent. 

23 septembrie - sala de spectacole:  Festivalul de teatru Piatra Neamţ - ediţia 

XXX. 

- „FEMEIA IDEALĂ” – Teatrul Mic Sibiu 

26 septembrie - sala de spectacole:  Festivalul de Teatru Piatra Neamţ - ediţia 

XXX. 

 Ziua Trupelor de Liceeni - intrarea liberă: 

 „BOOMERANG” – Trupa „C.E.V.A.” Tg.Neamţ 

„NO(R)WAY TODAY” – Trupa „Benevol” 

„DULCE - AMAR” – Trupa Yuppies 

„SPECTACOL” -  trupa câştigătoare la Festivalul „IDEO IDEIS” Alexandria 

27 septembrie - sala de spectacole:  Festivalul de Teatru Piatra Neamţ - ediţia 

XXX. 

„ÎNAINTEA EREI NOASTRE” – Asociaţia Green Hours&Frilensăr Bucureşti 

30 septembrie Festivalul de Teatru Piatra Neamţ - ediţia XXX.  

„AMINTIRI” – spectacol-concert de Ada Milea 

28, 29, 30 septembrie - sala de spectacole:  BEST POP ROCK MUSIC 

FESTIVAL, ediţia a III-a, organizat de Asociaţia Culturală DoMiDance, 

Consiliul Judeţean Neamţ, Primăria Oraşului Târgu-Neamţ, Casa Culturii „Ion 

Creangă”: 

-Spectacol concurs; Recital Nico 
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-Spectacol concurs; Recital Ana Munteanu 

-Spectacol concurs; Gala lureaţilor; Recital pop-rock 

OCTOMBRIE 

1 octombrie - Manifestare  dedicată Zilei Internaţionale a Persoanelor 

Vârstnice. 

2 octombrie - sala de spectacole: Instruirea membrilor birourilor electorale - 

Referendumul pentru familie, 6-7 octombrie, organizată de Instituţia Prefectului 

Neamţ. 

3 octombrie - sala de spectacole: Consfătuire cu învăţătorii şi educatorii de la 

unităţile de învăţământ din Târgu-Neamţ şi localităţi limitrofe. 

5 octombrie - sala de spectacole: Educaţia, trecut şi prezent” - simpozion 

organizat de Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Târgu Neamţ. 

9 octombrie – sala de spectacole: Teatru pentru copii şi elevi „Fram ursul 

polar” prezentat de Teatrul „Vasilache” Botoşani. 

12 octombrie - Întâlnire Organizaţia Pensionarilor Târgu Neamţ  

20 octombrie – sala de spectacole: Trofeul „Steel Man” Târgu Neamţ – ediţia a 

IX-a. 

 Instruire lunară - Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România(CECCAR). 

22 octombrie – sala de spectacole: Târg de universităţi şi Gala profesorilor 

organizată de Asociaţia Puzzle OptimEast Târgu-Neamţ. 

26 octombrie - Balul bobocilor – Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”. 

27 octombrie - Instruire lunară - Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România (CECCAR). 

- Conferinţă „Paşi spre viitor” organizată de Puzzle Optimeast Tg.Neamţ 

Teatru pentru copii şi elevi prezentat de Teatrul „Vasilache” Botoşani. 

NOIEMBRIE 

1 noiembrie - Monumentul Vânătorilor de Munte: Ziua Vânătorilor de Munte: 

ceremonial religios, depuneri de coroane, paradă militară. 
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- Simpozion: ”Regalitatea română şi Marea Unire - Regele Ferdinand I - omul 

din spatele Marii Uniri. 

- Centenarul filmului românesc - proiecţia filmului „Triunghiul morţii”. 

6 noiembrie – sala de spectacole: „Şcoala altfel” – Colegiul Tehnic „Ion 

Creangă” Târgu-Neamţ. 

7 noiembrie „Şcoala altfel” – Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu-Neamţ. 

9 noiembrie – sala de spectacole: Balul Bobocilor organizat de Liceul „Vasile 

Conta” Târgu-Neamţ. 

13 noiembrie – Teatru pentru elevi:„Improshow” prezentat de Facultatea de 

Arte „George Enescu” Iaşi. 

16 noiembrie - sala de spectacole: Balul Bobocilor – Colegiul Tehnic „Ion 

Creangă” Târgu-Neamţ. 

17 noiembrie – Teatru pentru adulţi: „Comedie cu olteni” – prezentat Ateneul 

Tătăraşi, Iaşi. 

18 noiembrie Teatru pentru copii şi elevi „Aventuri cu Dl. Goe” – prezentat de 

Ateneul Tătăraşi, Iaşi. 

21 noiembrie – sala de spectacole: Teatru prezentat de Teatrul Tineretului 

Piatra Neamţ ( Daniel Chirilă). 

23-24 noiembrie – ArtExpo - ”manifestare organizată de Puzzle Optimeast”. 

25 noiembrie – sala de spectacole: Spectacol de magie pentru copii şi elevi, 

prezentat de „Magicianul Mario” Constanţa. 

27 noiembrie – sala de spectacole: „Marea Unire de la 1918” – manifestare 

organizată de Cercul Profesorilor de Istorie nr.4, zona Târgu Neamţ. 

28 noiembrie – sala de spectacole: Teatru pentru copii şi elevi: „Jurassic” 

prezentat de Teatrul Tineretului Piatra Neamţ. 

30 noiembrie – 3 decembrie – sala de spectacole: Festival de muzică uşoară 

pentru copii „Muzica ta iarna” - organizat de Asociaţia „Vreau să fiu o stea” 

Târgu Neamţ. 

DECEMBRIE 

1 Decembrie – Ziua Naţională a României: 
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- Expoziţie „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918”, Sesiune de referate „Marea 

Unire de la 1 Decembrie 1918”. 

- “Sărbătorim Centenarul Marii Uniri”: Imnul de stat – Corala “Basil 

Anastasescu”; TE DEUM; mesajul primarului şi al invitaţilor; recital Corala 

“Basil Anastasescu”; premiere lucrări expoziţie şi referate de istorie; Spectacol 

folcloric: Ansamblurile folclorice “Ozana” şi “Ţinutul Zimbrului”, solista Ionela 

Brănişteanu. 

- Ziua a II-a – Festivalul de muzică uşoară pentru copii „Vreau să fiu o stea”-

organizat de  Asociaţia „Vreau să fiu o stea” Târgu-Neamţ. 

 3 decembrie - Concert extraordinar „SYMPHONIC BRASS”- organizat de 

Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Piatra Neamţ. 

- Expoziţie de flori artizanale  

4 decembrie - sala de spectacole: Curs adresat asistenţilor medicali – 

organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. - Filiala Neamţ. 

5 decembrie - sala de spectacole: „Sărbătorim de Sfântul Nicolae” - spectacol 

dedicat copiilor,  invitat special Leon Magdan. 

6 decembrie -  sala de spectacole: - Centenarul filmului românesc - Proiectie 

de filme documentare: Marea Unire, România la 100 de ani (producţie 

AGERPRES) şi Preoţii români. Jertfă şi rugăciune pentru Unire (realizator 

Cristina Liberis). 

- „Atenţie! Vine Moş Nicolae” – spectacol de teatru pentru copii, oferit de Trupa 

„Andirino” Iaşi. 

7 decembrie - Spectacol umanitar „Magia Crăciunului” organizat de Asociaţia 

„Magia copilăriei”. 

13 decembrie -  sala de spectacole: Spectacol oferit de Centrul pentru Cultură 

şi Arte „Carmen Saeculare”, Facultatea de Muzică „Gheorghe Dima” – 

Extensia Piatra Neamţ. 

15 decembrie – sala de spectacole: Spectacol susţinut de Corul „Fantasia” 

Vaslui. 

16 decembrie – sala de spectacole: Festivalul corurilor parohiale din 

Protopopiatul Târgu-Neamţ, invitat special: Corala „Basil Anastasescu”  Târgu-

Neamţ. 
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18 decembrie – sala de spectacole Concert extraodrinar de Crăciun: Paula 

Seling cu participarea specială a Orchestrei Filarmonicii de Stat Botoşani. 

21 decembrie – sala de spectacole: Spectacol oferit de participanţii la cursul 

de teatru. 

12 – 20 decembrie - Serbări de sfârşit de an – grădiniţele şi şcolile oraşului. 

 Baza activităţii instituţiei a constituit-o Calendarul activităţilor 2018, 

aprobat de Consiliul Local al Oraşului Târgu Neamţ, ce cuprinde un total de 41 

manifestări principale, dar la acestea s-au adăugat multe altele, prilejuite de 

evenimente locale sau naţionale, cele izvorâte din dorinţa de a promova 

talentele locale, din mai multe domenii artistice, precum şi cele propuse de 

instituţii/organizaţii partenere. Astfel putem spune că cele 45 de spectacole 

realizate cu artişti locali,  pe scena instituţiei sau a oraşului au în spate în 

medie 36 de ore de repetiţii, săptămânal, însumând un total anual de 

aproximativ 2.200 de ore de repetiţii. Se poate spune că manifestările 

organizate au adus în sala instituţiei şi spaţiul de desfăşurare, un total 

aproximativ  de 18.000 spectatori şi participanţi, în timp ce pe scenă au urcat 

aproximativ 2000 de protagonişti. Putem remarca prezenţa pe scena instituţiei, 

a unor importante personalităţi artistice, cum ar fi: Gabriel Dorobanţu, Paula 

Seling, Nicolae Furdui Iancu Mioara Velicu, Leon Magdan, Nico, Elise Stan 

(producător emisiuni TVR1) fără a-i enumera pe cei ce au fost prezenţi la Zilele 

Oraşului şi Zilele Cetăţii, dar menţionând şi alte personalităţii ale culturii 

româneşti: Gheorghe Simon, scriitori consacraţi din Republica Moldova. 

 Urmărind în permanenţă valorificarea potenţialului cultural local, 

atragerea tinerilor spre toate domeniile de exprimare artistică, au fost 

promovate şi stimulate apariţia pe scenă a multor artişti locali, cum ar fi: 

Sânziana Oşlobanu, Ionela Brănişteanu, Răzvan Cucoş, Yarina Cozma, Daria 

Boghian, Bogdan Dănilă, Iulian Pişta, Ciprian Diaconu, Patricia Axinia, Maria 

Magdalena Gavriloaia, Ana Dragu, Iuliana Maria Puşcaşu. De altfel, mulţi 

dintre aceştia, au reprezentat cu cinste oraşul pe scena unor festivaluri şi 

manifestări naţionale.Evenimentele expoziţionale organizate, au pus în valoare 

pictori locali, cum ar fi: Ioan Munteanu, Gigel Bârliba,  reprezentanţi ai şcolilor 

sau Clubului Copiilor, dar şi mulţi artişti fotografi. Au fost organizate şi expoziţii 

cu produse meşteşugăreşti, continuând astfel munca de promovare a tradiţiilor 

locale. A fost sprijinită participarea tinerilor artişti locali la diverse festivaluri 

naţionale (Ansamblul „Ozana”, Ansamblul „Ţinutul Zimbrului” etc.). Nu au fost 

neglijaţi nici seniorii artişti locali, evidenţiind susţinerea Grupului Vocal 

„Romantica” (Sindicat Pensionari),   etc., care au prezentat spectacole pe 
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scena instituţiei sau au realizat expoziţii de pictură (Ioan Munteanu), lansări de 

carte: Vasile Tomoioagă,Victor Manolache, acestea fiind doar câteva exemple. 

 Pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor culturale din 2018, a 

fost alocată de la bugetul instituţiei, suma de 106.006 lei. Pentru realizarea 

obiectivelor propuse, s-a încercat şi atragerea de fonduri nerambursabile, 

evidenţiind suma de de 58.510 lei pentru proiectul „Şcoala lecturii”, finanţat de 

Administraţia Fondului Cultural Naţional , proiect de care au beneficiat 200 de 

copii din şcolile tîrgnemţene. S-au organizat acţiuni de familiarizare a tinerilor 

cu mediul cultural (excursii, vizite etc), întâlniri cu personalităţi culturale: poet 

Gheorghe Simon, profesor – autor manuale Ioan Dănilă, profesori de la Liceul 

„Mihai Eminescu” – Chişinău, jurnalişti, actori: Iulia Diaconescu, Leon Magdan, 

Trupa Andirino Iaşi. S-au realizat şi venituri proprii, în sumă totală de 21.366 

lei. 

 S-a urmărit în permanenţă promovarea manifestărilor organizate prin: 

afişe, flyere, postări pe reţelele de socializare şi site-ul oficial al instituţiei şi al 

Primăriei Oraşului, în presa locală şi nu numai. Ca rezultat al bunei colaborări 

cu presa locală (Ziar Târgu-Neamţ, TVN), putem spune că aproape toate 

manifestările şi activităţile instituţiei au fost astfel mediatizate. Menţionăm de 

asemeni, apariţii despre manifestările organizate şi în presa judeţeană 

(Monitorul de Neamţ, Ceahlăul), dar şi pe postul de televiziune Favorit TV 

(Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou). Este de remarcat faptul că 

site-ul oficial al instituţiei a înregistrat în 2018 16.304 de vizitatori unici (dintr-un 

total de 19.600 vizite), iar pagina de Facebook este urmărită de 1958 

persoane, a înregistrat 1.944 aprecieri (like-uri), fără a enumera aprecierile pe 

manifestări în parte, care a fost cu mult mai mare. 

 Se poate spune că, pe ansamblu, au fost realizate toate obiectivele 

propuse, dar activitatea ar fi fost şi mai intensă, dacă bugetul instituţiei nu ar fi 

fost unul de austeritate. Subliniem aici faptul că, din lipsa fondurilor, nu avem 

mai multe formaţii artistice proprii şi nici nu am putut realiza spectacole cu 

nume foarte mari ale scenei româneşti, onorariile cerute de aceştia, 

nepermiţându-ne să-i invităm cu spectacole, întrucât preţul unui bilet ar fi fost 

foarte mari pentru potenţialii doritori, iar noi neavând posibilitatea de a susţine 

din fonduri proprii aceste evenimente. 

Întreaga activitate a instituţiei a fost realizată de un număr de 7 angajaţi: un 

manager, 2 referenţi culturali, un contabil, un gestionar, 2 muncitori (din luna 

august rămânând doar cu unul singur),  un operator sunet-lumini, totalizând la 

finele anului un număr de 8 angajaţi, un număr relativ mic , având în vederea 
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numărul foarte mare de participanţi la manifestările de anvergură, precum şi 

spaţiile de desfăşurare ( toate sălile fiind ocupate, de exemplu). Subliniem de 

asemeni faptul că au existat, pe parcursul anului, zile la rând, în care 

activităţile desfăşurate în instituţie au depăşit 15 ore/ zilnic. 

 Pentru a satisface şi mai plenar cerinţele culturale ale târgnemţenilor şi 

nu numai (de menţionat că participă la activităţile noastre, şi cetăţeni din 

comunele limitrofe), au fost încheiate parteneriate cu diverse asociaţii, cum ar 

fi: Magia Copilăriei” Târgu-Neamţ, „Eu vreau să fiu o stea” Târg-Neamţ, 

„DoMiDance” Roman, Clubul Sportiv „Milady” Piatra Neamţ, Asociaţia „Steel 

Man” Târgu-Neamţ, Fundaţia Culturală „Ion Creangă”, Fundaţia de Dezvoltare 

Locală „Speranţa”, Asociaţia „T.A.G.M.A.” Piatra Neamţ, Fundaţia „Sf. Teodora 

de la Sihla” Târgu-Neamţ. Au fost încheiate parteneriate cu instituţiile şcolare 

din oraş şi nu numai. 

 Succesul activităţii noastre pe ansamblu, a fost sporit şi de sprijinul 

acordat de reprezentanţii administraţiei publice locale: primar Vasilică Harpa, 

viceprimar Vasile Apopei, city-manager Geanina Fedeleş, de funcţionari ai 

Primăriei oraşului: compartiment contabilitate, juridic, resurse umane, 

administrativ, programe fonduri europene, comunicare şi relaţii publice, 

achiziţii.  

 Este de evidenţiat buna colaborare cu Poliţia locală, Detaşamentul de 

Jandarmi şi cel de Pompieri de pe raza oraşului, cu şcolile şi celelalte instituţii 

din oraş. 

 

 Pentru anul 2019, ne propunem: 

- Realizarea manifestărilor culturale cuprinse în Programul pentru anul 

2019, aprobat de Consiliul Local al Oraşului Târgu-Neamţ. 

- Atragerea altor surse de finanţări, cum ar fi fonduri nerambursabile şi 

sponsorizări. 

- Iniţierea de sondaje şi anchete pentru a descoperi preferinţele culturale 

ale târgnemţenilor. 

- Realizarea de parteneriate şi schimburi de experienţă cu instituţii de 

profil din ţară ) case de cultură, centre culturale, asociaţii culturale etc.); 
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- Intensificarea colaborării cu mass media şi instituţiile şcolare, pentru 

promovarea adecvată a activităţilor culturale şi de educaţia adulţilor, 

pentru formarea gustului spectatorului, pentru a preveni şi combate 

curente de kitch şi nonvaloare, precum manele, vulgarităţi etc., cu 

impact nefast în special asupra tinerelor generaţii. 

- Intensificarea colaborării cu instituţii/organizaţii culturale din oraşele 

înfrăţite cu oraşul nostru. 

- Reorganizarea şi modernizarea spaţiilor existente. 

- Realizarea de venituri proprii mai mari.  

 Îndatorirea noastră, ca instituţie de cultură, este aceea  de a crea şi 

conserva cultura, de a revigora viaţa spirituală locală, într-o strânsă şi 

permanentă colaborare cu Consiliul Local şi Primăria Oraşului Târgu-Neamţ. În 

acest sens, ne vom preocupa permanent de lărgirea orizontului de cunoaştere 

şi de cultură, de descoperirea şi  promovarea talentelor din orice domeniu, de 

organizarea petrecerii timpului liber al târgnemţenilor, într-un mod cât mai 

plăcut, util şi constructiv. 

 

CAPITOLUL XIX – BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ “ION CREANGĂ” 

 Biblioteca publică reprezintă un reper durabil în informarea comunităţii 

locale. Biblioteca, ca factor de reconstrucţie ideatică a realităţii,constituie una 

dintre instituţiile cu rol esenţial in educarea şi formarea culturală a comunităţii 

în care funcţionează. Cu atribuţii esenţiale în formarea, informarea si şlefuirea 

personalităţii utilizatorilor cărora li se adresează, biblioteca stochează şi 

prelucrează informaţiile, punându-le mai apoi, cu titlu gratuit, la dispoziţia celor 

interesaţi. 

        Privită din aceste câteva considerente, biblioteca îşi află un loc prioritar în 

comunitatea locală asigurând utilizatorilor săi informarea, educarea şi accesul 

liber la valorile umane. 

         În anul 2018 biblioteca din Târgu-Neamţ a încercat să se păstreze în 

limitele consacrate din ceilalţi ani. La finele anului ea avea în colecţiile sale 

înregistrate 60552 cărţi. Din totalul de 308 cărţi achiziţionate, 96 sunt din 

finanţare publică, în valoare de 3035 lei, iar 212 din alte surse (donaţii de la 

edituri, autori sau diverse persoane) în valoare de 1114 lei. Cele 60552 volume 
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din care 46086 titluri cărţi sunt stocate destul de avantajos si sunt oferite 

utilizatorilor prin cele două secţii de împrumut, adulţi şi copii.  

          Biblioteca orăşenească deserveşte populaţia oraşului Târgu-Neamţ 

(18500 locuitori) dar şi  o mare parte din populația comunelor învecinate prin 

elevii și studenţii ce au domiciliul în aceste localităţi şi sunt elevi la colegiile, 

liceele şi şcolile generale din oraş. 

          În anul de referinţă 2018, biblioteca a înregistrat un număr de 3609 

utilizatori activi, din care 347 noi înscrişi şi 3262 vizaţi din anul anterior. Din 

raportul statistic de la sfârşitul lunii decembrie, din cei 347 utilizatori activi, 

ponderea cea mai mare o au elevii, adică 225 elevi, studenţii adică 61, 

profesiile intelectuale 7, tehnicieni, maiştri  2, muncitori 5, pensionari  21, 

casnice 12, şomeri 6 si alte categorii sociale  5. 

          După vârstă, persoanele cu vârste sub 14 ani  sunt in număr de 173, 

intre 14-25 ani 131, între 26-40 ani 27, între 41-60 ani  13 și cei peste 61 de 

ani  3.  

          După sex, utilizatorii  nou înscrişi se împart in 149 bărbaţi  şi 198 femei . 

          Frecvenţa bibliotecii a fost de 51014, iar tranzacţiile de împrumut au fost 

de 59135 volume, din care 1718 documente consultate în bibliotecă. Cât 

priveşte publicaţiile împrumutate şi consultate în bibliotecă, din totalul de 

51014, 353 aparţin clasei 0, 1011 clasei 1, 1373 clasei 2, 208 clasei 3/32, 316 

clasei 33, 113 clasei 34/36, 83 clasei 37, 271 clasei 39, 749 clasei 50/54, 378 

clasei 55/59, 317 clasei 61, 203 claselor 62/64,66/69, 147 clasei 65, 65 

claselor 7/77, 114 clasei 78/79, 532 clasei 80/811, 21041 clasei 821.135.1, 

30119 clasei 821, 853 clasei 91 și 989 claselor 90;929/94.Din totalul 

documentelor, 27139  sunt publicaţii adresate copiilor. 

           În comparaţie cu anii anteriori se constată o creştere bazată pe 

devierea cererilor de lectură spre zone aflate în dezvoltare editorială. 

Diversificarea cererii a determinat o activitate mai intensă din partea 

bibliotecarilor, care au căutat să analizeze în profunzime informaţiile din 

colecţiile bibliotecii şi să răspundă prompt doleanţelor utilizatorilor. Astfel, pe 

lângă tradiţionalele liste bibliografice elaborate la cerere, au fost întocmite 

bibliografii ale unor evenimente culturale, iar pe bază de opis al referatelor s-

au întocmit  bibliografii tematice adresate elevilor şi studenţilor. 

          Personalul  bibliotecii  format de patru persoane  a lucrat atent la toate 

activităţile specifice de bibliotecă. 
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          Biblioteca şi-a realizat dimensiunea sa culturală cu impact asupra 

comunităţii prin organizarea de activităţi în parteneriat cu diverse instituţii: 

Fundaţia Culturală ”Ion Creangă”, Colegiul Naţional , Colegiul Tehnic, Liceul 

Tehnologic ”Vasile Conta”, Şcoala Generală nr. 2 Grigore Ghica Vodă, Şcoala 

Generală nr. 3 Humuleşti,  Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă,  Clubul 

Copiilor Târgu-Neamţ şi Casa Culturii ”Ion Creangă”. Prin aceste parteneriate 

s-a încercat dezvoltarea gustului pentru lectură la elevi. Astfel, elevii însoţiţi de 

profesorii de limba română au desfăşurat orele din programa şcolară care se 

referă la carte şi lectură, mai ales în săptămâna “Şcoala Altfel”, ţinând cont de 

faptul ca în programa elevilor de gimnaziu a fost introdusă ora de lectură. 

          Biblioteca a organizat,  împreună cu şcolile,  concursuri între şcoli, între 

clase de elevi, ore de cenaclu literar,concursuri de creaţie literară, emisiuni 

locale la posturile de radio și TV local, întâlniri cu scriitori de marcă și oameni 

de litere, profesori, medici. 

           În anul 2018 biblioteca având ca partener Casa Culturii Târgu-Neamţ a 

derulat Proiectul ”Şcoala lecturii continua…” proiect desfăşurat cu fonduri 

obţinute de la Administraţia Fondului Cultural Român. Proiectul s-a desfăşurat 

în perioada 1 iunie-31 octombrie având ca public ţintă  200 de copii cu vârste 

cuprinse intre 7 si 14 ani. Valoarea proiectului a fost de 75000 lei cu 10% 

cofinanţare de la Consiliul Local Târgu Neamţ. 

          Proiectul a cuprins următoarele activităţi: trei excursii tematice la 

Ipoteşti, Malini, Mirceşti, Case Memoriale din împrejurimile oraşului cu ocazia 

Zilei Limbii Române, doua întâlniri cu scriitorii Ioan Dănilă şi Stanciu Aurel, ore 

de actorie cu actriţa Iulia Diaconescu din Piatra Neamţ, teatru de umbre cu 

Leon Magdan, ore de educaţie plastică cu prof. Mihaela Pravnicencu, întălnire 

între elevii din proiect şi cei de la Liceul ”Mihai Eminescu” din Ungheni 

Republica Moldova.De asemenea, elevii au participat la ore de jurnalism 

susţinute de Andreea Trasnea de la Ziar Târgu-Neamţ şi Ramona Aanei de la 

Monitorul de Neamţ. 

           Cei 200 de copii au fost împărţiţi în patru grupe ( două la ciclul primar şi 

două la ciclul gimnazial). Programul a fost stabilit de organizatori pentru zilele 

de luni, marţi, miercuri şi joi ale săptămânii de la orele 10-12.În timpul acestui 

program s-au desfăşurat activităţi de lectură, jocuri de rol, desene după text, 

etc. Am beneficiat de sprijinul a patru doamne învăţătoare, a unui domn 

profesor si a unei doamne profesoare. Proiectul s-a finalizat cu doua 

concursuri, unul de interpretare a unui text lecturat și celălalt însemnând un 
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desen după text. Participanţii la concursuri au primit premii in bani, iar ceilalţi 

şepci şi tricouri. 

          Proiectul a avut ca obiectiv principal dezvoltarea gustului pentru lectură, 

lucru concretizat prin creşterea numărului de utilizatori  pe segmentul de vârsta 

7-14 ani. O atracţie deosebită au reprezentat orele de actorie şi ca urmare a 

acestui lucru, un grup de  doisprezece copii au pus in scena o piesa de teatru  

prezentată într-un spectacol de Crăciun. 

          Un parteneriat deosebit am realizat cu Clubul Copiilor din Târgu-Neamţ, 

prin găzduirea mai multor expoziţii tematice cu lucrările lor şi a unor activităţi 

educative (recital de muzica-chitară, mandoline, grup folcloric, concursuri de 

desene, confecţionat mărţişoare, etc ).     

          Din luna mai 2009 biblioteca a înfiinţat un serviciu de informare turistică 

şi informare europeană.Drept urmare, în anul 2018 ea a fost vizitată de 142 

turişti care au cerut informaţii, din care 62 au fost turişti străini. 

          Bugetul bibliotecii a fost de 216375 lei din care : 3035 lei din finanţare 

publică pentru achiziţii documente specifice, cărţi, 1114 lei din donaţii (cărți), 

169559 lei au fost cheltuieli de personal și 43791 pentru cheltuieli materiale şi 

funcţionale. 

           În cursul anului 2018 Centrul Biblionet a avut 1556 utilizatori. 

           Fenomenul bibliotecă publică, pe lângă activităţile specifice, are şi o 

dimensiune de animaţie culturală, fiind ea însăşi promotorul unor activităţi şi 

mai apoi partenerul tuturor proiectelor culturale din oraşul Târgu-Neamţ. 

 

CAPITOLUL XX – SERVICIUL ADMINISTRATIV-GOSPODĂRESC 

  În cadrul Biroului Administrativ se efectuează activităţi diverse. 

Le detaliem mai jos, astfel:  

- Gestionarea mijloacelor fixe, obiectelor de inventor şi materialelor 

consumabile:  

- Efectuarea recepţiilor pentru mijloacele fixe, pentru materialele de 

natura stocurilor şi a obiectelor de inventar, pe baza facturilor semnate de 

către comisia numită în baza Dispoziţiei nr.205/22.02.2018. 
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-  Inventarierea fiecărui mijloc fix, în ordine cronologică şi atribuirea de 

coduri obiectelor de inventar.  

-  Inventarierea bunurilor (mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale din 

magazie): faptic, anual, de către comisia numită prin dispoziţie dată de către 

Primar. 

După întocmirea listelor de inventariere, acestea sunt confruntate cu evidenţa 

scriptică din contabilitate în vederea depistării unor eventuale erori. În timpul 

inventarierii sunt făcute propunerile pentru casare care sunt ataşate la 

procesul verbal de inventariere în vederea aprobării.  

Activitatea de recepţie materiale:  

- S-au recepţionat cantitativ şi calitativ, obiectele de inventar şi materialele 

consumabile – prin semnarea procesele verbale de recepţie de către comisia 

numită prin Dispoziția nr.205/22.02.2018. Acestea se depozitează în condiţii 

corespunzătoare şi se păstrează până la distribuire.  

- De asemenea, s-a efectuat recepţia prestărilor de servicii şi a lucrărilor pentru 

toate structurile din cadrul primăriei – s-au semnat procesele verbale de 

recepție de către comisia numită prin Dispoziţia Primarului. Nr.205/22.02.2018.  

- S-au făcut achiziţii prin cumpărare directă, cu respectarea Legii Achiziţiilor 

98/2016 şi anume:   

A) dulciuri și alte produse pentru desfășurarea activităţilor din 2018:  

- ,,8 Martie – Ziua Femeii”,  

- ,,Zilele Cetății Neamţ 1-3 iulie”,  

- ,,8 septembrie – Ziua Oraşului Târgu – Neamţ”,  

- ,,3 noiembrie – Ziua Vânătorilor de Munte” 

-  ,,1 Decembrie – Ziua Naţională a României” ,  

- ,,Vine Moş Nicolae”,  

- ,,Vine Moş Crăciun”. 
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 B) steaguri pentru clădirea Primăriei Oraşului Târgu-Neamţ  şi pentru 

alte locaţii aparţinând UAT Târgu–Neamţ, precum şi pentru activitatea de 

poavazare.  

- Activitatea de pavoazare: S-au întocmit referatele de necesitate pentru 

transportul şi montarea drapelelor României şi ale oraşului pe arterele 

principale; 

 - Întreţinerea curentă a clădirii prin curăţenie zilnică, întreţinerea instalaţiilor de 

utilităţi: electrică, apă, gaz, canal; 

- S-a urmărit încheierea contractelor de furnizare pentru utilităţi pentru clădirea 

Primăriei Târgu-Neamţ şi locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de 

specialitate al primarului: 

 -energie electrică  

 -gaz  

 -apă, canalizare si gunoi 

 Pentru desfăşurarea în bune condiţii a acestor contracte  s-au întocmit 

documentaţii respectând legislaţia în vigoare, monitorizând efectuarea plăţilor 

către furnizori.  

Activitatea parcului auto al instituţiei: 

           Parcul auto al Primăriei Targu-Neamt cuprinde 6 autoturisme, 3 

microbuze şcolare şi 5 utilaje.Pentru autovehiculele menţionate au fost 

întocmite foi de parcurs şi fişe ale activităţii zilnice, au fost efectuate reviziile şi 

inspecţiile tehnice la timp, precum şi reparaţiile în vederea asigurării siguranţei 

circulaţiei pe drumurile publice. De asemenea, s-au efectuat asigurările 

CASCO şi RCA. Au fost alimentate toate autoturismele din parcul auto 

respectându-se cotele de consum carburanţi/lună potrivit Hotărării de 

ConsiliuLocal nr. 367 / 22.12.2017 privind limita de consum lunar.  

 Autovehiculele  instituţiei s-au folosit în funcţie de necesităţi, numai în 

interes de serviciu, cu aprobarea şefului structurii organizatorice respective. 

-  S-a organizat şi monitorizat transportul elevilor pe rutele stabilite 

prin HCL nr.115/28.04.2016; 

- S-a organizat si monitorizat activitatea de intreţinere drumuri cu 

utilajele din dotarea parcului auto si anume: nivelat drumuri, pietruit, 

deszăpezit. 
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- S-a urmărit buna desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local prin 

asigurarea logisticii necesare: videoproiector, apă, cafea, hârtie A4, 

funcţionare tablet şi sistem audio. 

 S-a monitorizat zilnic activitatea centralei telefonice precum si 

întreţinerea echipamentului de telefonie fixă aparţinând instituţiei; 

 S-a asigurat iluminatul stradal pe toate arterele orasului, iar pentru 

sărbătorile de iarnă au fost instalate echipamente electrice (ghirlande, 

figurine, şiruri); 

 S-au asigurat legăturile funcţionale cu celelalte departamente, servicii, 

birouri şi compartimente din cadrul institutiei 

 S-a coordonat şi monitorizat respectarea atribuţiilor şi programului de 

lucru a personalului din subordine;  

 S-au evaluat anual performanțele profesionale individuale pentru 

salariații din subordine directă;      

  S-au făcut propuneri conducerii institutiei privind asigurarea resurselor 

umane şi material; 

 S-a participat la activitatile Comisiei de monitorizare, coordonare și 

îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern 

managerial şi anume: 

a) realizarea atribuţiilor la nivelul fiecărui compartiment în mod economic, 

eficace și eficient; 

b) respectarea legilor, normelor, standardelor şi reglementarilor în vigoare; 

c) implementarea standardelor de control managerial şi a standardelor 

internaţionale de calitate aplicând în acest sens documentele sistemului de 

management al calităţii; 

- S-a participat la activitatea Comisiei de Evaluare și Inventariere a bunurilor 

primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol; 

- S-a asigurat curăţenia oraşului  prin montarea de coşuri de gunoi pe toate 

străzile din oraş şi în preajma tuturor instituţiilor, crearea de spaţii recreative 

prin montarea de bănci stradale pe arterele principale ale oraşului, precum şi 

în parcuri şi în apropirea spaţiilor aglomerate ; 

- S-a supervizat activitatea de înfrumuseţare a oraşului prin amplasarea de 

jardiniere cu flori şi arbuşti ornamentali, curățenia spaţiilor verzi din parcuri şi 

din jurul monumentelor;  

  Organizarea referendumului:  
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Având în vedere că Biroul Administrativ se ocupă de organizarea şi buna 

funcţionare a secţiilor de votare în timpul desfăşurării referendumului, se impun 

următoarele activităţi:  

- încheierea contractelor de întreţinere a materialelor de logistică de dotare şi 

amenajare a celor 13 secţii de votare organizate în şcoli şi alte locatii stabilite 

de Biroul Circumscriptiei Electorale nr.5. Menţionăm că în aceste locaţii 

suntem solicitaţi să urmărim condiţiile termice, electrice şi instalaţiile sanitare 

pentru buna desfăşurare a procesului electoral; 

 - încheierea contractelor de transport materiale logistică (urne, cabine, 

steaguri, suporţi de steag, feţe de masă şi săgeţi) pentru toate cele 13 sectii de 

votare, respectându-se traseele stabilite de distribuire a acestora;      

- întocmirea documentaţiei necesare pentru respectarea Dispoziţiei nr. 

1216/07.2016 privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral, conform 

calendarului de organizare a referendumului, elaborat de Guvernul României şi 

asigurarea transportului cu montarea panourilor de afişaj.  

- în timpul desfăşurării referendumului s-a asigurat permanenţa centralei 

telefonice care preia problemele de pe traseu, a distribuirii materialelor de 

logistică şi a buletinelor de vot.  

- în timpul desfăşurării alegerilor şoferii asigură transportul persoanelor şi iau 

măsuri pentru remedierea problemelor apărute ulterior.  

- asigurarea transportului buletinelor de vot cu ajutorul microbuzelor puse la 

dispoziţie de UAT Târgu-Neamt. 

 S-a avut în vedere organizarea și desfăşurarea în bune condiţii, conform 

programelor stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local, a manifestărilor de 

Zilele Oraşului, Ziua Vânătorilor de Munte, Zilele Cetăţii, Ziua Naţională, Ziua 

Eroilor ş.a. : Te deum, protocol, transport. 
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CAPITOLUL XXI – POLIŢIA LOCALĂ 

Nr. 

crt. 
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ TOTAL OBS. 

 ACŢIUNI ORGANIZATE  ŞI DESFĂŞURATE   

1. Din care: 

- Domeniul ordine şi linişte publică  

 

225 

 

- Domeniul comerţ ilicit 4  

- Domeniul mediu şi salubrizare              

  (nr. acţiuni) 

47  

- Alte domenii 18  

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   

 

1 

 

0 

57 

 

21 

0 

 

35 
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- 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 Naţională 

- Asigurarea ordinii publice la Serviciul Public 

de Ajutor Social în zilele când se dau ajutoare 

şi se fac plăţi  

 

- Autoturisme scoase la vânzare 

- Traversarea pietonilor prin locuri interzise 

- Oprirea si staţionarea neregulamentară 

- Combaterea cerşetoriei 

- Control comercial 

- Tranzitarea animalelor prin oraş 

- Combaterea furturilor de pe câmp 

3 

 

3 

1 

 

 

27 

8 

 

 

ocazional 

 

- actiuni 

cu 

caracter 

permanent 

 

 

2. ACŢIUNI ÎN COLABORARE CU: 

- Servicii din Primărie  

 

 

 

- Serviciul Public de Asistenţă Socială – 

diverse  

27  

- Serviciul Public de Asistenţă Socială (Legea 

416/2001) 

zilnic  

- Serviciul Public de Asistenţă Socială – 

reprezentanţii rromilor 

19  
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- Protecţia Copilului 12  

- Control Comercial 15  

- Compartiment de Mediu 9  

- Compartiment Transporturi 22  

- S.V.S.U. 38  

- Compartiment administrativ 15  

- Serviciul UAT 12  

- C.I.U. – S.R.L. 18  

- Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanei 

7  

- Serviciul de administrare parcări (S.C. 

Civitas S.R.L.) 

27  

- Poliţia oraşului Târgu-Neamţ 18  

- Inspectoratul de Jandarmi 8  

- Poliţia Locală Vânători-Neamţ 14  

- I.S.U. Neamţ 6  

- Romtelecom 6  

- S.C. ROSAL  S.R.L. 14  

- S.C. Eurosal Trade S.R.L. 16  

- APASERV 5  

- alte unităţi (Garda de Mediu, DSP, DSV, 

Crucea Roşie, ONG-uri, etc) 

9  

 - Relaţii Publice 16  

3. MĂSURI PREVENTIVE ŞI DE ORDINE 

PUBLICĂ la activităţile culturale, sportive, 

religioase, probleme sociale 

 

42 

 

Stadion Cetatea 
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3 

7 

6 

1 

7 

2 

1 

3 

 

3 

1 

2 

2 

 

1 

2 

 

1 

Exerciţii de alarmare 

Delegaţii 

Zilele Cetăţii şi oraşului 

Ziua drapelului 

Bâlciul anual 

Depuneri de coroane 

Meşteri populari 

Sc.2 Cooperare Circ. 

Rut. 

Colegiul Tehnic Ion 

Creangă 

Ziua Europei 

Sărbători Pascale 

Parada maştilor - Anul 

Nou 

Ziua Unirii 

Acţiuni culturale în 

Cetate – Consiliul 

Judeţean 

Vânători de munte 

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 străzile oraşului 

- Str. Abator – schimbat conductă gaze 

- Str. Calistrat Hogaş, M. Viteazu, Blebei, 1 

 

 

 

 

 

 

Pe toată perioada 

desfăşurării lucrărilor 
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Mai, V. Alecsandri, Mărăşeşti, Simion 

Bărnuţiu – lucrări drumuri 

- Str. Panazol, Aleea Zimbrului, Brazi, 

Castanilor - asfaltări  

- Casa Memoriala „Ion Creangă” (Zilele 

Creangă) 

- Amplasarea marcajelor stradale 

- Planuri de acţiuni - 5 

5. INTERVENŢII, STĂRI CONFLICTUALE 

APLANATE 

23  

6.  PATRULĂRI AUTO zilnice  

7.  PATRULĂRI PEDESTRE zilnice  

8. PARTICIPĂRI LA ŞEDINŢELE 

ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI, 

GRUPURI DE CETĂŢENI DIN CARTIERE 

 

          1 

 

9.  PROCESE VERBALE – de îndeplinire a 

procedurii de comunicare prin afişare a 

proceselor verbale de contravenţie. 

14  

10. INFRACŢIUNI CONSTATATE 19  

11. PERSOANE SUSPECTE PRINSE ŞI 

PREDATE POLIŢIEI ORAŞULUI 

4  

12. CERŞETORI indentificaţi/sancţiuni 

contravenţionale 

42/63  

13. MINORI/OAMENI AI STRĂZII INTERNAŢI LA 

CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE 

URGENŢĂ 

 

8 

 

14. PERSOANE ÎNDRUMATE SPRE LOCUL DE 

DOMICILIU 

32  

15. LOCURI DE DEPOZITARE CLANDESTINĂ A 

DEŞEURILOR IDENTIFICATE ŞI 

12  
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IGIENIZATE LA PROPUNEREA POLIŢIEI 

LOCALE 

16. ACŢIUNI DE DEPISTARE / VERIFICARE A 

OCUPĂRII DOMENIULUI PUBLIC (materiale 

de construcţii, schele, panouri publicitare, 

etc.) 

6  

17. PREGATIREA PROFESIONALA   

- nr. ore de pregătire profesională Zilnic şi 

lunar 

 

- nr. şedinte tragere cu pistolul  Pe perioada cursurilor 

de specialitate 

- nr. ore pregătire fizică 8/lună  

18. NR. SANCŢIUNI APLICATE / VALOARE 

- din care: 

                   Amenzi 

                   Avertismente 

                   Atenţionări/Somaţie 

203 33165 lei 

 

203 

48 

54 

 

 

 

SITUAŢIA AMENZILOR: 

- încasate la bugetul local (nr./valoare) 

- procese verbale trimise pentru 

executare silită, în debit, la alte primării 

- procese verbale  în debit, la primăria 

locala 

- alte situaţii 

 

 

Taxe si impozite 

         96 

 

16 

197 

 

19. SESIZĂRI, RECLAMAŢII 

Din care: 

308  
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- sesizări telefonice 

- sesizări scrise 

 

226 

82  

20. PROCESE VERBALE DE CONTRAVENTIE 

CONTESTATE  

3  

Din care: 

- transformate în avertisment 

  

 

Juridic 

 

 

 

- menţinerea amenzii aplicate  

- procese verbale anulate   

- pe rol pentru soluţionare   

21. RECURSURI LA PROCESE VERBALE 

Din care: 

- soluţionate în favoarea Poliţiei Locale 

- soluţionate nefavorabil 

- în curs de soluţionare 

  

 

 

Juridic 

 

 

 

22. VALOAREA BUNURILOR CONFISCATE (lei) 

 

 - 1 căruţă de lemne  

- material textil 

- 2 autoturisme 

abandonate 

23. PERSOANE LEGITIMATE 562  

24. PERSOANE AVERTIZATE 683  

25. PERSOANE PRIMITE IN AUDIENŢĂ 23  

26. MATERIALE PUBLICATE PE SITE ŞI ÎN 

MASS MEDIA 

18 Anunţuri, fluturaşi, afişe, 

bannere 
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27. PERSOANE SUPUSE CONTROLULUI 

CORPORAL 

36  

28. PERSOANE CONDUSE LA SEDIUL 

POLITIEI LOCALE 

87  

29.  ACTIVITĂŢI DE PREVENIRE LA ŞCOLI 

(Scoala Nr. 2 Grigore Ghica Vodă şi Colegiul 

Ion Creangă) 

6 Afişe şi fluturaşi „Spune 

NU cerşetoriei”, Panou 

de informare stradal, 2 

Bannere 

30.  PERSOANE ATENŢIONATE 1732  

31.  PÂNDE EFECTUATE 45  

32.  AUTOTURISME VERIFICATE 4  

33.  BAGAJE CONTROLATE 7  

34. SOMAŢII ÎNMÂNATE CETĂŢENILOR CF. 

H.C.L. 

 

179 

 

 

 

 

Agenţi economici 

Verificări agenţi 

economici 

35. PERSOANE DUSE LA POLIŢIA NAŢIONALĂ 

PT. A FI INTRODUSE ÎN BAZELE DE DATE 

 

29 

 

36. PERSOANE PREDATE ALTOR INSTITUŢII 

(CENTRUL DE ZI) 

18  

37. SESIZĂRI PRIN SERVICIUL UNIC DE 

URGENTA 112 

8  

38. RAPOARTE DE ACTIVITATE 

Procese verbale puncte fixe:  

 Groapa Ecologică 

 Staţiunea Oglinzi 

1432  
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 Primăria oraşului 

Spitalul orăşenesc ,,Sf. Dimitrie’’ 

Policlinica orăşenească 

39. LUCRĂRI EFECTUATE  - Echipament 

- sediul nou Poliţia Locala 

- dotare magazie 

- dotare cu mobilier birouri 

de lucru 

- recondiţionare gardul de 

protecţie 

- dotarea auto cu rampă 

luminoasă 

40. CURSURI DE SPECIALITATE 1 - 3 luni - 6 

- de spec. – 1 

41. ŞEDINŢE DE LUCRU  

6 

 

 

3 

 

 

- Poliţia Oraşului – 

ordine publică 

- Poliţia Oraşului– 

circulaţie rutieră 

 

- Jandarmerie 

42.  PROTOCOALE INCHEIATE (I.P.J. Târgu -  

Neamţ, I.P.J. Circulaţie rutieră Piatra Neamţ, I.J.J. 

Neamţ, Pretorian SRL) 

2  

43. ÎNŞTIINŢĂRI PARCHET JUDECĂTORIE  8  

44.  NOTE INTERNE/DISPOZIŢII, PRIMĂRIE 14  
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ACŢIUNI PROPRII ORGANIZATE SI DESFASURATE 

ALTELE 73 

MEDIU SI SALUBRIZARE 23 

COMERT ILICIT Colaborare Politia orasului - 3 

ORDINE SI LINIŞTE PUBLICA 198 

 

ACŢIUNI ORGANIZATE ŞI DESFĂŞURATE ÎN COLABORARE CU ALTE 

INSTITUŢII 

S.V.S.U. 38 

C.I.U. – S.R.L. 18 

Poliţia oraşului 28 

Inspectoratul de Jandarmi 9 

Pol. Locala Vânători-Neamţ 12 

I.S.U. Neamţ 4 

CIVITAS 27 

Romtelecom 2 

S.C. ROSAL S.R.L. 14 

S.C. Eurosal Trade S.R.L. 16 

APASERV 5 

S.P.C.L.E.P. 4 

 Primaria Tg. Neamt 75 

alte unitati 9 

SEZIZĂRI ALE CETĂŢENILOR 

Anul Sesizări scrise Sesizări telefonice 

2012 68 82 

2013 101 109 

2014 114 316 

2015 97 156 

2016 496 187 

2017 175 479 

2018 82 226 

 

SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE – Au fost aplicate 203 sancţiuni 

contravenţionale, din care 48 avertismente şi valoarea amenzilor este de  

33165 lei. 

Actul normativ Nr. sancţiuni 

Legea 61/1991 140 

Legea 12/1990 2 

H.C.L. 22/2013 33 

O.U.G. 195/2002 28 
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CAPITOLUL XXII-SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE 

URGENŢĂ 

 La nivelul executivului Primăriei oraşului Târgu-Neamţ activităţile în 

domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2018 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; 

 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 2018. 

- 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; 
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- 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 aparatură 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. APĂRARE IMPOTRIVA 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 şi presă măsuri 

pentru prevenirea îmbolnăvirii animalelor, precum şi măsuri concrete 

privind circulaţia animalelor pe raza oraşului Târgu-Neamţ. 

- 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, activităţi de deszăpezire pe raza administrativ-teritorială 

a oraşului Târgu-Neamţ. 

- A fost iniţiat Programul de măsuri privind salubrizarea cursurilor de apă. 

- A fost iniţiat Programul de măsuri pentru perioada toamna – iarnă 2018- 

2019, 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. 
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- S-au dus la îndeplinire măsurile de prevenire şi stingerea incendiilor 

cuprinse în procesul verbal de control încheiat de Inspectoratul 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă "Petrodava". 

- S-a popularizat în şcoli şi 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 exerciţii de alarmare şi  evacuare  la toate şcolile de pe 

raza oraşului Târgu-Neamţ, sub directa îndrumare a Inspectoratului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă "Petrodava". 

- S-au întocmit şi reactualizat fişele obiectivelor instituţiilor din subordinea 

Primăriei oraşului Târgu-Neamţ, fişa localităţii şi planul de intervenţie la 

incendii. 

 

IV. COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ 

- S-au organizat instruiri şi analize pentru eficientizarea acestor  

organisme (Comitetul local pentru Situaţii de Urgenţă, Centrul 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. 

V. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

              Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Târgu-Neamţ, 

înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local nr.145 din 30.12.2005, este o structură 

specializată, cu o dotare specifică, ce se constituie în subordinea Consiliului 

Local şi este destinat să desfăşoare activităţi de prevenire, monitorizare şi 
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gestionare a situaţiilor de urgenţă în sectorul de competenţă, să coordoneze 

resursele umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii 

stării de normalitate, în scopul protejării populaţiei, bunurilor şi mediului, 

împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă şi înlăturarea operativă a 

acţiunilor acestora. 

            Constituirea şi dimensionarea structurilor Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă s-a făcut pe baza unor criterii privind tipurile de risc 

identificate în sectorul de competenţă, clasificarea localităţii din punct de 

vedere al riscurilor, numărul de locuitori din sectorul de competenţă, căile de 

comunicaţii rutiere şi gradul de practicabilitate a acestora, sursele de 

alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, suprafaţa sectorului de 

competenţă, măsurile stabilite în "Planul de analiză şi acoperire a riscurilor", 

"Planul de intervenţie (de răspuns) în funcţie de riscurile identificate în sectorul 

de competenţă" şi "Planul de evacuareîn caz de urgenţe". 

           Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are în structura sa un 

compartiment de prevenire şi o formaţie de intervenţie, care are în compunere 

echipe specializate, în funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de 

competenţă (stingerea incendiilor, cercetare-căutare, transmisiuni-alarmare, 

deblocare-salvare, evacuare, salvare şi prim-ajutor, sanitar veterinară, 

intervenţii la inundaţii şi suport logistic). 

             Coordonarea şi îndrumarea de specialitate a activităţilor desfăşurate în 

domeniul situaţiilor de urgenţă efectuate de Serviciul Voluntar se execută de 

către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă " Petrodava" al judeţului Neamţ. 

            Serviciul Voluntar execută controlul respectării legalităţii în domeniul 

situaţiilor de urgenţă de către instituţiile publice, operatori economici şi 

cetăţenii de pe raza unităţii administrativ-teritoriale. 

             Cooperează pentru intervenţia în situaţii de urgenţă cu serviciile de 

urgenţă profesioniste, serviciile voluntare şi private şi cu alte structuri abilitate 

să intervină pentru salvarea oamenilor, protecţia materialelor şi valorilor din 

patrimoniul cultural, acordarea de sprijin pentru supraveţuirea populaţiei în caz 

de dezastre. 

            Logistica acţiunilor de intervenţie cuprinde măsurile organizate, 

planificate şi desfăşurate în scopul asigurării la timp şi fără întrerupere cu 

resurse materiale necesare îndeplinirii misiunilor, menţinerii în permanenţă a 

stării de sănătate a personalului, a stării de funcţionare a tehnicii de intervenţie 

şi comunicaţii. 



 

 184 

 În anul 2018 s-au întocmit următoarele documente: 

            I. DOCUMENTE DE PLANIFICARE ANUALE 

          1.Planul anual al activităţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

          2.Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

          3.Proiectul de buget. 

           II. DOCUMENTE DE ORGANIZARE 

          1.Dosarul privind organizarea şi dotarea Serviciului voluntar pentru 

situaţii de urgenţă; 

          2.Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului voluntar 

pentru situaţii de urgenţă; 

          3.Schema de înştiinţare – alarmare şi asigurare legături de comunicare 

între forţe. 

           III. DOCUMENTE DE CONDUCERE. 

          1.Planul de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale; 

          2.Planul de apărare împotriva riscurilor generate de inundaţii, fenomene 

meteorologice periculoase,  accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări 

accidentale; 

          3.Planul asigurării de resurse materiale, umane şi financiare necesare 

gestionării situaţiilor de urgenţă 

          4.Planul de evacuare în caz de urgenţă; 

          5.Planul de intervenţie la cutremure şi alunecări de teren; 

          6.Planul de protecţie şi intervenţie la accidente pe timpul transportului cu 

substanţe periculoase; 

          7.Planul de monitorizare, gestionare şi intervenţie la incendiile de 

pădure; 

          8.Planul de intervenţie la accidentele chimice, nucleare şi urgenţă 

radiologică; 

          9.Planul de acţiune la epizootii (gripa porcină). 

 

 Sarcinile serviciului în anul 2018 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. 

 

 Aceste sarcini au fost puse în aplicare în cursul anului 2018 prin: 
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 Întocmirea graficului de informare publică şi a graficului de control 

pentru anul 2018. 

 Au avut  loc instruiri cu directorii, responsabilii 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 unităţile sanitare şi sanitar-veterinare, 

conform graficului de control pentru anul 2018. 

 Cu ocazia sărbătorilor  pascale au fost efectuate controale la lăcaşurile 

de cult. 

  Împreună 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 locală a concursurilor profesionale „ Cu viaţa mea 

apăr viaţa”  şi „Prietenii Pompierilor”.  

 Împreună cu mai multe societăţi comerciale au fost stabilite puncte de 

decontaminare personală 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 Târgu-Neamţ s-au luat următoarele măsuri: 

- A fost instituit serviciul de permanenţă la sediul Primăriei oraşului  

Târgu-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; 
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- S-a organizat intervenţia in caz de inundaţii şi au fost verificate 

utilajele pentru intervenţie. 

 În perioada 1-15 septembrie 2018 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 populaţiei 

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. 

 Adăposturile de Protecţie civilă au fost marcate şi igienizate, 

totodată s-a efectuat şi întreţinerea instalaţiilor din incinta lor. 

 Au fost întocmite planurile de alarmare al serviciului şi de 

evacuare a oraşului Târgu-Neamţ în caz de situaţie de 

urgenţă fiind trimise spre avizare Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ. 

 Pentru fiecare intervenţie efectuată de către membrii 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă au fost 

întocmite rapoarte de activitate care au fost aprobate de către 

preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi 

înaintate Inspectoratul pentru Situaţii 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 

sărbătorilor de iarnă şi au fost luate măsuri de prevenire şi 

stingere a incendiilor în zonele în care s-au ţinut concerte.  

 Personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

beneficiază de contracte de asigurare de viaţă. 
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 Lotul sportiv al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

a obţinut locul al II lea la etapa pe raion organizată la Târgu-

Neamţ, a concursurilor profesionale organizate de ISU Neamţ 

şi IGSU. 

 

CAPITOLUL XXIII - SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE 

EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

 

 ACTIVITĂŢI PE LINIE DE MANAGEMENT, RESURSE UMANE 

 Serviciul Public Comunitar  Local  de Evidenţă a Persoanelor Târgu-

Neamţ s-a înfiinţat în subordinea Consiliului Local al oraşului Târgu Neamţ în 

temeiul art.4 din O.U.G.nr. 84/2001 aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 372/2002 şi O.U.G. nr. 50/2004, la data de 01.04.2005 prin 

Hotărârea nr. 47/31.03.2005 a Consiliului Local al oraşului Târgu-Neamţ. 

 Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor Târgu-Neamţ 

deserveşte cetăţenii oraşului Târgu-Neamţ, precum şi a celor 20 de comune 

arondate, după cum urmează: Agapia, Bălţăteşti, Borca, Brusturi, Crăcăoani, 

Drăgăneşti, Fărcaşa, Ghindăoani, Grumăzeşti, Păstrăveni, Petricani, Pipirig, 

Poiana Teiului, Răuceşti, Războieni, Tupilaţi, Timişeşti, Ţibucani, Urecheni, 

Vînători-Neamţ.  

 În perioada analizată, o atenţie deosebită a fost acordată 

creşterii calităţii şi operativităţii în executarea lucrărilor de deservire a 

cetăţenilor ce s-au prezentat la ghişeu pentru rezolvarea cererilor pe linie de 

evidenţă a persoanelor şi ghişeu unic. Sarcinile care s-au realizat au fost 

oglindite în planurile de activităţi trimestriale aprobate, acestea cuprinzând 

măsuri concrete ori de situaţiile neprevăzute apărute. 

 S-a urmărit ca materialele de planificare a muncii ale serviciului să 

cuprindă, pe lângă sarcinile de serviciu curente, activităţi de perfecţionare a 

pregătirii profesionale, pentru creşterea gradului competenţei profesionale şi a 

randamentului lucrătorilor în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Pentru 

cunoaşterea eficienţei activităţilor planificate au fost efectuate analize, în baza 

acestora fiind desprinse concluzii care au motivat stabilirea de noi măsuri, cu 

termene şi responsabilităţi precise, în scopul îmbunătăţirii muncii. 

 Statul de funcţii al serviciului, aprobat prin H.C.L. nr. 212 din 27.06.2017 

are prevăzute 18 posturi, din care 12 ocupate, astfel: 
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- şef serviciu – 1 post, ocupat; 

- Compartiment de Evidenţa Persoanei – 6 posturi, din care 4 ocupate; 

- Birou Informatică – 7 posturi, din care 5 ocupate (1 post şef birou); 

- Compartiment Stare Civilă – 4 posturi, din care 2 ocupate; 

 Şeful serviciului a participat la şedinţele la care a fost convocat la 

Primăria oraşului Târgu-Neamţ, precum şi la convocările profesionale de la 

sediul D.J.E.P. Neamţ. 

 În data de 14 iunie 2018 a fost efectuat un control tematic metodologic 

de către reprezentanţii D.J.E.P. Neamţ.În urma acestui control a fost întocmită 

o notă de constatare în care au fost evidenţiate aspectele pozitive şi negative. 

Au fost remediate deficienţele constatate şi au fost luate măsuri pentru 

evitarea pe viitor a acestora. 

 La nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor 

Târgu-Neamţ, conform legislatiei în vigoare referitoare la Referendumul 

naţional din zilele de 6-7.10.2018 pentru modificarea Constituţiei, s-au luat 

mãsurile necesare pentru realizarea sarcinilor specifice în aceastã perioadã.  

 Astfel, bazele de date au fost actualizate la zi cu toate modificãrile 

survenite în statutul civil al persoanelor de pe raza de competenţă (schimbări 

de nume, decese, etc.), domiciliul sau reşedinţa acestora, în funcţie de cererile 

cetăţenilor şi de comunicările primite de la instituţiile abilitate (D.E.P.A.B.D., 

judecãtorii, primãrii s.a.) - comunicãri de pierdere a cetãteniei române, de 

interzicere a drepturilor electorale (de a alege, de a fi ales) etc. 

 S-a asigurat permanenţa serviciului în zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, în 

intervalul orar 700-2100 pentru Referendumul naţional pentru modificarea 

Constituţiei, fiind preluate cereri ale cetăţenilor care au solicitat eliberarea cărţii 

de identitate. Au fost tipărite şi înmânate cetăţenilor în timp util, aceştia putând 

să îşi exercite dreptul de vot. 

 Au fost efectuate verificări suplimentare (atât pe linie de evidenţa 

persoanelor, cât şi pe linie de stare civilă) şi au fost întocmite situaţiile 

solicitate de către D.E.P.A.B.D. prin radiogramele înaintate de Direcţia 

Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Neamţ, referitor la persoane decedate, 

comunicări de interzicere a drepturilor electorale (de a alege, de a fi ales), 

dobândire a statutului de cetăţean roman cu domiciliul în străinătate, activităţile 

de mediatizare şi deplasările cu camera mobilă. 
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 Au avut loc şedinţe lunare cu lucrătorii serviciului, precum şi discuţii pe 

marginea problemelor aparute, speţe deosebite, probleme organizatorice etc.  

 A fost o foarte bună colaborare între toţi salariaţii, precum şi cu 

conducerea primăriei, DJEP şi BJABDEP Neamţ. 

 ACTIVITĂŢI PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR  

 În perioada analizată activitatea pe linie de regim evidenţă s-a 

desfăşurat conform prevederilor O.U.G. 97/2005, republicată, H.G. 1375/ 

2006, Legea 119/ 1996, republicată, cât şi celelalte dispoziţii şi instrucţiuni 

primite de la eşaloanele superioare. 

 În cursul anului 2018 au fost tipărite un număr de 11012 acte de 

identitate, au fost eliberate 127 cărţi de identitate provizorii. 

 În conformitate cu prevederile ordinului I.N.E.P. cu privire la tipărirea şi 

distribuirea cărţilor de alegător pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 

ani pe parcursul anului 2018 şi care nu aveau tipărite cărţi de identitate 

anterior, raportăm că în perioada analizată acestea nu au fost produse de 

BJABDEP Neamţ din lipsa materialelor necesare. La sfârşitul anului 2018 nu 

mai existau cărţi de alegător neînmânate. 

 În perioada analizată lucrătorii de evidenţă a populaţiei din cadrul 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor s-au deplasat cu 

staţia mobilă pentru punerea în legalitate cu acte de identitate, fiind organizate 

36 de acţiuni, fiind puse în legalitate 170 persoane.  

 Astfel, au fost efectuate un numar de : 

o 25 acţiuni cu camera mobila la 28 persoane netransportabile;  

o 1 acţiune la Centrul Pilot de Recuperare a Persoanelor cu Handicap 

Păstrăveni, fiind puse în legalitate 25 persoane; 

o 4 acţiuni la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 

Războieni, fiind puse în legalitate 33 persoane cu vize de reşedinţă 

şi 21 persoană cu carte de identitate; 

o 2 acţiuni la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Târgu-Neamţ, fiind puse 

în legalitate 34 persoane cu vize de reşedinţă; 

o 1 acţiune la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Neamţ 

fiind puşi în legalitate 3 elevi; 
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o 2 acţiuni la Mănăstirea Văratec, fiind puse în legalitate 21 persoane; 

o 1 acţiune la Mănăstirea Sihăstria, fiind puse în legalitate 5 

persoane; 

 În ceea ce priveşte prevederile punctului II.1 din Planul de măsuri 

DEPABD-IGPR nr.1970237/95835 din 14.01.2011, au fost trimise un număr 

de: 

 121 invitaţii cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actului de 

identitate în termenul prevăzut de lege în trimestrul al IV-lea 2017; 

 254 invitaţii cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actului de 

identitate în termenul prevăzut de lege în trimestrul I 2018; 

 248 invitaţii cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actului de 

identitate în termenul prevăzut de lege în trimestrul al II-lea 2018; 

 186 invitaţii cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actului de 

identitate în termenul prevăzut de lege în trimestrul al III-lea 2017; 

 Referitor la Dispoziţia comună DEPABD–IGPR nr.4315800/57 din 

23.05.2018 privind desfăşurarea activităţilor pentru punerea în legalitate a 

minorilor cu vârsta între 14-18 ani şi a persoanelor majore care figurează în 

Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu domiciliul în România şi nu au 

solicitat eliberarea primului act de identitate până la data de 31.12.2017, vă 

comunicăm faptul că, din totalul de 277 persoane, 61 au situaţia clarificată, 

astfel: 56 persoane au solicitat eliberarea actului de identitate, 4 persoane au 

dobândit statutul de CRDS, 1 persoană este decedată.Au fost efectuate un 

număr de 238 verificări în teren de către poliţiştii de ordine publică şi un număr 

de 216 menţiuni operative.Acţiunea a fost finalizată. 

 ACTIVITĂŢI PE LINIE DE INFORMATICĂ 

 Principala activitate a Biroului Informatică este de actualizare a 

Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu datele privind persoanele, în 

baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu 

ocazia soluţionării cererilor pentru eliberarea actelor de identitate. 

 De asemenea, acest birou preia în Registrul Naţional de Evidenţă a 

Persoanelor datele privind persoana fizică în baza comunicărilor nominale 

pentru născuţii vii, cetăţeni români sau cu privire la modificările intervenite în 

statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate 
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ale persoanelor decedate sau declaraţiile din care rezultă că persoanele 

decedate nu au avut acte de identitate. 

 Din totalul de imaginilor preluate cu staţiile foto fixe şi cu camera mobilă 

persoanelor care au solicitat eliberarea unui act de identitate, nu au fost cazuri 

de restituire a loturilor, acestea fiind corect poziţionate conform metodologiei 

primite. 

 Pe linie de informatică lucrătorii regim evidenţă din cadrul Serviciului 

Public Comunitar au desfăşurat activităţile specifice, stabilite prin fişa postului: 

 au fost introduse şi actualizate datele de pe cererile de eliberarea 

actelor de identitate primite la ghişeul serviciului, în vederea tipăririi 

cărţilor de identitate (11012 cărţi identitate tipărite); 

 au fost trimise 178 loturi CI pentru eliberarea actelor de identitate şi 22 

rebuturi în anul 2018;      

 a fost actualizată baza de date cu informaţii privind actele de identitate 

eliberate de către serviciu; 

 a fost ţinută evidenţa clară a tuturor activităţilor desfăşurate pentru 

întreţinerea bazei de date, consemnate în Registrul informaticianului; 

 au fost urmărite asigurarea protecţiei şi securităţii datelor din evidenţa 

persoanelor; 

 au fost urmărite şi operate menţiunile privind restanţierii de pe raza de 

competenţă; 

 au fost furnizate, în condiţiile legii, a datelor de identitate adresa 

persoanelor, către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi 

locale, agenţii economici sau cetăţeni, în cazul în care sunt necesare 

prelucrări de date în sistem informatic şi comunicarea în termen a 

datelor solicitate (569 verificări, din care 13 pentru M.I., 546 pentru alte 

ministere, 10 pentru persoane fizice); 

 a fost asigurată buna administrare a reţelei şi sistemului informatic, 

întreţinerea echipamentelor de calcul din dotarea serviciului; 

 ACTIVITĂŢI PE LINIE DE STARE CIVILĂ 

 Compartimentul Stare Civilă, componentă a Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Târgu-Neamţ, în perioada 

analizată şi-a desfăşurat activitatea conform Legii nr. 119/1996 republicată, cu 

modificările ulterioare, a Metodologiei din anul 2011 cu privire la aplicarea 

unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, ale art. 16 din Regulamentul 

privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de 
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Evidenţă a Persoanelor Târgu-Neamţ şi a ordinelor şi dispoziţiilor primite de la 

eşaloanele superioare.    

 S–au desfăşurat următoarele activităţi specifice: 

 întocmirea, la cerere sau din oficiu – portivit legii, a actelor de 

naştere, de căsătorie, divorţ şi de deces şi eliberarea certificatelor 

doveditoare;  

 înscrierea de menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe 

marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimiterea 

comunicărilor de menţiune pentru înscriere în registre, exemplarul I 

sau II, după caz; 

 eliberarea de extrase de pe actele de stare civilă, la cererea 

autorităţilor, precum şi dovezilor privind înregistrarea unui act de 

stare civilă, la cererea persoanelor fizice; 

 transmiterea structurii informatice din cadrul serviciului comunicările 

nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la 

modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-

14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori 

declaratiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte 

de identitate; 

 întocmirea buletinelor statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, 

în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică. 

 

Din punct de vedere al activităţilor desfăşurate se evidenţiază: 

 

 acte de stare civilă înregistrate – 877, din care 479 de naştere, 126 

de căsătorie şi 272 de deces; 

 certificate de stare civilă eliberate – 2346, din care 1750 de naştere, 

207 de căsătorie şi 389 de deces; 

 transcrieri certificate/extrase eliberate de autorităţile altor state – 54, 

din care 41 de naştere, 11 de căsătorie şi 2 de deces; 

 au fost înregistrate 17 rectificări de acte; 

 au fost operate 5 înregistrări tardive de naştere (3 în categoria 30 

zile-1 an, 1 în categoria 1-14 ani şi 1 în categoria 14-18 ani); 

 a fost înregistrată o căsătorie mixtă cu un cetăţean din Albania şi a 

fost desfăcută o căsătorie mixtă; 

 În cursul anului 2018 s-au întocmit un număr de 1881 menţiuni, din 

care: 
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 1043 primite 

 1881 operate 

 394 comunicate la SPCLEP 

 1665 comunicate la exemplaraul II 

 Se păstrează un contact permanent cu Direcţia pentru Protecţia 

Copilului şi cu reprezentanţii Direcţiei Sanitare Judeţene pentru prevenirea 

abandonului nou-născutului în maternităţi şi secţii de pediatrie, cunoaşterea şi 

deţinerea controlului asupra problemelor existente în centrele de plasament, 

unităţi sanitare şi de protecţie socială, instruirea persoanelor responsabile din 

instituţiile mai sus menţionate cu privire la obligaţiile ce le revin în sensul 

respectării prevederilor Legii nr. 119/1996 republicată, cu modificările 

ulterioare şi ale O.U.G.nr.97/2005, republicată. 

 ACTIVITĂŢI PE LINIE DE SECRETARIAT, ARHIVĂ 

 au fost înregistrate un număr de 2085 de documente primite şi create în 

cadrul serviciului ; 

 au fost înregistrate şi formulate răspunsuri pentru un număr de 361 

solicitări ale persoanelor pentru Legea nr. 677/2001 ; 

 nu au fost înregistrate petiţii ; 

 au fost primite în audienţă de către şeful serviciului un număr de 248 

persoane ; 

 toate răspunsurile solicitate au fost trimise în termenele prevăzute de 

lege, pentru fiecare categorie de lucrare ; 

 toată arhiva este depozitată într-o cameră separată, este cusută, 

copertată şi opisată.; 

 Având în vedere că serviciul nostru nu are personalitate juridică 

(compartiment financiar şi de resurse umane), activitatea de această natură 

este condusă şi coordonată de compartimente specializate din cadrul 

Primăriei. 

 Ca o concluzie la cele prezentate mai sus, activitatea Serviciului Public 

Comunitar  Local  de Evidenţă a Persoanelor Târgu Neamţ s-a desfăşurat în 

bune condiţii pe parcursul anului 2018. Nu au fost semnalate disfuncţionalităţi 

în activitate, toate lucrările fiind efectuate respectându-se termenul de 

soluţionare al acestora. 
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CAPITOLUL XXIV-DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A 

ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Târgul-Neamţ 

nr.151/08.07.2015 a fost organizat, în condiţiile prevăzute de lege, Serviciul 

Public de Asistenţă Socială, instituţie publică având personalitate juridică, 

aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului Târgul-Neamţ, denumită 

Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ. 

       I.SEVICIUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ADULŢI ŞI COPII 

I.1.COMPARTIMENT PROTECŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ - PERSOANE 

ADULTE ŞI VÂRSTNICE 

 Principalele prestaţii şi servicii oferite in anul 2018 : 

        1. Alocaţia de stat pentru copii - un ajutor cu caracter universal care se 

acordă tuturor copiilor între 0-18 ani.Cadrul legal este dat de Legea nr.61/1993 

modificată si completată.Activitatea constă în informarea beneficiarilor asupra 

conţinutului dosarelor, preluarea dosarelor şi transmiterea acestora, pe bază 

de borderou, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială NEAMŢ. 

Activitate: 

 - 184 dosare preluate pentru obţinerea alocaţiei de stat pentru copii 

    2. Indemnizaţia/stimulentul pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 

ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap – este un sprijin acordat 

familiei în vederea creşterii copilului. 

    Cadru legal : Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul 

si indemnizaţia pentru creşterea copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare şi hotărârile ce aprobă Normele Metodologice de aplicare a celor 

două acte normative. 

     Activitatea constă în informarea beneficiarilor asupra conţinutului 

dosarelor, preluarea acestora şi transmiterea, pe bază de borderou, Agenției 

Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamţ pentru plata acestora. 

 Activitate: 

 100 dosare de indemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta de  1-

2 ani 

 60 dosare pentru acordarea stimulentului de inserţie 

 4 dosare pentru creşterea copilului cu vârsta 3 – 7 ani, în cazul copilului cu 

handicap sau a părintelui cu handicap ce are în întreţinere copil sub 7 ani 
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   3. Indemnizatia/sprijinul acordat pentru creşterea copilului cu handicap cu 

vârsta 3 – 7 ani, respectiv în cazul părintelui cu handicap care are în îngrijire 

copil cu vârsta sub 7 ani 

Cadru legal : Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

şi Normele Metodologice de aplicare a prevederilor acestei legi 

Activitatea constă în informarea beneficiarilor asupra conţinutului dosarelor, 

preluarea şi transmiterea acestora, pe bază de borderou, Agenţiei Judeţene 

pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru plata acestora. 

 Activitate : 

 - 4 dosare întocmite şi transmise. 

   4. Ajutorul social este un beneficiu de asistenţă socială, întemeiat pe 

principiul solidarităţii sociale, acordat sub formă de venit minim garantat, 

familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse. 

 Cadru legal : Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare precum şi Normele metodologice de 

aplicare, aprobate prin Hotărâre de Guvern. 

 Activitatea constă în : 

 informarea cetăţenilor, îndrumarea acestora pentru întocmirea 

dosarelor, verificarea eligibilităţii cererilor, prin întocmirea anchetei 

sociale şi pronunţarea asupra acordării sau respingerii cererii, prin 

dispoziţie şi comunicarea acesteia; 

 verificarea lunară a dosarelor pentru observarea îndeplinirii de către 

beneficiari a obligaţiilor ce decurg din statutul de beneficiar; 

 primirea cererilor/declaraţiilor şi a actelor anexă; 

 efectuarea, din 6 în 6 luni, a anchetelor sociale pentru verificarea 

menţinerii, modificării sau încetării dreptului; 

 întocmirea dispoziţiilor de acordare, modificare, suspendare, reluare, 

încetare a dreptului, în funcţie de îndeplinirea obligaţiilor şi de situaţiile 

constatate; 

 întocmirea documentelor ce decurg din aplicarea prevederilor legale 

(situaţii de lucrări – muncă în folosul comunităţii, borderouri, situaţie de 

plăţi verificare pontaje) 

 deplasare în teren în vederea supravegherii efectuării orelor de muncă 

de către beneficiarii de V.M.G. 

 transmiterea către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a 

documentelor prevăzute de lege, în vederea efecuării plăţilor. 

 Activitate : 
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 La începutul anului 2018 erau în evidenţă 152 dosare, iar la finele anului 

2018 erau în evidenţă 135 dosare, din care 124 în plată şi unul pentru 

care plata a fost suspendată temporar. 

 Pe parcursul anului 2018 dinamica se prezintă astfel : 

o 20 dosare pentru care a fost aprobat dreptul; 

o 17 dispoziţii de suspendare a dreptului la ajutor social pentru 

neefectuare oreleor de muncă în folosul comunităţii; 

o 8 dispoziţii de reluare a dreptului, în urma îndeplinirii obligaţiilor legale; 

o 41 dosare pentru care a încetat dreptul la ajutor social, la cerere sau 

conform prevederilor legale. 

o 20 dosare în care s-a modificat cuantumul şi numărul de membri 

conform prevederilor legale. 

 Pe parcursul anului 2018 au fost efectuate în jur de 50 de acţiuni 

conform planului de lucrări întocmit lunar. 

           Diversele acţiuni s-au derulat în următoarele locuri în funcţie de numărul 

de ore pe care îl au de efectuat lunar beneficiarii: 

 Salubrizarea malului drept al Ozanei 

 Biblioteca orăşenească 

 S.C.”Civitas” S.R.L. 

 Biserica “Sfantul Ilie”  

 Clubul Copiilor   

 Şcoala Generală nr.3 

 Parohia “Sf. Trei Ierarhi” Bejeni 

 Parohia “ Sf.Nicolae “ – Humuleşti 

 Parohia “Acoperământul Maicii Domnului” Blebea 

 Poliţia Locală 

 Centrul “Sfânta Teodora” 

 Creşa nr.1  

 Fundaţia Filantropică “Omenia” 

 Colegiul Tehnic “Ion Creangă” 

 Direcţia Venituri, Impozite şi Taxe  

 Numărul de persoane care a efectuat orele de muncă a variat de la o 

luna la alta, în funcţie de numărul dosarelor aflate în plată, fiind cuprins între 

100 şi 110 persoane. 

  Pe parcursul anului au fost reevaluate toate dosarele aflate în plată şi 

s-au întocmit dispoziţiile corespunzătoare, de menţinere, modificare, 
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suspendare, reluare sau încetare a dreptului la acest beneficiu de asistenţă 

socială. 

  Trimestrial au fost preluate noile cereri însoţite de acte doveditoare ale 

veniturilor, iar din 6 în 6 luni au fost întocmite anchete sociale. 

  Situaţiile centralizatoare ce decurg din aplicarea legii au fost întocmite 

lunar şi au fost transmise Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 

Neamţ, în vederea efecuării plăţilor. Beneficiarii îşi primesc drepturile prin 

mandat poştal. 

   5. Ajutorul de urgenţă este un beneficiu de asistenţă socială acordat familiilor 

şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate. 

 Cadru legal : Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare şi Hotarârea Consiliului Local 

nr.273/27.09.2017 privind aprobarea Listei şi metodologiei referitoare la 

situaţiile deosebite care necesită acordarea de ajutoare de urgenţă. 

 Activitate : 

 în perioada ianuarie 2018 – decembrie 2018 au fost acordate un număr 

de 16 ajutoare de urgenţă, în sumă totală de 7200 lei. 

   6.  Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei sunt un sprijin acordat 

familiilor cu venituri reduse pentru compensarea unor părţi cu cheltuielile la 

plata energiei termice, a gazelor naturale utilizate pentru încălzirea locuinţei 

sau a procurării de combustibili solizi pentru încălzirea locuinţei. 

 Cadru legal: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind 

măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, care reglementează 

acodarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2015-

2016, precum şi Hotărârea Guvernului nr.920/2011 privind aprobarea Normele 

Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.70/2011. 

 Activitate : 

 Pentru sezonul rece noiembrie 2017–martie 2018, în perioada 

octombrie 2017–20 noiembrie 2018 s-a înregistrat următoarea situaţie : 

 dosare ajutor încălzire în sistem centralizat : 3 

 dosare ajutor încălzire cu gaze naturale : 167 

 dosare ajutor încalzire cu lemne: 297 

 dosare ajutor încalzire energie electrica : 21 
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- dispoziţii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sistem 

centralizat 

- dispoziţii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze 

naturale 

- dispoziţii de respingere a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze 

naturale 

- dispoziţii de încetare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze 

naturale 

- dispoziţii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne 

- dispoziţii de respingere a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne 

- dispoziţii de încetare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze 

naturale 

- dispoziţii de modificare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze 

naturale 

 Pentru dosarele luate în evidenţă, lunar trebuie întocmite şi transmise 

situaţii centralizatoare(dispoziții, anexe şi state de plată) şi rapoarte statistice 

la Agenţia Judeţenă pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamţ, conform 

prevederilor legale. 

 Întocmirea borderourilor şi a dispoziţiilor pentru acordarea tuturor 

drepturilor aferente încălzirii locuinţei cu lemne, atât beneficiarilor de ajutor 

social, cât şi persoanelor şi familiilor care nu beneficiază de ajutor social şi 

care utilizează pentru încălzirea locuinţei acest tip de combustibil. 

 Pe parcursul anului 2018 au fost întocmite un număr de 21 anchete 

sociale pentru beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie 

electrică. 

  7. Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap 

 Cadru legal: Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi Normele Metodologice de aplicare a acesteia. 

 Activitatea constă în informarea persoanelor interesate asupra 

prevederilor legale în vigoare şi întocmirea documentaţiilor ce decurg din 

aplicarea legii. 

 Activitate : 

 În perioada ianuarie 2018 – decembrie 2018  au fost consiliate cca. 350 

persoane cu nevoi speciale şi au fost întocmite: 
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 114 anchete sociale pentru persoanele care au mers la Comisia de 

Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap în vederea 

încadrării sau reîncadrării într-o categorie de persoane cu handicap.  

 35 anchete sociale întocmite la solicitarea diverselor centre de primire a 

persoanelor cu handicap pentru persoanele internate, în vederea 

actualizarii dosarelor 

 27 de solicitări în vederea acordării cardurilor de parcare pentru 

persoane cu handicap 

 13 dosare de internare într-un centru de îngrijire şi asistenţă, pentru 

persoane cu nevoi speciale ce nu pot beneficia de îngrijire în cadrul 

familiei. 

  8. Primirea şi soluţionarea corespondenţei dintre instituţii, a adreselor şi 

petiţiilor cetăţenilor şi întocmirea de anchete sociale diverse(Judecătorie, 

Tribunal, Poliţie, dosare bursă, cazare cămine universitate, Direcţia Venituri 

Taxe și Impozite, etc.) 

 Corespondenţa administraţiei publice se diferenţiază ca regim în funcţie 

de sursa ei de provenienţă. Astfel se poate vorbi de corespondenţa internă, în 

cazul documentelor emise de compartimentele din interiorul unei instituţii şi de 

corespondenţa externă, reprezentată de documentele care sunt emise de 

compartimentele unei instituţii către un destinatar din afara acesteia, ori de 

acele documente care provin din exterior de la alte persoane juridice sau 

fizice. 

 Activitate : 

 3787 înregistrări reprezentând corespondenţa între instituţii şi 

cerereri,solicitări pentru întocmirea diverselor anchete sociale  în registrul 

«intrare – iesire». 

  9. Proiecte depuse de Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ 

pe parcursul anului 2018 

1. “Societatea nu are vârstă” – Cod apel:POCU436/4/4 - Valoare - 600.000 

euro - depus în luna noiembrie 2018 

 Obiectiv general - Reducerea numărului de persane aparţinând 

grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-

profesionale de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea 

integrării socio-profesionale. 
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 2. ”Violenţa domestică nu are scuze!” – Cod apel:POCU/467/4/4 – Valoare - 

400.000 euro - depus în luna Decembrie 2018 

 Obiectiv general - Reducerea numărului de persone aparţinând 

grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-

profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea 

integrării socio-profesionale. 

 Cele două proiecte se află în faza de evaluare. 

 

  10. Cantina de Ajutor Social  

   Oferă hrană familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de 

necesitate. 

 Cadru legal : Legea nr.208/1997 privind cantinele sociale 

 Pană în luna decembrie 2018 au beneficiat de serviciile cantinei sociale 

un numar de 38 de persoane. Majoritatea beneficiarilor cantinei sunt persoane 

aflate în dificultate, în vârstă, suferinde de anumite afecţiuni, unele chiar grave, 

sau care locuiesc în condiţii precare, insalubre şi nu se pot descurca să-şi 

procure sau să-şi prepare singuri hrana.Din cei 38 de beneficiari fac parte 

familii cu copii, mame singure având copii in întreţinere, persoane singure 

bolnave cronic şi beneficiari de ajutor social. 

 Serviciul cantinei sociale este constituit prin servirea a două mese pe zi: 

prânzul şi cina.Beneficiarii sunt vizitaţi la şase luni cand li se întocmeşte 

ancheta socială, cu situaţia constatată la data respectivă: 

- Întocmire anchete sociale beneficiari – 40 

- Întocmire referate de acordare masă pentru beneficiari - 40 

- Întocmire decizii de acordare masă pentru beneficiari - 40 

- Întocmire dosare beneficiari pentru acordare masă - 40 

- Întocmire contracte beneficiari pentru acordare masă - 40 

- Întocmire referate de încetare masă pentru beneficiari - 6 

- Întocmire decizii de încetare masă pentru beneficiari – 6 

- Întocmire pontaje lunare. 
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 I.2.CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ A  

PERSOANELOR  FĂRĂ ADĂPOST  “ SFÂNTA  TEODORA “ 

 Centrul de primire în regim de urgenţă pentru persoane fără adăpost  

”Sf. Teodora” este un serviciu de protecţie socială care funcţionează în 

structura Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ şi este destinat 

persoanelor lipsite temporar de adăpost sau care se găsesc în situaţie de risc 

social. 

 Beneficiarii serviciului social sunt: 

a) Persoane singure sau familii aflate în situaţie de dificultate sau în risc de 

excluziune socială; 

b) Persoane care se află în stradă de o perioadă mai lungă de 3 luni. 

c) Persoane care nu au  familie sau nu se află în întreţinerea unei sau 

unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

d) Orice altă persoană care necesită adăpost de urgenţă până la 

soluţionarea situaţiei de risc. 

Misiunea centrului este : 

 De a primi beneficiarii atunci când ei nu îşi pot asuma singuri 

dificultăţile cu care se confruntă. Aceste dificultăţi pot fi de natură 

relaţională, profesională, socială. 

 De a ajuta beneficiarii să-şi exprime cât mai liber posibil alegerea lor în 

ceea ce priveşte viaţa profesională, personală, familială şi socială. 

 De a le oferi un suport educativ şi psihologic şi de a le încuraja 

reinserţia socială. 

 Principalele funcţii ale serviciilor sociale oferite de Centrul de Primire în 

Regim De Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost  “Sfânta Teodora” Târgu-

Neamţ sunt următoarele: 

 a) De a furniza servicii sociale de interes public general/local, prin 

asigurarea următoarelor activităţi: 

1. Reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu 

persoana beneficiară; 

2. Găzduire pe perioadă determinată 
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3. Educaţie pentru sănătate; 

4. Acordarea hranei – 3 mese/zi; 

5. Consiliere psihologică şi socială; 

 b) de a informa beneficiarii, potenţialii beneficiari, autorităţile publice şi a 

publicul larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor 

activităţi: 

1. Sprijin în întocmirea actelor de identitate şi a altor acte şi drepturi în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

2. Intermedierea, în conditiile legii, a internării în unităţi care acordă 

asistenţă medicală şi socială; 

3. Sprijin în întocmirea dosarului de solicitare a ajutorului social sau de 

urgenţă, la cantina socială, a dosarului pentru încadrarea în grad de 

handicap; 

4. Elaborarea de rapoarte de activitate; 

 c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a 

acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire 

a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte 

din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin 

asigurarea următoarelor activităţi: 

1. Beneficiarii sunt tratați cu respect și nu sunt supuși unor tratamente 

discriminatorii; 

2. Beneficiarii au dreptul la liberă exprimare, în condițiile prezentului 

Regulament; 

3. Beneficiarii au dreptul la corespondență pe perioada cazării în centru; 

4. Beneficiarii au dreptul de a face demersuri pentru integrare în muncă; 

 d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor 

activităţi: 

1. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de 

acordare a serviciilor; 

2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3. Întocmirea unui plan de intervenţie şi acţiuni; 

4. Monitorizare şi post monitorizare; 

 e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale 

centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. Beneficiarii au la dispoziţie camere curate dotate cu mobilierul necesar; 

http://legeaz.net/legea-136-1995-asigurarilor-reasigurarile
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2. Centrul le asigură beneficiarilor un spaţiu comun de recreere şi 

socializare; 

3. Centrul asigură materialalele igienico-sanitare necesare pentru 

întreţinerea igienei beneficiarilor; 

4. Centrul deţine grupuri sanitare dotate cu apă caldă pentru întreţinerea 

igienei beneficiarilor; 

Principalii indicatori din CPRUPFA ”Sf Teodora” în anul 2018  sunt: 

Nr.Crt. Indicator Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 

1 Găzduire pe 

timp de 

noapte 

6 8 5 7 7 12 6 6 12 11 15 25 

2 Găzuire 

perioadă 

determinată 

- - - - - - - - - - - 20 

3 Mese 

acordate 

558 672 450 630 6

3 

108

0 

5

4 

558 1080 1023 1350 2325 

4 Asistare 

sociala 

6 8 5 7 7 12 6 6 12 11 15 25 

5 Suport 

psihologic 

6 8 5 7 7 12 6 6 12 11 15 25 

 

     S-a întocmit Metodologia de organizare şi funcţionare a centrului, 

Manualul de Proceduri formalizate, registrele , documentele necesare conform  

Ordinului 2126 /05.11.2014 Reactualizat privind aprobarea Standardelor 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor 

vârstnice,  Anexa 4 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu 

cazare pe o perioadă determinată organizate ca centre rezidenţiale pentru 

persoanele fără adăpost. 

 În perioada 1.01.2018- 30.08.2018 s-a întocmit documentaţia necesară 

în vederea obţinerii autorizaţiei  ISU şi a documentaţiei pentru licenţiere a 

centrului. Odată cu stabilirea  centrului ca  spaţiu de primire în regim de 

urgenţă pentru perioada de iarnă, au fost cazaţi pe timp de noapte 6 beneficiari 

începând cu 1.09.2018. 
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   Au beneficiat de consiliere socială, în funcţie de particularităţile fiecărui 

caz, un număr de 11 beneficiari în septembrie, 14 beneficiari în octombrie, 15 

beneficiari în noiembrie şi 20 de beneficiari în decembrie.                                                                                                                                           

 Au fost asistaţi în vederea întocmirii cărţii provizorii de identitate 2 

beneficiari şi un beneficiar fost asistat în realizarea certificatului de încadrare 

într-o categorie de persoane cu handicap. 

 Au fost realizate rapoarte de evaluare psihologică, au fost aplicate   

teste psihologice fiecărui beneficiar şi  au fost completate fişe de consiliere 

psihologică. 

 Zilnic s-au acordat informaţii şi consiliere  persoanelor solicitante cu 

privire la cadrul legal de accesare a serviciilor centrului. 

    În perioada 1.09.2018 – 17.12.2018 au fost înregistrate 20 de cereri  în 

vederea acordării de servicii sociale în regim de urgenţă pentru perioadă 

determinată în CPRUPFA „ Sfânta Teodora”. Asistentul  social a oferit servicii 

de informare şi consiliere socială cu privire la serviciile sociale de care pot 

beneficia persoanele fără adăpost în cadrul centrului: identificarea şi depăşirea 

situaţiilor problematice, suport pentru întocmirea anumitor documente sociale, 

suport pentru identificarea unor drepturi sociale, întocmirea documentelor( 

ancheta socială) pentru hrană la Restaurant Catering ,,Sfănta Teodora” pentru 

6 beneficiari până la data de 16.12.2018.   S-a efectuat  muncă de teren în 

identificarea de cazuri noi.   

  În perioada 17.12.2018 – 31.12.2018  au fost luaţi în evidenţa centrului 

pentru acordarea de servicii sociale 20 de beneficiari, unde s-au întocmit 

dosare conform procedurii de admitere. S-au finalizat 20 de anchete sociale, 

20 contracte de acordare servicii sociale pentru perioadă determinată. 

             I.3.COMPARTIMENT PROTECŢIA COPILULUI ŞI AUTORITATE 

TUTELARĂ 

           Activitatea Compartimentului Protecţia Copilului şi Autoritate Tutelară se 

axează pe intervenţia specializată şi dezvoltarea serviciilor adecvate pentru 

acordarea de asistenţă şi protecţie copilului aflat în dificultate şi familiei 

acestuia, prin toate formele şi mijloacele prevăzute de lege în acest sens. 

       În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, compartimentul protecţia 

copilului desfaşoară, în principal, urmatoarele activitaţi: 
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 Monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativă 

teritorială, respectă realizarea lor şi asigură centralizarea şi sintetizarea 

acestor date şi informaţii; 

 Identifică copiii aflaţi în dificultate, elaborează documentaţia pentru 

stabilirea măsurilor speciale de protecţie a acestora şi susţine în faţa 

instituţiilor competente măsurile de prevenire a abandonului copilului; 

  Realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului; 

 Acţionează pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru 

înregistrarea naşterii acestuia, în vederea identificării unei soluţii cu 

caracter permanent pentru protecţia copilului; 

 Susţine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial; 

 Identifică, evaluează şi acordă sprijin material şi financiar familiilor cu 

copii în întreţinere, asigură consiliere şi informare familiilor cu copii în 

întreţinere asupra drepturilor şi obligatiilor acestora, asupra drepturilor 

copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituţiilor 

speciale, etc; 

 Asigură şi urmareşte aplicarea măsurilor educative stabilite de organele 

competente pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea 

penală, dar care nu raspunde penal; 

 Asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a 

consumului de alcool şi droguri precum şi a comportamentului delicvent; 

 Colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale 

celorlalte organe de specialitate ale administraţei publice centrale în 

vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea de 

protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii si a stabilirii 

măsurilor pentru îmbunătăţirea acestei actvităţi. 

 Încheie parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale 

şi cu reprezentanţii societăţii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii 

măsurilor de protecţie a copilului; 

 Asigură relaţionarea cu diverse servicii specializate; 

 Sprijină accesul în instituţiile de asistenţă socială destinate copilului sau 

mamei si copilului şi evaluează modul în care sunt respectate drepturile 

acestuia; 

 Asigură realizarea activităţilor în domeniul asistenţei sociale în 

conformitate cu responsabilităţile ce ii revin, stabilite de legislaţia în 

vigoare; 

     Legislaţia care stă la baza desfăşurării activităţii: 
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      Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată. 

      Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea 

Planului individualizat de protecţie. 

 Metodologia din 19.01.2011 de intervenţie multidisciplinară şi 

interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situţii de risc de exploatare 

prin muncă, copii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români 

migranţi, victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state. 

        Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. 

      Legea 277/2010 privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, 

republicată. 

        Hotărârea nr.1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului 

sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de 

protecţie socială ”Bani de liceu”. 

    Legea 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu 

vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Legii 34/1998, privind acordarea de subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor 

române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de 

asistenţă socială. 

 La sfârşitul anului 2018, în cadrul Compartimentului Protecţia Copilului 

şi Autoritate Tutelară se aflau în evidenţă: 

 17 asistenţi maternali 

 29 de copii  încredinţaţi  la asistenţi maternali 

 10  copii încredinţaţi în plasament de tip familial 

 18 copii aflaţi în instituţii de învăţământ speciale  

 23 copii pentru care este instituită măsura de plasament în servicii 

publice specializate sau asistent maternal profesionist 

 34 copii care au comis fapte penale  

 84 de copii încadraţi în gradul de handicap „mediu”, „accentuat” sau 

„grav” 

 55  de copii înscrişi / reînscrişi la Creşa nr.1 

 168  de familii beneficiare de alocaţii pentru susţinerea familiei 
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 6 copii  pentru acordarea stimulentului educaţional - tichetelor sociale                                                                                                        

  În perioada 01.01.2018-31.12.2018 s-au întocmit  dosare pentru copii  şi 

familii din Târgu-Neamţ asupra cărora s-au luat măsuri de ocrotire familială 

sau instituţională, măsuri educative şi de orientare sau reorientare şcolară, 

astfel: 

- Au fost întocmite dosare noi, în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

pentru: 

 24 de copii care au fost orientaţi în învăţământul şcolar special; 

 10 dosare noi pentru copii în vederea evaluării de Comisia de 

specialitate pentru încadrare într-o categorie de persoane cu 

handicap ce necesită protecţie social; 

 3 copii pentru care s-au întocmit planuri de servicii în vederea 

stabilirii unei măsuri de protecţie specială; 

 Un dosar în vederea instituirii unei măsuri de protecţie specială, 

respectiv plasament de tip rezidenţial; 

 S-au întocmit 81 de anchete sociale şi anexele aferente privind copii 

deficienţi aflaţi în evidenţă în vederea reînnoirii certificatului de 

încadrare într-o categorie de persoane cu handicap ce necesită 

protecţie specială; 

 S-au întocmit 110 rapoarte de monitorizare semestriale pentru copiii 

încadraţi în grad de handicap şi care au domiciliul în Târgu-Neamţ; 

- S-au efectuat vizite trimestriale în vederea evaluării situaţiei copiilor 

încredinţaţi în plasament de tip familial sau la asistenţi maternali prin 

vizite la domiciliul persoanei ocrotitoare (10 copii aflaţi în plasament de 

tip familial şi 29 copii încredinţaţi la asistenţi maternali profesionişti); 

- Trimestrial s-au întocmit documentaţii necesare pentru cei 33 copii care 

au domiciliul în Târgu-Neamţ în vederea menţinerii măsurii de protecţie 

specială  plasament de tip rezidenţial sau la asistent maternal 

profesionist şi plasament de tip familial precum şi pentru rudele 

acestora; 

- S-au centralizat 69 de cereri pentru înscrierea/reînscrierea copiilor cu 

vârsta între 0-4 ani la Creşa nr. 1 Târgu-Neamţ şi s-au efectuat 18 

anchete sociale necesare pentru completarea dosarelor copiilor înscrişi 

în anul şcolar 2017-2018; 

- S-a organizat o întâlnire între membrii familiei naturale şi copilul/copiii 

aflaţi în plasament la asistentul maternal profesionist;  

- S-au întocmit 6 caracterizări necesare asistenţilor maternali pentru 

reînnoirea contractelor de muncă; 
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- S-au întocmit 5 anchete sociale pentru copiii care au săvârşit fapte 

penale şi sunt/nu sunt la prima abatere; 

- S-au întocmit 4 documentaţii necesare menţinerii măsurii de protecţie 

specială pentru tineri care au împlinit vârsta de 18 ani şi îşi continuă 

studiile; 

- S-au întocmit trimestrial Rapoarte de monitorizare pentru cei 3 copii 

care au stabilită măsura de protecţie - tutelă;  

- S-au întocmit răspunsuri, note de constatare şi rapoarte de vizită pentru 

analiza a 11 sesizări de abuz, neglijenţă sau violenţă domestică; 

- S-au distribuit gratuit un număr de 191 cutii de lapte praf corespunzător 

unui număr de 47 copii cu vârsta până într-un an, conform Ordinului 

Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr.449/2001 şi al Ministerului 

Administraţiei Publice nr.410/2001; 

- S-au întocmit borderouri centralizatoare ale consumului de lapte praf ce 

s-au predat lunar, însoţite de reţetele corespunzătoare, Direcţiei de 

Sănătate Publică a judeţului Neamţ; 

- S-au întocmit trimestrial fişele de monitorizare ale copilului cu indicatorii 

şi datele de la nivelul autorităţii publice locale solicitaţi de Ministerul 

Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale – Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului, ce apoi au fost transmise  Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ; 

- Au fost organizate acţiuni pe linia prevenirii, depistării şi sancţionării 

faptelor de cerşetorie şi vagabondaj în rândul minorilor  proveniţi din  

familii defavorizate social în colaborare cu Poliţia oraşului Târgu-Neamţ 

şi Serviciul de Poliţie Locală; 

- S-a participat la 15 audieri ale minorilor cercetaţi pentru săvârşirea unor 

fapte penale; 

- S-au întocmit 2 anchete sociale  pentru acordarea sprijinului financiar 

din cadrul Programului ”Euro 200”; 

- S-au întocmit 32 anchete sociale pentru copii din  raza oraşului Târgu-

Neamţ pentru a beneficia de sprijinul financiar ” Bani de liceu”; 

- S-a întocmit documentaţia pentru acordarea stimuletului educaţional 

sub forma tichetelor sociale pentru 6 copii preşcolari, conform  

prevederilor  legii 248/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

- S-a realizat activitatea de arhivare a documentelor pe anul 2017 şi s-a 

întocmit centralizatorul arhivistic; 

- Au fost operate în programul GS. Asis un număr de 169 dosare pentru 

acordare/menţinere/modificare şi au fost  operate în program 69 de 

dosare pentru încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei; 
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- Au fost completate Fişe de observaţii şi Fişa de identificare a riscurilor 

pentru copii ai căror părinte/părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate şi 

au fost înregistrate în registrul special; 

- Au fost identificaţi şi au fost întocmite dosarele pentru un număr de 20 

copii din familii defavorizate în vederea înscrierii şi participării acestora 

în tabără socială; 

- S-a întocmit raportul de activitate pe anul 2017; 

- S-au întocmit 29 anchete sociale pentru repartizarea unei locuinţe 

A.N.L. şi s-a întocmit o notă de constatare în acest sens;  

- Au fost întocmite documentaţii conform Legii 34/1998, privind acordarea 

de subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 

care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- Au fost elaborate Procedurile  operaţionale, conform  Ordinului 

200/2016 privind completarea Ordinului 400/2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice; 

- Zilnic s-au acordat persoanelor solicitante informaţii şi consultaţii 

referitoare la legislaţia în vigoare privind măsurile de protecţie a copilului 

şi a familiilor defavorizate; 

      Pentru activitatea de Autoritate Tutelară s-au întocmit:  

 55 de anchete pentru dosare de divorţ cu minori efectuate la domiciliul 

fiecărui părinte; 

 5 anchete pentru autorizări tutore şi stabilirea pensiilor de întreţinere copii; 

 30 de adrese privind soluţionarea dosarelor de divorţ, Judecătorii şi Birouri 

Notariale; 

 6 dosare pentru stabilirea curatorului special în vederea reprezentării 

minorilor în faţa notarului public; 

 5 anchete pentru acordarea de  indemnizaţii pentru creşterea copilului; 

      S-a acordat prioritate depistării familiilor cu risc crescut şi intervenţiei 

precoce pentru menţinerea copilului în familia naturală, iar când acest lucru nu 

a fost posibil, s-a recurs la alternative de tip familial. 

     Alocaţia pentru susţinerea familiei – este un sprijin pentru familiile cu 

venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani 

în scopul completării veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiţii mai 

bune pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, precum şi stimularea 

frecventării de către copiii de vârstă şcolară a cursurilor unei forme de 

învăţământ , organizate potrivit legii. 
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        Cadru legal : Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru susţinerea familiei 

cu modificările şi completările ulterioare 

    Activitate : 

- 72 de dosare pentru acordarea/menţinerea alocaţiei pentru susţinerea 

familiei; 

- 22 de dispoziţii individuale pentru acordarea de drepturi noi – ASF; 

- 50 de dispoziţii individuale pentru menţinerea dreptului la alocaţie 

pentru susţinerea familiei şi modificarea cuantumului acestei alocaţii; 

- 53 de dispoziţii individuale de încetare a alocaţiei pentru susţinerea 

familiei; 

- 410 anchete sociale pentru stabilirea, menţinerea, modificarea dreptului 

la ASF şi cuantumul acestui drept; 

- 8 adeverinţe pentru cei care au domiciliul în Târgu-Neamţ dar au 

solicitat dreptul la A.S.F. în altă localitate; 

     La sfârşitul fiecărei luni se întocmesc borderourile aferente lunii 

respective, care se înaintează A.J.P.I.S. Neamţ însoţite de actele 

corespunzătoare: dispoziţie, cerere, anchetă socială. 

    Lunar se verifică toate dosarele în vederea identificării acelor familii 

care nu mai indeplinesc condiţiile pentru a beneficia de alocaţie (acte 

justificative lipsă, copii care au împlinit vârsta de 18 ani, venituri care depăşesc 

cuantumul stabilit de lege). După caz, se întocmesc dispoziţii de încetare a 

dreptului sau modificare a cuantumului. Conform legii, periodic, fiecărei familii 

beneficiare de alocaţie de susţinere i se face ancheta socială. 

 II.  CREŞA NR. 1 TG.NEAMŢ                                       

            Activitatea Creşei nr. 1 in anul 2018, s-a desfăşurat respectând 

obiectivele şi principiile de funcţionare a creşelor precum şi gradul de 

satisfacere a beneficiarilor unităţii noastre.În perioada septembrie 2017-

septembrie 2018 au fost înscrişi un  număr de 69 de copii din care 11 copii s-

au retras în cursul anului, 3 copii din motive de neadaptabilitate şi 8 copii din 

motive  personale (financiare) ale părinţilor.Toţi copiii au fost grupaţi pe cele 

trei grupe existente la nivelul unităţii.Media anuală a copiilor care au frecventat 

creşa în anul 2018 fiind de 43 copii/zi. 

     În această perioada, Creşa nr. 1 Târgu-Neamţ a oferit următoarele tipuri 

de servicii: 

 Servicii de îngrijire, protecţie şi nutriţie a copiilor; 
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 Servicii de educatie timpurie; 

 Servicii de supraveghere a stării de sănătate a copiilor;  

 Servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de 

consiliere, educaţie parental, informare; 

           În decursul anului am realizat zilnic activităţi educative cu ajutorul 

personalului creşei, de asemenea, în ajunul sarbătorilor de iarnă am organizat 

împreună intalnirea cu Moş Crăciun, ocazie cu care copii au spus poezii, au 

cântat colinde şi au desenat felicitări. Copii au primit cadouri de la Moş Crăciun 

cu sprijinul Primăriei Târgu-Neamţ cât şi a D.A.S.Târgu-Neamţ. 

             De asemenea, respectarea cu responsabilitate a sarcinilor de serviciu, 

menţinerea curăţeniei zilnice, săptămânale, atat in interiorul creşei cât şi în 

curte sub directa îndrumare a dus la menţinerea stării de sănătate a copiilor. 

Cu privire la acest aspect s-au realizat următoarele obiective: 

     1. Asigurarea condiţiilor igienice ale creşei: 

- Curăţenia şi aerisirea zilnică (sală de joc, băi copii, dormitor, holuri, triaj 

copii, bloc alimentar, bucătarie); 

- Curăţenie şi dezinfecţie zilnică (sală de joc, băi, dormitoare copii, holuri 

trecere, bloc alimentar, bucătărie, spălătorie, wc-personal, cabinet 

medical, birouri, jucării, suprafeţe, oliţe, scaunele copii, ferestre); 

- Curăţenie în curtea interioară, deszăpezire, măturat, tuns iarba; 

- Curăţenie generală o dată pe an; 

- Dezinfecţia si deratizarea unităţii 4 ori an; 

- Schimbarea lenjeriei din 2 in 2 săptămâni sau atunci când este nevoie;  

- Spălat/călcat lenjerie (3 grupe); 

- Spălarea şi dezinfecţia veselei de 3 ori/zi (debarasare, clătire, spălare 

cu detergent, clătire, dezinfecţie cu Biclosol 20 min, clătire, scurgere); 

- Dezinfecţie linguriţe cu soluţie Biclosol o dată zi; 

- Probe sanitaţie (suprafeţe, linguri, farfurii, încaperi etc) o data pe an; 

 

     2. Asigurarea sănătăţii şi nutriţiei a copiilor : 

- Examen periodic, măsurarea parametrilor (Pc,Pt,T,G) de 4 ori pe an - 

se consemnează în foaia de observaţie a fiecărui copil; 

- Primire copii: triaj şi primire copii, verificarea stării de sănătate, 

verificarea avizelor epidemiologice, controlul igienii individuale a 

copiilor, depistarea bolilor infecto-contagioase – zilnic;  

- Primirea alimentelor în magazine – săptămânal; 
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- Eliberarea alimentelor din magazine – zilnic; 

- Primirea alimentelor la bucătarie, verificarea valabilităţii, cantitatea, 

calitatea proprietăţilor organoleptice ale alimentelor – zilnic; 

- Întocmirea meniurilor – zilnic; 

- Prepararea meniului – zilnic; 

- Servirea mesei copiilor: mic dejun, gustare, prânz, gustare la ora 16 

- Calculul raţiei zilnice a copiilor(calorii ) – zilnic; 

- Prelevare de probe din fiecare fel de mâncare – zilnic;  

- Toaletă copii: spălat pe mâini, folosirea oliţei, schimbare pampers, 

dezbrăcat şi îmbrăcat; 

 

       3. Respectarea normelor igienico –sanitare de către personalul creşei: 

- Controlul periodic; 

- Folosirea substanţelor dezinfectante;  

       Aceste obiective au fost realizate de către întreg colectivul  creşei 

(asistente medicale, îngrijitoare, bucătar), colectiv format dintr-un număr de  10 

persoane, la fel ca în anul 2017. 

     S-a urmărit în permanenţă ca aprovizionarea unităţii cu alimente, 

materiale de curăţenie, medicamente, dezinsecţia periodică să se facă la timp 

pentru a nu afecta buna desfăsurare a activităţii creşei.  

     S-au încheiat contracte pentru acordarea de servicii sociale pentru cei 

69 de copii înscrişi. S-a încasat contravaloarea costului mediu lunar de 

întreţinere/copil ,respectând H.C .L nr. 16/17/19 din data de 31.01.2018.  

  Baza tehnico-materială a ramas aceeaşi ca şi în anul 2017, unitatea 

noastră urmând a intra într-un proiect de reabilitare şi dotare în anul 2019, 

proiect iniţiat de Primăria oraşului Târgu-Neamţ. 

   Colaborarea, promptitudinea şi spiritul de colegialitate, respectul 

reciproc între angajaţi, au dus la satisfacerea tuturor nevoilor copiilor şi 

părinţilor legate de sprijinul acordat în îngrijirea, protecţia şi nutriţia copiilor, în 

supravegherea stării de sănătate a acestora şi oferirea unor servicii de 

educaţie timpurie. 
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III. CABINETE MEDICALE SCOLARE -  ACTIVITATEA  DE  

ASISTENTA  MEDICALA  IN  UNITATILE DE INVATAMANT 

ARONDATE  DISPENSARULUI SCOLAR TIRGU NEAMT – 

COMPARTIMENT MEDICINA GENERALA 

      Activitatea de asistenţă medicală în unităţile de învăţământ preşcolar, 

şcolar şi liceal din oraşul Târgu-Neamţ este asigurată de către Dispensarul 

Şcolar prin cabinetele medicale ale Compartimentului Medicină Generală şi 

Compartimentului Stomatologie, aflate în subordinea Direcţiei de Asistenţă 

Socială a oraşului Târgu-Neamţ. Personalul care a deservit aceste cabinet, pe 

parcursul anului 2018, a fost: 

 Compartiment Medicină Generală 

MEDICI  : 

    1. Dr. PLATON MARIA MIHAELA - medic medicina generala/medicina de 

familie 

    2. Dr. ŞTEFAN SORINA MANUELA - medic primar medicină de familie  ½ 

normă 

ASISTENŢI MEDICALI: 

    3.BORDIANU ELENA  - asistent medical principal 

    4.BOSTOACA IULIANA  - asistent medical principal 

    5.DAVID DANA - asistent medical principal 

    6.GAMANUŢ MIHAI FLORIN - asistent medical  

    7.HOREA NICOLETA - asistent medical principal 

    8.HUMA MIHAELA - asistent medical principal 

    9.OLTEANU MIHAELA - asistent medical principal 

   10.ŢARANU NICOLETA - asistent medical principal 

   11.VARTIC DANA VIORICA - asistent medical principal 

   12.CIOCOIU CĂTĂLINA DUMITRIŢA - asistent medical – voluntar 
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ACTIVITĂŢI ASISTENŢĂ MEDICALĂ 

I. PROFILAXIE - PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR ÎN 

COLECTIVITĂŢILE DE ELEVI ŞI PRESCOLARI 

    

a. TRIAJ EPIDEMIOLOGIC – DUPĂ VACANŢE ŞI ÎN CAZ DE 

APARIŢII DE BOLI TRANSMISIBILE, ZILNIC ÎN GRADINIŢE CU 

PROGRAM PRELUNGIT 

NR.ELEVI 

EXAMINAŢI 

NR.CAZURI 

DEPISTATE 

 

 

 

 

 

 

 

1.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC DUPĂ VACANŢA DE IARNĂ 

15-19.01.2018 

   5748   184 

2.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC DUPĂ VACANŢA 

INTERSEMESTRIALĂ 

12-16.02.2018 

   5568   162 

3.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC DUPA VACANŢA DE PAŞTE 

11-17.04.2018 

   5525   127 

4.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC DUPA VACANŢA DE VARĂ 

10-17.09.2018 

   5609   158 

 COMPARTIMENT MEDICINĂ GENERALĂ La sfârşitul anului 2018 

1. NUMĂR MEDICI  Un medic cu normă întreagă şi un 

medic cu jumătate de normă 

2. NUMĂR ASISTENŢI MEDICALI ANGAJAŢI 9 

3. NUMĂR DE CABINETE MEDICALE  6 

4.        NUMĂR COPII ÎNSCRIŞI ÎN UNITĂŢI ŞCOLARE                        

                                                                      1.NUMĂR DE PREŞCOLARI ÎNSCRIŞI ÎN GRADINIŢE 683 cu program 

prelungit 

64 cu program 

normal 

2.NUMĂR DE ELEVI ÎNSCRIŞI ÎN  CLASELE PREG-VIII 2015 

3.NUMĂR DE ELEVI ÎNSCRIŞI  ÎN CLASELE IX-XII 2794  

4.NUMĂR DE ELEVI ÎNSCRIŞI ÎN ŞCOLI 

PROFESIONALE 

161 

TOTAL 5717 (elevi si prescolari) 
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5.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC DUPA VACANŢA - GRADINIŢE ŞI 

ŞCOLI PRIMARE 

5-8.11.2018 

   1828     57 

6.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC  ÎN GRADINIŢE CU PROGRAM 

PRELUNGIT 

 

    680 

preşcolari 

zilnic(în medie) 

  468 

7.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC ÎN CAZ DE BOLI TRANSMISIBILE 

(triajul epidemiologic al contacţilor de clasă) 

  

                           

 

ANGINE CU STREPTOCOC BETA HEMOLITIC     692      - 

RUJEOLĂ     815      - 

HEPATITĂ EPIDEMICĂ(TIP A)     360      - 

9.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC AL ELEVILOR SOSIŢI ÎN TABĂRA 

ŞCOLARĂ DE LA OGLINZI  

 1734     85 

                                                                                                              

TOTAL 

 

27.879 elevi şi 

preşcolari+680 

preşcolari 

zilnic(în medie) 

 1241 cazuri 

 b.IMUNIZĂRI 

 

NR. ELEVI  

1. VACCINARE ÎMPOTRIVA HEPATITEI VIRALE A 

 

- 

2. TESTARE IDR PENTRU DEPISTAREA TUBERCULOZEI/ 

VACCINARE BCG 

 

- 

        Conform Ordinului MINISTERULUI SANATĂŢII, nr.1002/14.08.2015 şi al MINISTERULUI 

EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE nr.5057/26.08.2015, privind modificarea Ordinului 

5298/1668/2011, atributiile specifice de la capitolul IMUNIZĂRI – se modifică. (se organizează activităţi 

de imunizare în şcoli doar în situaţii epidemiologice speciale, boli contagioase. Vaccinările din cadrul 

Programului Naţional de Imunizare trec la medicii de familie). 

c.SUPRAVEGHEREA CONTINUĂ  A NORMELOR DE IGIENĂ ÎN COLECTIVITĂŢILE DE COPII 
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1.CONTROALE IGIENICO-SANITARE, PRIVIND CURĂŢENIA ŞI 

DEZINFECŢIA ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI ANEXE 

   867 

2.NR.DE ACŢIUNI DE INSTRUIRE A PERSONALULUI DE 

ÎNGRIJIRE ŞI CURĂŢENIE CU ÎNTOCMIREA DE PROCESE 

VERBALE 

     23 

3.CONTROALE IGIENICO-SANITARE LA BLOCURILE 

ALIMENTARE DIN GRĂDINIŢE (LA GRADINIŢA Nr.1, GRADINIŢA 

Nr.2, GRADINIŢA Nr.3) EFECTUATE DE CĂTRE MEDICI 

   144 

4.CONTROALE IGIENICO-SANITARE LA BLOCUL ALIMENTAR 

AL TABEREI OGLINZI 

   122 

5.SUPRAVEGHEREA DESFĂŞURĂRII OPTIME A ACTIVITĂŢII LA 

BLOCURILE ALIMENTARE DE LA GRĂDINIŢA Nr.1, GRĂDINIŢA 

Nr.2, GRADINIŢA Nr.3 DE CĂTRE ASISTENŢII MEDICALI 

   605 

6.SUPRAVEGHEREA DESFĂŞURĂRII OPTIME A ACTIVITĂŢII 

LA BLOCUL ALIMENTAR AL TABEREI OGLINZI - ÎN 

PERIOADA18.06-09.09.2018 - DE CĂTRE ASISTENŢII MEDICALI 

    84 

7.CONTROALE IGIENICO-SANITARE ÎN INTERNAT – 

COLEGIUL NAŢIONAL ”ŞTEFAN CEL MARE” 

   36 

8.CONTROALE IGIENICO SANITARE  ÎN SPAŢIILE TABEREI 

ŞCOLARE 

   84 

                                                                                                   TOTAL 1965 controale 

d.EDUCAŢIE PENTRU SANATATE MEDICI  

 

ASIST. 

MEDICALI 

 1.E.P.S. PENTRU NUTRIŢIE SĂNĂTOASĂ ŞI PREVENIREA 

OBEZITĂŢII 

  42   103 

2.E.P.S. PENTRU PROMOVAREA ACTIVITĂŢII FIZICE   22    46 

3.E.P.S PENTRU PREVENIREA FUMATULUI   24    49 

4.E.P.S. PENTRU PREVENIREA CONSUMULUI DE ALCOOL   16      7 

5.E.P.S.PENTRU PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI 

INCLUSIV SUBSTANŢELOR ETNOBOTANICE 

  16      2 

6.E.P.S.PENTRU VIAŢĂ DE FAMILIE, INCLUSIV BOLI CU 

TRANSMITERE SEXUALĂ 

  16    14 

7.E.P.S. PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR RUTIERE,    5      5 
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ACŢIUNI ÎN CAZ DE DEZASTRU 

8.ORE DE EDUCAŢIE PRIVIND UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS  19    24 

9.E.P.S.PENTRU GRUPELE DE “SANITARII PRICEPUŢI”  16     8 

 10.E.P.S PENTRU REALIZAREA PROFILAXIEI CARIEI 

DENTARE 

 19   37 

                                                                                                   TOTAL 195 ORE 295 ORE 

e.ACŢIUNI DE PREVENIRE  A HEPATITEI VIRALE DE TIP A (EPIDEMICA) 

 1.RECOLTARE DE PRODUSE BIOLOGICE CU 

EFECTUAREA DE PIGMENŢI BILIARI LA CONTACŢII  

CAZURILOR  DE HVA (1 caz) 

180 

2.SUPRAVEGHEREA DEZINFECŢIEI COLECTIVITĂŢILOR 

ÎN CAZUL DE HVA 

  12 

3.EDUCAŢIE SANITARĂ A CONTACŢILOR DE CAZ     6 

                                                                                                   

TOTAL 

   - 

f.ACŢIUNI DE PREVENIRE A ANGINELOR CU STREPTOCOC 

HEMOLITIC DE GRUP A 

 

 1.EXAMENUL MEDICAL  AL CONTACŢILOR DE CAZ  135 ELEVI CONTACŢI 

2.BILETE DE TRIMITERE PT. RECOLTARE DE EXUDAT 

FARINGIAN 

   27 BT 

3.TRATAMENT DE PREVENŢIE A CONTACŢILOR PRIN 

ELIBERAREA DE REŢETE MEDICALE 

    1 RP 

4.EDUCAŢIE SANITARĂ A CONTACŢILOR DE CAZ     4 ORE 

                                                                                                   

TOTAL 

     - 

g.EXAMENE MEDICALE PERIODICE PENTRU EVALUAREA 

STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ŞCOLARE ŞI 

PREŞCOLARE, PE GRUPE DE VARSTA 

 

 1.  PREŞCOLARI DE 3 ANI ŞI NOU ÎNSCRIŞI   227  

2.  ELEVI DIN CLASELE I   215 

3.  ELEVI DIN CLASELE  a IV-a   181 
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4.  ELEVI DIN CLASELE  a VIII-a   220 

5.  ELEVI DIN CLASELE a XII-A   638 

6.  ELEVI DIN ULTIMUL AN DE ŞCOALA PROFESIONALĂ      51 

                                                                         TOTAL 1532 ELEVI ŞI PREŞCOLARI 

7.MĂSURĂTORI  SOMATOMETRICE LA ALTE GRUPE DE 

VÂRSTĂ DECÂT CELE DE LA BILANŢ 

3890 elevi 

8.NUMĂR DE  AFECŢIUNI CRONICE DEPISTATE CU 

OCAZIA EXAMENULUI DE BILANŢ 

  774 elevi 

 

9.BILETE DE TRIMITERE CĂTRE MEDICI SPECIALIŞTI 

 

  335 B.T 

        II.ASIGURAREA ASISTENŢEI MEDICALE DE URGENŢĂ ŞI CURATIVĂ (CONFORM 

COMPETENŢELOR DIN FIŞA POSTULUI) 

 1.CONSULTAŢII    7863 

2.TRATAMENTE    7890 

3.PANSAMENTE ŞI ALTE MANEVRE MEDICALE    2005 

4.CONSULTAŢII TABĂRA OGLINZI      545 

5.TRATAMENTE ŞI PANSAMENTE TABĂRA OGLINZI       703 

                                                                                            TOTAL 19.006 

 6.ASIGURAREA ASISTENŢEI MEDICALE LA OLIMPIADE 

ŞCOLARE ŞI COMPETIŢII SPORTIVE (OLIMPIADA 

SPORTULUI ŞCOLAR) 

     13 activitati  

7.ASIGURAREA ASISTENŢEI MEDICALE LA EXAMENELE 

NAŢIONALE ŞI BACALAUREAT (INCLUSIV SIMULĂRI) 

Conform calendarului stabilit de 

M.E.N 

       III.ELIBERAREA ŞI VIZAREA DOCUMENTELOR MEDICALE 

a.ADEVERINŢE 

MEDICALE 

PENTRU 

EDUCAŢIE FIZICĂ 

ŞI SPORT 

1.SCUTIRI TOTALE DE EDUCAŢIE FIZICĂ   270 

2.SCUTIRI PARŢIALE DE EDUCAŢIE FIZICĂ   803 

3.ADEVERINŢE  MEDICALE PENTRU 

COMPETIŢII SPORTIVE 

  786 
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                                                      TOTAL   1859 adeverinţe medicale 

b.ADEVERINŢE 

MEDICALE 

PENTRU 

SCUTIRE DE ORE 

1.ELIBERARE DE ADEVERINŢE MEDICALE  

PENTRU ORELE DE CURS 

  520 

2.VIZAREA ADEVERINŢELOR MEDICALE 

PENTRU ORE DE LA ALŢI MEDICI 

  525 

                                                                                              TOTAL 1045 

c.ADEVERINŢE 

MEDICALE DE 

ÎNSCRIERE ÎNTR-

UN CICLU DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

SUPERIOR 

1.ADEVERINŢE MEDICALE PENTRU  

ÎNSCRIEREA LA LICEU 

 265 

2.ADEVERINŢE MEDICALE PENTRU  

ÎNSCRIEREA LA FACULTATE 

 650 elevi (cate 3-5 formulare 

fiecare) 

                                                                                               TOTAL  915 

d.ELIBERAREA DE 

AVIZE 

EPIDEMIOLOGICE 

ŞI DOVEZI DE 

VACCINARE 

1.ELIBERAREA DE AVIZE 

EPIDEMIOLOGICE PENTRU EXCURSII, 

TABERE ŞI OLIMPIADE NAŢIONALE 

 

983 

2.ELIBERAREA DE DOVEZI DE VACCINARE 

PENTRU TRANSFER ŞCOLAR 

    5 

                                                       TOTAL         988 

       IV.ALTE ACTIVITĂŢI 

          FIŞE MEDICALE ÎNTOCMITE  

                            

1175 

   

 

IV.   RAPORT DE ACTIVITATE ASUPRA SERVICIILOR  

 STOMATOLOGICE EFECTUATE ÎN CABINETUL DE   

 STOMATOLOGIE ŞCOLARĂ ÎN ANUL 2018, ÎN BAZA   

 ORDINULUI NR.5298/1668 DIN 2011 

              Activitatea de asistenţă stomatologică din unităţile de învăţământ 

preşcolar, scolar, liceal din oraşul Târgu-Neamţ, este asigurată în cadrul 

cabinetului stomatologic şcolar, cu sediul în Policlinica Târgu-Neamţ, prin 

personalul următor: 

1.Dr.STAN ELENA - medic stomatolog 
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2.DOLHESCU MARIA - asistent medical principal 

 Compartiment 

Stomatologie 

 

1. Număr medici stomatologi 1 

2. Număr asistenţi medicali 1 

3. Număr de cabinete 

medicale 

1 (Policlinica Târgu-Neamţ) 

4. Număr de consultaţii Total 687 

5. Număr tratamente Total 1265 

    Număr de tratamente carii 

dentare 

523 

    Număr de tratamente 

gangrene 

69 

    Număr de tratamente 

parodontite 

15 

    Număr de tratamente abcese 

vestibulare 

65 

    Număr de tratamente pulpite 160 

    Număr de extracţii dentare 237 

    Număr de tratamente 

pericoronarită 

5 

    Număr de decapuşonări 5 

    Număr de tratamente 

alveolită postextracţională 

1 

    Număr de tratamente 

odontolitiază 

185 

6. Număr adeverinţe 

medicale 

5 
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  V. SERVICIU ECONOMICO-FINANCIAR ŞI ADMINISTRATIV 

                  ANUL 2018 

              Pe parcursul anului 2018 s-au desfăşurat următoarele activităţi în 

cadrul Compartimentului Financiar-Contabil: 

1. Întocmirea şi supunerea spre aprobarea Consiliului Local a bugetului de 

venituri şi cheltuieli, precum şi rectificarea acestora conform 

prevederilor legale; HCL40/16.02.2018, HCL 145/04.07.2018, HCL 

187/20.09.2018, HCL275/10.12.2018. 

2. Întocmirea zilnică a execuţiei bugetului aprobat, pe capitole, 

subcapitole, titluri articole şi alineate de cheltuieli, pe baza plăţilor 

aprobate de ordonatorul de credite şi effectuate. 

3. Organizarea şi conducerea evidenţei angajamentelor bugetare şi legale 

în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul 

Finanţelor Publice. 

4. Organizarea şi conducerea contabilităţii în condiţiile legii. 

5. Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, conform normelor 

elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, dări de seamă pe trimestrul I, 

II, III şi anuală, balanţele de verificare lunare raportate in sistemul 

FOREXEBUG. 

6. Asigurarea pentru angajaţii direcţiei plata salariilor şi a altor drepturi 

salariale. 

7. Întocmirea corectă şi în timp util a declaraţiilor privind obligaţiile de plată 

către: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul de sănătate 

şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform normelor legale în vigoare, 

D112, D100, M500, L153, recuperare CM, situaţii statistice. 

8. Organizarea lucrărilor de inventariere în conformitate cu legislaţia 

specifică şi înaintarea propunerilor privind componenţa comisiilor de 

inventariere, precum şi a comisiei centrale de inventariere. 

9. Informări privind legislaţia în domeniu. 

10. Corespondenţa cu celelalte instituţii în termenele legale. 

11. Activitatea de arhivare. 

12. Întocmirea  evidenţei privind activităţile de încasări şi plăţi. 

13. Evidenţa şi organizarea fişelor de SSM şi PSI. 

14. Lucrări de corespondenţă primită/emisă de unitate; depunerea la poştă 

a mandatelor poştale precum şi a borderoului însoţitor în număr 1075 

de plicuri. 

15. S-au întocmit situaţii şi rapoarte privind  foile de călătorie gratuite  

ridicate de la ANVR şi s-au distribuit foile de călătorie gratuite CFR 
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ridicate de la ANVR  Neamţ către veteranii de război, văduvele de 

război şi văduvele veteranilor de război în număr de 250 buc. 

 Execuţia de casă la data de 31.12.2018 cu privire la plăţile efectuate de 

către Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Târgu Neamţ, defalcate pe 

capitole, subcapitole şi articole, poate fi sintetizată astfel: 

BUGETUL PE ANUL 2018 – sursa 02  

Denumire indicator Cod 

indicator 

Buget 

iniţial 

Buget 

31.12.2017 

Realizări/Plăţi 

efectuate 

Total buget DAS  6255400 6670400 6419879 

     

66.02.08 - Servicii de sănătate 

publică 

 

1047000 

 

1047000 

 

              

900186              

Cheltuieli de personal 10 990000 990000 865809 

Bunuri şi servicii 20 57000 57000 34377 

 

Asistenţă social în caz de 

invaliditate 68.02.05.02 

           

        

2873000  

 

3013030 

 

3011150 

Cheltuieli de personal – 

asistenţi personali 

10  

1300000 

 

1332030 

 

1331994 

Asistenţă socială -  indemnizaţii 57 1573000 1681000 1679156 

Creşe 68.02.11  486260 606270 598997 

Cheltuieli de personal 10 383860 456760 456722 

Bunuri şi servicii 20 102400 149510 142275 

Ajutor social 68.02.15.01  127000 127000 55618 
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Asistenţă socială 57 127000 127000 55618 

Cantine de ajutor social 

68.02.15.02 

  

125000 

 

168840 

 

158832 

Bunuri şi servicii 20 125000 168840 158832 

Alte cheltuieli în domeniul 

asigurărilor şi asistenţei 

sociale 68.02.50.50 

         

1582140                 

1697220              

1684056 

Cheltuieli de personal 10 1283140 1410970 1410925 

Bunuri şi servicii 20 130000 150440 139621 

Asistenţă socială 57 10000 8000 8000 

Asociaţii şi fundaţii 59 153000 125510 125510 

Cheltuieli de capital 71     6000           2300   0                  

            V.1 COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE  

   În perioada  01.01.2018 – 31.12.2018, la compartimentul achizitii 

publice s-au derulat activităţi de realizare a programului de investiţii aprobat 

prin bugetul local: 

- S-a elaborat programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor 

şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile 

aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri.  

- S-a asigurat activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi 

organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, 

precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care 

stau la baza atribuirii contractelor de achizitii publice.  

- S-a asigurat aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza 

proceselor verbale şi a hotărârilor de licitaţii, prin încheierea contractelor 

de achizitie publică.  

- S-au întocmit documentaţii de atribuire, au avut loc licitaţii în urma 

cărora s-au atribuit contracte conform legislaţiei în vigoare Legea 

98/2016 si HG 395/2016 , după cum urmează: 

1. Săptămânal s-a facut achiziţia alimentelor pentru Creşa nr.1 – un 

număr de 472  achiziţii directe. 
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2. Pentru Centrul de Primire in Regim de Urgenţă a Persoanelor Fără 

Adăpost „Sf. Teodora” s-au realizat un număr de 28 achiziţii directe. 

3. Pentru cabinetele medicale şi cabinetul stomatologic s-au realizat 

125 achiziţii directe însemnând servicii medicale şi medicamente; si 

achiziţia unui autoclav şi a unui sigilator pentru cabinetul 

stomatologic. 

4. 11 achiziţii directe s-au realizat pentru carburanţi, piese, asigurare 

şi rovinieta maşinii D.A.S.. 

5. Pentru buna desfăşurare a activităţilor  D.A.S.-ului s-au realizat 78 

de achiziţii directe pentru calculatoare birou, tastaturi, mouse-uri, 

produse de birotică, formulare şi imprimate etc. 

6. S-au mai realizat achiziţii pentru servicii PSI, SSM, servicii medicină 

muncii, certificate digitale. 

 Am căutat sa fim mereu informaţi cu tot ce apare nou legat de 

specialitatea noastră şi să fim mereu bine documentaţi şi pregătiţi. 

             

       VI. SERVICIU RESURE UMANE, COMUNICARE ŞI REGISTRATURĂ 

   Principalele activităţi ale serviciului în anul 2018: 

1. A întocmit şi actualizat evidenţa funcţiilor şi funcţionarilor publici potrivit 

Statutului funcţionarilor publici. 

2. A elaborat Statul de funcţii şi organigrama, în colaborare cu conducerea 

Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ, care se aprobă 

prin Hotărârea Consiliului Local, cu avizul prealabil al A.N.F.P.. 

3. A urmărit încadrarea în numărul de personal stabilit potrivit 

organigramei şi statului de funcţii aprobat. 

4. A întocmit proiectele de hotărâre privind aprobarea organigramei, 

transformări de posturi, orice modificări din statul de funcţii al D.A.S., 

constituire Colegiul Director al D.A.S, revocare Hotărâre constituire 

Colegiul Director D.A.S.. 

5. A gestionat  un exemplar din fişele de post  pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual. 

6. A completat dosarele profesionale ale funcţionarilor publici (16 dosare)  

şi dosarele de personal pentru personalul contractual (87 dosare), 

conform prevederilor legale. 
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7. A îndeplinit atribuţiile de secretariat legate de recrutarea şi promovarea 

prin concurs a personalului în funcţii de conducere şi de execuţie, 

asigurând: 

-  Organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi exemenelor (1 concurs 

recrutare si 3 concursuri promovare); 

-  Constituirea comisiilor de concurs / examinare (3 decizii); 

- Pregătirea şi afişarea tematicii şi bibliografiei (pentru 4 concursuri) ; 

- Verificarea dosarelor candidaţilor  înscrişi la concurs / examen cu privire 

la documentele necesare pentru înscriere (6 dosare) 

- Demersurile de încadrare pentru noii angajaţi: 1 angajati 

- Condiţiile de depunere a jurământului de către funcţionarii publici numiţi 

în funcţie în urma concursurilor (1 funcţionar) 

8. Au fost centralizate declaraţiile privind stabilirea deducerilor personale 

pentru angajaţii D.A.S. (50 declaraţii). 

9. A asigurat primirea, completarea şi înregistrarea declaraţiile de avere şi 

declaraţiilor de interese ale funcţionarilor publici din cadrul D.A.S. Târgu-

Neamţ (17 declaratii), transmiterea unui exemplar, conform cu originalul la 

A.N.I., afişarea şi menţinerea pe pagina de internet a instituţiei a declaraţiilor. 

10. A întocmit lucrările necesare pentru numirea, transferarea,  mutarea 

temporară sau definitivă în cadrul altui compartiment şi încetarea contractelor 

individuale de muncă sau a raporturilor de serviciu, după caz; 

11. Au fost initiaţe un nr. de 361 decizii  şi 361 referate având ca obiect: 

- Numirea în funcţii publice de execuţie: 5 

- Numire în funcţii publice de conducere: 1 

- Suspendare raport serviciu: 1 

- Încetare raport serviciu: 1 

- Încetare exercitare funcţii de conducere: 3 

- Decizii înlocuire director/funcţionari: 4 

- Decizie eliberare din funcţia publică: 1 

- Decizii reîncadrări: 101 

- Suspendare contracte individuale de muncă: 3 

- Transfer în interesul serviciului: 9 

- Angajări asistenţi personali: 17 
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- Încetări contracte asistenţi personali: 13 

- încetari contracte individuale de muncă: 2  

- Prelungiri contracte individuale de muncă: 2 

- Exercitare cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere: 5 

- Încetare suspendare si reluare activitate: 1 

- Încetare raport serviciu: 1 

- Constituire comisii concurs/comisii soluţionare contestaţii : 3 

- Modificări salariale pentru asistenţii personali (50) 

- Modificări salariale medici şi asistenţi medicali (15) 

- Modificaări salariale pentru funcţionarii publici ( 16) 

- Modificări salariale pentru personal contractual (creşă, centrul Sf. 

Teodora şi administrativ) 16 

- Acordare spor asistent personal cu handicap: 1 

- Aprobare Regulament acordare vouchere vacanţă: 1 

- Transfer personal de la cantina socială la Centrul Sf. Teodora şi Creşa: 

3 

- Acordare indemnizaţii handicap: 62 

- Încetare acordare îndemnizaţii handicap: 24 

12. A incheiat 17 contracte de muncă pentru asistenţi personali. 

13. A încheiat 3 contracte de volutariat şi declaraţii de confidenţialitate. 

14. A ţinut evidenţa personalului contractual prin programul REVISAL. 

15. A operat toate înregistrările în Registrul general de evidenţă a salariaţilor 

(130). 

16. A verificat şi înregistrat  în  permanenţă toate modificările din statul de 

funcţii al D.A.S. pe  Portalul de Management al funcţiilor publice. 

17. A ţinut evidenţa concediilor de odihnă a angajaţilor din cadrul D.A.S. 

Târgu-Neamţ si a eliberat şi completat 150  cereri C.O.. 

18. A ţinut evidenţa biletelor de voie şi a ordinelor de serviciu. 

19. A întocmit rapoarte şi chestionare statistice referitoare la salarii, numărul 

de personal şi utilizarea timpului de lucru potrivit solicitărilor Consiliului 

Judeţean, D.G.A.S.P.C., D.G.F.P., Direcţiei Judeţene de Statistică s.a. (10 

situaţii); 

20. A asigurat corespondenţa cu alte institutii: A.N.F.P,  D.A.S. Piatra Neamţ, 

D.S.P. Neamţ, O.A.M.G.M.A.M.R., Colegiul Medicilor Neamţ, Colegiul 
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Medicilor Dentişti Neamţ, Primaria Târgu-Neamţ, Ministerul Sanărăţii, 

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, D.S.P. Bacău, D.S.P. Suceava s.a. (50 

adrese). 

21. A întocmit acte adiţionale pentru asistenţii personali ai persoanelor cu 

handicap grav, pentru modificări salariale, pentru prelungiri contracte 

individuale de muncă pentru perioada determinată. 

22. A actualizat dosarele  persoanelor încadrate în grad de handicap, potrivit 

Legii 448/2006: 129 dosare. 

23. A ţinut evidenţa rapoartelor de evaluare a performanţelor individuale a 

funcţionarilor publici ( 16) şi a personalului contractual (34). 

24.A întocmit programarea concediilor de odihnă pentru toţi angajaţii institutiei. 

25.A asigurat selecţionarea, ordonarea şi arhivarea documentelor, conform 

nomenclatorului arhivistic. 

Nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare la nivelul Direcţiei de Asistenţă 

Socială a oraşului Târgu-Neamţ.                         

 

  VII. COMPARTIMENTUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS 

  Compartimentul Juridic şi Contencios funcţionează în subordinea 

directorului executiv al  Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ. 

  Activitatea compartimentului în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 a 

constat în principal în următoarele: 

- Compartimentul Juridic și contencios  a avut ca scop respectarea 

legalităţii actelor emise de către directorul executiv al Direcţei de 

Asistenţă Socială a oraşului Târgu- Neamţ. 

- În perioada sus-amintită, la Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului 

Târgu-Neamţ ca şi instituţie cu personalitate juridică, s-au înregistrat un 

nr. de 380 decizii.  

- Avizarea juridică a deciziilor emise de directorul D.A.S.  şi verificarea 

din punctul de vedere al legalităţii a  următoarelor proiecte de hotărâre 

şi rapoartelor de specialitate supuse spre adoptare Consiliului Local: 
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1. P.H.privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, 

pentru anul 2018, în vederea repartizării persoanelor care trebuie sa 

efectueze muncă în folosul comunităţii; 

2. PH privind aprobarea cuantumului alocaţiei de hrană, a costului mediu 

lunar de întreţinere şi a contribuţiei de întreţinere pentru un copil înscris 

la Creşa nr.1 Târgu-Neamţ suportată de părinte/reprezentant legal care 

nu are domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului Târgu-Neamţ pentru 

anul 2018. 

3. PH privind aprobarea cuantumului alocaţiei de hrană, a costului mediu 

lunar de întreţinere şi a contribuţiei de întreţinere pentru un copil înscris 

la Cresa nr.1 Târgu-Neamţ suportată de părinte/reprezentat legal care 

are domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului Târgu-Neamţ pentru 

anul 2018. 

4. PH privind aprobarea numărului de locuri la Creşa nr. 1 Târgu-Neamţ, a 

procedurii şi a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în 

soluţionarea cererilor în vederea înscrierii copiilor la creşă şi a listei cu 

actele necesare pentru dosarul de înscriere. 

5. PH privind aprobarea ,,Regulamentului de organizare și funcţionare al 

Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu Neamţ”.  

6. PH privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei 

de Asistenţă Socială a oraşului Târgu Neamţ. 

7. PH privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Consiliul 

Local al oraşului Târgu-Neamţ prin Direcţia de Asistenţă Socială a 

oraşului Târgu Neamţ şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 

Neamţ cu ocazia organizării taberei cu caracter social pentru elevi, în 

perioada 28.07.2018-02.08.2018. 

8. PH privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Contractul Colectiv de 

Muncă nr.126/21.07.2016  din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a 

oraşului Târgu Neamţ. 

9. PH privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Compartimentului ‚,Servicii de Îngrijire la domiciliu pentru persoane 

vârstnice” din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-

Neamţ şi a modelului de contract pentru acordarea de servicii de 

îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. 
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10.  PH privind revocarea H.C.L. nr. 356 / 22.12.2017 privind constituirea şi 

componenţa Colegiului Director al Direcţiei de Asistenţă Socială a 

oraşului Târgu-Neamţ; 

11. PH privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică 

care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială care pot 

primi subvenţii de la bugetul local, constituită prin HCL a oraşului 

Târgu-Neamţ nr. 48 din 28.02.2017. 

12. PH privind actualizarea Planului de acţiune în vederea implementării 

Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii 

publici şi privaţi la nivelul oraşului Târgu Neamţ, pentru perioada 2018-

2020. 

13.  PH privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a 

beneficiarilor Centrului de Primire în regim de Urgenţă pentru Persoane 

fără Adăpost ”Sf. Teodora” Târgu-Neamţ ” pentru anul 2018. 

14. PH privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia 

de subvenţii de la bugetul local al Oraşului Târgu Neamţ pentru 

acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2019, în baza Legii 

nr. 34/1998 şi nivelul subvenţiilor acordate.   

15. PH privind aprobarea proiectului  „Violenţa domestică nu are scuze” şi 

a cheltuielilor legate de proiect. 

16. PH privind aprobarea proiectului „Societatea nu are vârstă” şi a 

cheltuielilor legate de proiect. 

- Consiliere şi verificare juridică a documentelor la solicitarea tuturor 

compartimentelor din cadrul DAS, note interne ale directorului instituţiei, 

referate de necessitate şi note de comandă pentru achiziţii din cadrul 

instituţiei. 

- Au fost avizate pentru legalitate contracte atât cu beneficiarii instituţiei 

cât şi cu furnizorii acesteia, contracte individuale de muncă, decizii de 

încetare a raportului de serviciu, constituiri sau modificări ale unor 

comisii, încetare raporturilor de serviciu/muncă, suspendare raporturi de 

serviciu/muncă, modificare raporturi de serviciu/muncă, 

majorare/stabilire salarii de bază ale angajaţilor, exercitare cu caracter 

temporar a unor funcţii publice de conducere vacante, contracte de 

voluntariat, membrii în comisiile de concurs, comisii de evaluare oferte, 
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comisia de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române 

cu personalitate juridică, comisie de disciplină, comisie de monitorizare, 

echipă de gestionare riscuri, decizie recuperare debite. 

- A asigurat asistenţa juridică a comisiei de evaluare a ofertelor în 

vederea achiziţionării de produse alimentare şi a altor servicii. 

- A modificat  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei. 

- S-a răspuns cererilor petenţilor  prin informarea corectă a petentilor 

privind reglementările legale în vigoare şi oferirea unor soluţii oportune 

pentru soluţionarea problemelor acestora.  

- S-au luat măsuri de aducere la cunostinţa publică a deciziilor 

Directorului şi ale dispoziţiilor Primarului care au caracter de interes 

general pentru comunitate prin afişare şi postare în reţeaua internă a 

instituţiei. 

- S-au analizat toate documentele furnizate de celelalte compartimente 

oferind consultanţă juridică cu privire la subiectele expuse (Legea 

416/2001; Legea 448/2006; Codul Muncii,etc)  

- Răspundem de distribuirea Monitorului Oficial în momentul apariţiei 

noutăţilor legislative, cu privire la modificări, actualizări ce fac obiectul 

activităţii D.A.S.. 

- S-au pus în executare un nr. de 2 mandate de executare a muncii în 

folosul  comunităţii şi corespondenţă cu persoanele pentru care s-au 

emis mandate de executare a muncii în folosul comunităţii.  

- Corespondenţă cu Direcţia de Venituri Impozite şi Taxe Târgu-Neamţ 

pentru scăderea amenzilor prin prestare de munca în folosul 

comunităţii. 

- Am făcut parte din cadrul comisiei de recepţie,  participând la recepţia 

mărfurilor, comisiei de inventariere a elementelor de natura activelor 

bunurilor din patrimoniul D.A.S., comisii de concurs. 

- Au fost afişate pe pagina de internet a Primăriei Târgu-Neamţ  informaţii 

de interes public (buletin informativ). 

- Responsabil pentru protectia datelor cu caracter personal conform 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 

libera circulaţie a acestor date.  

- Elaborarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Târgu-

Neamţ pentru anul 2019  în colaborare cu compartimentele DAS. 

- Selecţionare, ordonare, inventariere şi arhivare documentele conform 

nomenclatorului arhivistic.                                   
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 VIII. Compartiment Centrul  zonal de mobilizare a resurselor locale 

pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate 

 Compartimentul este dispus în două locaţii (Cămin Cultural  Blebea şi 

Şcoala nr. 3 Humuleşti) şi are trei angajaţi: 

 Apetrei Roxana Florentina - îngrijitor 

 Tomegea Andreea - pedagog social 

 Sfarghie Alexandra - instructor educator pentru activităţi de resocializare 

 Principalele servicii şi activităţi oferite celor 31 de beneficiari din centrele 

înfiinţate sunt: 

1. Educare: punere la dispozitia copiilor a tuturor materialelor disponibile 

care ajută la formarea lor ca persoane independente, activităţi de 

ecologizare (ex: strângerea gunoaielor din curtea şcolii), activităţi de 

voluntariat (donare de carte), educaţie rutieră (din cadrul plimbărilor), 

educaţie pentru sănătate, educatie pentru drepturile omului( în cadrul 

discuţiilor informale avute). 

2. Alfabetizare: ajutorul dat pentru rezolvarea temelor şcolare (limba 

română, matematică, ştiinţe, limbi străine, etc) şi activităţi de sprijinire în 

demersul didactic de învăţare-evaluare precum memorarea de poezii, 

cititul poveştilor, lucrul la calculator şi activităţi din domeniul matematică. 

3. Mentorat: oferirea de sfaturi şi îndrumări, gândire pozitivă, exemple de 

bune practici pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, nu numai din 

prisma educaţiei şcolare, ci şi privind dezvoltarea caracterului şi 

personalităţii lui, în concordanţă cu normele impuse de societate, dar 

păstrându-şi independent spiritual şi unicitatea. 

4. Hrană: servirea mesei, rutine zilnice pentru crearea deprinderilor 

specifice igienei, modalităţi de implementare a valorilor şi regulilor de 

păstrare a sănătăţii. 

5. Rechizite: Împărţirea unor rechizite necesare în demersul educativ şi 

creativ. 

6. Petrecerea timpului liber: exerciţii de mişcare în aer liber, plimbări 

tematice (la nuci, la ghiocei, la mere, la cireşe, la strâns flori pentru 

presat, etc), mini excursii în zona Târgu-Neamţ (Zimbrărie, Cetatea 

Neamţ, Muzeul de istorie şi etnografie, Muzeul Ion Creangă, Ozana), 

concursuri între copii pentru cultivarea simţurilor de lider şi de lucru în 

grup, jocuri la calculator, audierea poveştilor. 

7. Dezvoltarea creativă: desene, picturi, modelaje, activităţi practice de 

lipire, mototolire, coasere, creare decoraţiuni. Aceste activităţi de creaţie 
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au rolul de a imbunatăţi starea psihică şi formarea deprinderilor 

specifice lucrului manual. 

8. Socializarea: Copiii participanţi la proiect dezvoltă prietenii între ei, dar 

devin şi mai sociabili cu persoanele din societate, reuşind să se 

descurce mai bine atât în plan scolar cât şi în afara lui.  

 

CAPITOLUL XXV-SPITALUL ORĂŞENESC „SF. DIMITRIE” TÂRGU-

NEAMŢ 

 

 Spitalul orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tg. Neamţ, instituţie publică 

finanţată integral din venituri proprii, având calitatea de ordonator terţiar de 

credite, a funcţionat în anul 2018, pana la 1 decembrie, conform structurii 

organizatorice prevăzută prin Ordinul M.S.nr. 793/2010 şi aprobată prin 

Hotărârea C.L.  Târgu-Neamţ  nr. 73/28.01.2017, cu un număr total de 260 

paturi repartizate astfel: 

 Secţia medicină internă - 55 paturi, din care: 

     - compartiment gastroenterologie - 10 paturi 

     - compartiment diabet zaharat - 10 paturi 

 Secția obstetrică ginecologie - 35 paturi, din care: 

     - compartiment A.T.I – 5 paturi 

 Compartiment neonatologie - 20 paturi, din care: 

      - compartiment T.I.  – 5 paturi 

 Secţia chirurgie generală - 30 paturi, din care: 

     - compartiment A.T.I. -  5 paturi 

 Secţia boli infecţioase - 25 paturi 

 Secţia cardiologie - 30 paturi 

 Secţia reumatologie - 25 paturi, din care: 

   - compartiment recuperare, medicină fizică şi balneologie - 5 paturi 

 Secţia pediatrie - 40 paturi, din care: 
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      - compartiment recuperare pediatrică - 5 paturi 

 Începând cu data de 1 decembrie 2018, în baza Hotărârii nr. 

245/25.10.2018 a Consiliului Local al Oraşului  Târgu-Neamţ, a fost redistribuit 

numărul de paturi, în vederea organizării unui compartiment de ortopedie-

traumatologie, după cum urmează;  

 Compartiment neonatologie - 17 paturi, din care: 

      - compartiment A.T.I. -  5 paturi 

 Secţia chirurgie generală - 33 paturi, din care: 

     - compartiment A.T.I. – 5 paturi 

     - compartiment ortopedie-traumatologie – 5 paturi 

 Continuitatea asistenţei medicale la nivelul secţiilor cu paturi s-a 

asigurat prin cele trei linii de gardă aprobate pe spital (specialităţi medicale, 

specialităţi chirurgicale şi pediatrie), iar la nivelul Compartimentului primire 

urgenţe, prin linia de gardă  medicină de urgenţă.                     

 Activitatea spitalului a fost asigurată, pe parcursul anului, de un număr 

mediu de 378 salariaţi, dintr-un total de 485 posturi aprobate prin statul de 

funcţii, faţă de 620 posturi normate în conformitate cu prevederile Ordinului 

M.S. nr.  1224/2010.                     

 La finele anului 2018 erau ocupate 396,5 posturi, din care: 237 posturi 

ocupate de personal medico-sanitar (59 medici şi alt personal sanitar cu studii 

superioare şi 178 personal sanitar mediu)  98,5 posturi ocupate de personal 

auxiliar sanitar, iar 61 posturi ocupate de  personal administrativ (33,5 TESA şi  

27,5 muncitori). 

 În analiza indicatorilor de management ai resurselor umane s-a urmărit 

de fiecare dată raportarea la valorile de referinţă stabilite prin Ordinul 

Ministrului Sănătăţii 1567/2007, pentru aprobarea valorilor medii naţionale ale 

indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului pentru anul 2018, 

situaţia prezentându-se astfel: 
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Categoria de 

indicatori 
Denumire indicator 

Valoare medie 

naţională conf. 

Ord.MSP 1567 

din 2007 pe tip 

de spital 

Valoarea 

indicatorilor 

realizaţi în 

semestrul I 

2018 

Valoarea 

indicatorilor 

realizaţi în 

anul 2018 

Indicatori de 

management 

al resurselor 

umane 

Număr mediu de bolnavi 

externaţi (spitalizare 

continuă) pe un medic 

418.00 138,09 240,58 

 

Numar mediu de bolnavi 

externaţi la o asistenţă 

medicală 

88.00 26,79 51,03 

 

Proporţia medicilor din 

totalul personalului 

angajat 

8.59 8,58 8,66 

 

Proporţia personalului 

medical din totalul 

personalului angajat al 

spitalului 

55.45 54,69 53,16 

 

Proporţia personalului 

medical cu studii 

superioare din totalul 

personalului medical 

17.70 19,12 20,06 

 

Numărul mediu de cons. 

efectuate în ambulatoriu 

pe un medic 

4082.00 1324,39 2646,31 

 

Număr mediu de 

consultaţii pe medic în 

camera de gardă/UPU 

50.00 518,87 883,86 
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 Activitatea medicală spitalicească şi ambulatorie s-a desfăşurat sub 

atenta conducere şi îndrumare a  consiliului de administraţie, a comitetului 

director, a  consiliului medical (alcătuit din şefii de secţii,  compartimente şi de 

laboratoare), a consiliului etic. 

 În activitatea sa, consiliul medical al cărui preşedinte este directorul 

medical, a propus: 

        a)Îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul 

acordării de servicii medicale de calitate şi creşterii gradului de satisfacţie a 

pacienţilor; 

       b)Monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în 

scopul creşterii calităţii serviciilor medicale şi a utilizării eficiente a resurselor 

alocate; 

       c)A înaintat comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de 

dezvoltare al spitalului; 

       d)A propus comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea 

activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale 

populaţiei; 

  Obiectivele principale ale managerului împreună cu comitetul director 

pe linie medicală  au vizat : 

- Asigurarea permanentă a stocurilor necesare desfăşurării optime a 

activităţii, prin instituirea unor liste cuprinzând medicamente  de bază, 

atent monitorizate de comisia medicamentului şi de farmacovigilenţă; 

- Un control exigent al activităţii desfăşurate în CPU, prin monitorizarea 

atentă prin fişa de supraveghere, a fiecărui pacient prezent, a stocurilor 

de medicamente şi materiale sanitare, precum şi menţinerea în stare de 

funcţionare a aparaturii din dotare; 

- Asigurarea serviciilor medicale pentru persoanele ce reprezintă cazuri 

sociale, mai ales în perioadele din an cu temperaturi extreme; 

- Atragerea de noi specialişti (cu precădere a medicilor) în cadrul 

spitalului pentru diversificarea gamei de servicii medicale acordate 

pacienţilor. 

 Un obiectiv principal  în activitatea desfăşurată de manager împreună 

cu membrii comitetului director a fost acela al realizării indicatorilor de 

utilizarea serviciilor, ca obligaţie contractuală asumată prin contractul cu  CAS 

Neamţ. 
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Categoria 

de 

indicatori 

Denumire indicator 

Valoare medie 

naţională conf. 

Ord.MSP 1567 

din 2007 pe tip 

de spital 

Valoarea 

indicatorilor 

realizaţi în 

sem I 2018 

Valoarea 

indicatorilor 

realizaţi în 

anul 2018 

Indicatori 

de utilizare 

servicii 

Numărul de pacienţi externaţi  specific 4419 8420 

 Durata medie de spitalizare  7.10 6.62 6.60 

 

Proporţia pacienţilor internati din 

totalul pacienţilor prezentaţi la 

camera de gardă (%) 

specific 11.95 11.95 

 
Proporţia urgenţelor din totalul 

pacienţilor internaţi (%) 
59.00 71.47       71.52 

 
Indicele de complexitate  cazuri 

pe spital şi pe fiecare secţie  
0.6675 1.0721 1.0729 

 

Procentul pacienţilor cu 

intervenţii chirurgicale din totalul 

pacienţilor externaţi din secţiile 

chirurgicale (%)* 

specific 52.29 52.00 

 CHIRURGIE GENERALĂ 53.26 51.06 50.51 

 OBST.GINECOLOGIE 41.14 52.97 52.85 

 

Procentul pacienţilor cu 

complicaţii si co-morbidităţi din 

totalul pacienţilor externaţi (%) 

specific 97.44 97.54 

 Nr. de consultaţii în ambulatoriu specific 17217 34402 

 
% internări în urgenţă din total 

internări 
59.00 71.47 71.52 
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 Modul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli este reflectat în 

indicatorii economico-financiari, parte a indicatorilor de performanţă ai 

managementului,  care se prezintă astfel: 

Categoria de 

indicatori 
Denumire indicator 

Valoare medie 

naţională 

conform OMSP 

1567/2007 

Valoarea 

indicatorilor realizaţi 

în anul 2018 

Indicatori 

economico-

financiari 

Execuţia bugetară faţă de 

bugetul de cheltuieli aprobat 
96,11 89,88 

 

Structura cheltuielilor pe tipuri 

de servicii şi în funcţie de 

sursele de venit 

 

           

96,24 

 

 

91,39 

 

Proporţia cheltuielilor cu 

servicii de urgenţă în total 

cheltuieli (%) 

3,44 17,24 

 

Proporţia cheltuielilor pentru 

servicii paraclinice în total 

cheltuieli (%) 

3,62 8,20 

 

Proporţia cheltuielilor pentru 

servicii de spitalizare continuă 

în total cheltuieli (%) 

79,52 48,65 

 

Proporţia cheltuielilor pentru 

servicii de spitalizare de zi în 

total cheltuieli (%) 

3,24 10,68 

 

Proporţia cheltuielilor pentru 

servicii în ambulatoriul de 

specialitate în total cheltuieli 

(%) 

6,42 6,62 
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Procentul veniturilor proprii 

din totalul veniturilor spitalului 

(%) 

10,73 11,80 

 

Procentul cheltuielilor de 

personal din totalul 

cheltuielilor spitalului (%) 

66,89 84,50 

 

Procentul cheltuielilor cu 

bunuri şi servicii din totalul 

cheltuielilor spitalului (%) 

24,77 13,39 

 

Procentul cheltuielilor de 

capital în total cheltuielilor 

spitalului (%) 

7,41 2,11 

 
Costul mediu pe zi de 

spitalizare 
108,48 476,90 

             

Activitatea financiar-contabilă şi investiţiile realizate în anul 2018 

În anul 2018, Spitalul orăşenesc „Sfântul Dimitrie’’ Târgu-Neamţ a beneficiat 

de fonduri în sumă totală de 38.872.914 lei, din care : 

 15.736.665 lei  venituri realizate ca urmare a contractelor  încheiate cu 

CAS Neamţ; 

 495.034 lei  venituri proprii;  

 18.547.711 lei  subvenţii FNUASS pentru acoperirea creşterilor 

salariale; 

 30.000 lei   subvenţii de la bugetul local pentru cheltuieli curente;  

 14.520 lei  subvenţii de la bugetul local pentru cheltuieli de capital; 

 114.000 lei  transferuri din veniturile proprii MS către bugetele locale 

pentru procurarea de aparatură medicală; 

 8.782 lei  transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 

procurarea de aparatură medicală; 

 2.236.626 lei  venituri din contractele încheiate cu DSP pentru acţiuni 

de sănătate; 

 51.833 lei venituri din contractele încheiate cu DSP pt. programe de 

sănătate; 

 100.816 lei  sume din donaţii şi sponsorizări în bani; 
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 1.354.054 lei   sume utilizate din excedent pentru funcţionare;  

 52.249 lei disponibili din subvenţii de la bugetul de stat, necesari 

susţinerii proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile; 

 130.624 lei disponibili din alte sume primite din fonduri UE, pentru 

programe operaţionale finanţate din cadrul financiar 2014-2020. 

          Fondurile avute la dispoziţie au fost utilizate cu respectarea destinaţiei 

acestora şi a disciplinei financiare . 

 S-a căutat în permanenţă găsirea acelor destinaţii în modul de cheltuire 

a fondurilor avute la dispoziţie, astfel încât acestea să fie judicios gestionate, 

cheltuielile fiind efectuate cu maximă rigurozitate, urmărindu-se respectarea 

legalităţii, necesităţii şi oportunităţii operaţiunilor.                      

În sinteză, situaţia pe surse de finanţare se prezintă astfel: 

Sursa de finanţare Buget aprobat Finanţări Plăţi Sold 

 

 

total din care : la data de la data de la data de 

 

 

  

sold 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 

             

 I.Venituri din contracte cu 

CAS 35785798 1354054 35638431 32665271 2973160 

   

 

  

 

    

  - cheltuieli personal 30760250 1354054 31412883 28491014 2921869 

 

- cheltuieli materiale 5025548 

 

4225548 

 

        

4174257 51291 

   

      II. Venituri proprii 522000 

 

495034 304500 190534 

 
 - cheluieli personal 

 - cheltuieli materiale 

       

     304500 

 

 

       
304500 0 
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  - cheltuieli capital 304500 

      62500 

 

          

35534 

 

35534 

 

     155000 

 

        

155000 

 

155000 

 III. FEN Postaderare 182873 

 

182873 

 

182873 

     

      

 - cheltuieli capital 182873 

 

182873 

 

        

182873 

 IV. Donaţii şi sponsorizări 

 200000 

 

200000 100816 99184 

  

 - cheltuieli materiale 

 - cheltuieli capital 

 

                  

99182  

100818 

 

               

99182 

100818 100816 

99182 

2 

 V. Venituri din contracte 

cu DSP 2742202 

 

2411241 2411241 0 

     

       - cheltuieli personal 2278250 

 

2189419 2189419 0 

   -cheltuieli materiale 82750 

 

77838 77838 0 

   

  -cheltuieli de capital 

 

  -burse 

360000          

21202 

 

122782 

21202 

122782 

21202 0 

 VI.  Subvenţii buget local 
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       - cheltuieli personal 57000 

 

30000 30000 0 

  

 - cheltuieli capital 36000 

 

14520 14520 0 

   

       TOTAL BUGET 39525873 1354054 38972099 35526348 3445751 

    din care : 

       - cheltuieli personal 33400000 1354054 33936802 31014933 2921869 

   

- cheltuieli materiale 5269980 0 4438102 4252095 186007 

  

- burse 21202 0 21202 21202 0 

  

 - cheltuieli capital 834691 0 575993 238118 337875 

  

La data de 31.12.2018, conturile de venituri deschise în Trezoreria Târgu-

Neamţ înregistrează un sold în sumă totală de 3446566 lei, care va fi utilizat în 

anul 2019 pentru secţiunile de dezvoltare şi funcţionare. 

  În cursul anului 2018, intrările de active fixe sunt  în sumă de 1.116.979 

lei , din care: 

             1. - primite pe bază de procese-verbale de predare/primire de la  APL 

Târgu-Neamţ în sumă de 496.447 lei) din sume asigurate din venituri proprii 

MS şi contribuţie APL, urmare a procedurilor de achiziţie derulate de APL în 

anii 2017, 2018: 

  

Nominalizarea achiziţiilor de 

bunuri efectuate şi a altor 

investiţii 

 

U.M. 
Cantitatea Valoare 
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Dotări independente     

 1 Sterilizator NC 150 buc   1 99.722 

2 Sterilizator DGM 130 buc           1 85.680 

3 Electrocardiografe 6 canale buc 4 39.927 

4. Defibrilator bifazic buc 2 88.061 

5. Targă radiotransparentă buc 1 28.000 

6. Injectomat buc 8 46.886 

7. Monitor funcţii vitale buc 9 108.171 

                           

 2.- achiziționate din  donaţii şi sponsorizări, în sumă de 259.748 lei: 

  

Nominalizarea achiziţiilor de 

bunuri efectuate şi a altor 

investiţii 

 

U.M. 
Cantitatea Valoare 

 

Dotări independente-donaţii 

Transgaz 

  

  62.737 

1. Cititor stripuri urini buc 1 10.067 

2. Casete radiologice buc 3 8.623 

3 Calculator complet Buc. 2 6.800 

 4. Server de date Buc. 1 37.247 

 

Dotări independente-

sponsorizări 

  

197.011 

1. Telefon Buc. 1 5.997 

  2. Echograf Buc. 1 140.527 

  3. Aspirator de secreţii Buc. 2 13.020 

 4. Incubator nou născuţi Buc. 1 32.044 
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 5. Telefon Buc. 1 5.423 

 

3. achiziţionate din venituri proprii MS, buget de stat şi cofinanţare APL, ca 

urmare a procedurilor derulate de unitatea noastră şi de MS, în sumă de 

360.784 lei: 

  

Nominalizarea achiziţiilor 

de bunuri efectuate şi a 

altor investiţii 

 

U.M 
Cantitatea 

Valoare 

VP MS  

Valoare 

contribuţie 

APL 

Valoare 

buget 

de stat 

Valoare 

totală 

 
Dotări independente     

 

  360.784 

1. 
Echipament de screening 

auditiv nou născuţi 

Buc.     1 

 

976 8.782 9.758 

2. 
Instalaţie de producere 

oxigen 

Buc.           1 

201.000 

22.482  223.482 

3. Masă electrohidraulică 

pentru ortopedie 

Buc.           1 

114.000 

 

13.544 

  

127.544 

 

 

CAPITOLUL XXVI- SC CIVITAS COM SRL 

 Societatea comercială CIVITAS COM S.R.L. Târgu-Neamţ şi-a 

desfăşurat activitatea practică în anul 2018 în conformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare precum şi în conformitate cu Hotărârile Adunării Generale, 

Consiliului de Administraţie a Societăţii şi Dispoziţiilor Primarului oraşului 

Tîrgu-Neamţ. 

 Obiectivele societăţii pentru această perioadă au fost stabilite prin 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2018 aprobat de Consiliul 

Local al oraşului Tîrgu Neamţ prin Hotărârea nr. 1 din 22.01.2018 şi rectificate 

prin HCL 236/25.10.2018. 

 În anul 2018 s-au emis un număr de 24 hotărâri. 

 Membrii AGA numiţi prin HCL 146/30.06.2016: - Acsintoae Ana; - Dron 

Vasile; - Borş Paul 
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 OBIECTIVELE  SOCIETĂŢII  PENTRU  ANUL  2018 

 Pentru anul 2018, obiectivele societăţii stabilite prin Bugetul de venituri 

şi cheltuieli al societăţii aprobat de Consiliul Local al oraşului Târgu-Neamţ prin 

Hotărârea nr. 1 din 22.01.2018 şi rectificate prin HCL 236/25.10.2018 

 au fost următoarele: 
 

 Realizarea unor venituri totale de 1953470 lei, din următoarele activităţi: 
o Administrarea pieţei agroalimentare, oborul şi bazarul 1362000 lei 
o Prestări servicii                110000 lei 
o Venituri din parcări               350000 lei 
o Venituri din marcaje rutiere              52160 lei 
o Venituri din producţia de imobilizări                       4310 lei 
o Alte venituri din exploatare              10000 lei 
o Venituri financiare                     -    lei 
o Venituri din parcari de reşedinţă             65000 lei 

 Realizarea unui profit brut de 14110 lei. 

 Realizarea obiectivelor de investiţie din piaţa agroalimentară: 
o Lucrări suplimentare şarpantă şi învelitoare Hală carne. 

o Lucrări de schimbare instalaţie electrică clădire piaţă şi module 

stradale stadion. 

o Achiziţionare auto serviciu parcări. 

o Rambursare credite pe care societatea le are contractate. 

o Alte achiziţii. 

o Sistem de semnalizare şi alarmare în caz de incendiu clădiri. 

 REALIZĂRILE  SOCIETĂŢII  ÎN  ANUL  2018 

 În anul 2018, societatea comercială CIVITAS COM S.R.L. Târgu-Neamţ 

a continuat activităţile desfăşurate în anii anteriori, respectiv administrarea 

pieţei agroalimentare, oborului şi bazarului şi administrarea parcărilor cu plată 

şi a parcărilor de reşedinţă. 

 Obiectivele societăţii pentru această perioadă au fost cele stabilite prin 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 1 din 22.01.2018 rectificate prin HCL 236/25.10.2018 şi menţionate la 

începutul prezentului raport, precum şi aducerea la îndeplinire a următoarelor 

măsuri: 

- Măsurile stabilite de organele de control: sanitare, veterinare, 
protecţia consumatorului, protecţia mediului, P.S.I., etc.  
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- Măsurile stabilite prin Hotărârile Adunării Generale şi Consiliului de 
Administraţie a Societăţii, precum şi prin Dispoziţia Primarului 
oraşului Târgu-Neamţ. 
 

 Veniturile totale ale societăţii la 31.12.2018 au fost de 1928216 lei fiind 

realizate din:  

 administrarea pieţei agroalimentare, oborului şi bazarului (chirii +taxe) 
355308 lei 

 venituri din parcări  39885 lei 
 prestări servicii  113686 lei 
 venituri din marcaje rutiere     52162 lei 
 venituri din producţia de imobilizări  4760 lei 
 venituri din parcări de reşedinţă  56372 lei 
 alte venituri din exploatare     6043 lei 

 
Cheltuielile totale ale societăţii la sfârşitul acestei perioade au fost de 

1905084 lei. 

    Profitul brut al societăţii în această perioadă a fost de  23132 lei. 

 Din creditele bancare în sumă de 288109 lei existente la începutul 

anului 2018 s-au achitat rate în sumă de 80480 lei precum şi dobânzi în sumă 

totală de 17601 lei. 

 Valoarea investiţiilor realizate în 2018 a fost în sumă de 177368 lei 

provenind din surse proprii de finanţare. 

În anul 2018 s-au încheiat 64 contracte de închiriere pentru suprafeţe 

de teren, module, spaţii în piaţa oraşului Târgu-Neamţ astfel: 

- 48 contracte încheiate pentru chiriaşii deja existenţi care au mai închiriat 

alte module sau care au avut diferite modificări în ceea ce priveşte 

societatea - schimbare forma societate II, IF, PFA ş.a.. 

- 16 contracte încheiate pentru chiriaşi nou veniţi în piaţă. 

La finele anului 2018, societatea are în derulare un număr de 189 

contracte de închiriere pentru module, spaţii, teren în vederea desfăşurării 

activităţii de comerţ. De asemenea, un număr de 14 module sunt libere ca 

urmare a rezilierii contractului de închiriere. 

 La sfârşitul anului 2018 societatea avea contractate următoarele credite 

bancare: 
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 Credit bancar pentru investiţii în piaţă în sumă de 207627 lei, având ca 
termen de rambursare octombrie 2022. 

 Leasing financiar în sumă de 22800 lei, având termen de rambursare 
24.12.2022. 
 

  SITUAŢIA REALIZĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI 

CHELTUIELI ÎN ANUL 2018 

Referitor la realizarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, 

situaţia se prezintă astfel. 

Venituri totale    –  planificat 1953470 realizat  -  1928216 

Cheltuieli totale  –  planificat 1939360 realizat  -  1905084 

Profit brut           –  planificat 14110  realizat  -      16138 

 

CAPITOLUL XXVII - SC CIU SRL 

 Societatea Comercială Centrul de Întreţinere Urbană SRL, pe parcursul 

anului 2018 a continuat activităţile specifice actului constitutiv - activităţi de 

întreţinere urbană, prin lucrări de construcţii, prestări servicii DDD, iar în urma 

obţinerii avizelor și autorizaţiilor necesare desfăşurării activităţilor veterinare, a 

executat şi servicii de ecarisaj. 

 În decursul anului 2018 s-au realizat venituri în valoare de 623637,51 

din care : 

 Lucrări - Construcţii (domeniul public al oraşului Târgu-Neamţ, sediul 

Primăriei oraşului Târgu-Neamţ) - 261481,70 lei 

 Prestări servicii de Deratizare, Dezinfecţie şi Dezinsecţie  în oraşul 

Târgu-Neamţ - 21527,90 lei 

 Prestări servicii de Ecarisaj pe raza oraşului Târgu Neamţ - 133498,11 

lei 

 Lucrări executate de terţi - 108449,80 lei 

 Prestări servicii (personal delegat Primărie) - 98680,05 lei 

 Lucrări executate în 2018 facturate și neîncasate în valoare de 

10354lei: 
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CAPITOLUL XXVIII-SC ROSSAL ROMAN SRL 

Activitatea societăţii SC ROSSAL SRL s-a desfăşurat pe mai multe paliere: 

A.  Continuarea activităţii de contractare utilizatori 

casnici şi non-casnici: până la data de 31.12.2018 

am incheiat un nr. de 5299 contracte persone 

fizice cu un nr de 10281 persoane din care : 

• Contracte utilizatori casnici 

Nr.Crt. Numar Contracte Număr Persoane Total 

1 1 7 7 

2 1 6 6 

3 14 5 70 

4 132 4 528 

5 521 3 1563 

6 2212 2 4424 

7 2415 1 2415 

Total 5296  9013 

 

1- Asociaţia de proprietari B 1 - 30 pers. 

2- Asociaţia de proprietari Brazii - 940 pers. 

3- Asociaţia de proprietari Vasile Alecsandri - 298 pers. 

 Total număr de persoane în oraşul Târgu-Neamţ şi asociaţii: 

9013+30+940+298 = 10281 utilizatori. 

Factura Data Lucrarea Valoare 

66 
17.09’18 Reparații planșeu bl H1 963 

67 17.09’18 Reparații barieră Mihai Viteazu PV 12831 1368 

68 17.09’18 Reparat și vopsit band PV 12833 3247 
69 17.09’18 Gard și reparat trotuar Vasile Alecsandri 932 

70 17.09’18 Vopsit gard Vasile Conta PV 12824 1507 
72 17.09’18 Alee Policlinică PV12828 2337 

  Total 10354 
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• Contracte utilizatori non-casnici - 494. 

B. Activitatea de colectare, transport şi deşeuri 

reziduale:  

o Sector blocuri (utilizatori casnici şi non casnici) s-a efectuat între orele 

00:00 - 07:00 în zilele de luni, marţi, miercuri, joi, sambătă şi duminică;  

o Sector case conform graficului ataşat pe străzi: 

GRAFIC COLECTARE DEŞEURI REZIDUALE SECTOR CASE TÂRGU-

NEAMŢ PE STRĂZI 

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI 

PRUNDULUI POPA ŞAPCĂ 
TUDOR 

VLADIMIRESCU 
MĂRĂŞEŞTI M.SADOVEANU 

VÂNĂTORULUI OITUZ CIPRIAN 

PORUMBESCU 

GH.LAZĂR GAROAFELOR 

GH. DOJA LALELEOR CUZA VODĂ GH.ASACHI FDT.DRAGOŞ 

VADULUI FLORILOR 22 DECEMBRIE MIHAI VITEAZU ION CREANGĂ 

VIITORULUI V.ALECSANDRI INDEPENDENŢEI VENIAMIN 

COSTACHE 
GRIVIŢEI 

RADU TEOHARIE VIITORULUI 9 MAI BIRUINŢEI FDT.MĂRIENI 

UZINEI MOLDOVEI VIILOR ION CREANGĂ NEMŢIŞOR 

PICTOR 

GRIGORESCU 
FDT.FERARI M.SADOVEANU H.C.C APRODU` 

PURICE 

ABATOR VERONICA 

MICLE 

TEIULUI CÂMPULUI GRĂDINILOR 

GLORIEI BUSUIOCULUI CRINULUI UNIRII FDT.MERILOR 

ALEEA 

ETERNITĂŢII 
BUZESCU BISTRIŢEI TĂBĂCARI FDT.MOCANI 

B.P. HAŞDEU ROMÂNĂ VALAEA SEACĂ ALEXANDRU 

VLAHUŢĂ 
1 MAI 

ETERNITĂŢII PLOPULUI PĂSTORULUI CUCOŞ CORBULUI 

 ŞTEFAN CEL 

MARE 
HANGULUI OZANEI OGOARELOR 

 1 DECEMBRIE 

1918 
MACULUI NUCILOR SLT.CÂMPEANU 

 CETĂŢII BALALION TRANDAFIRILOR FDT.CERBULUI 

FDT.RANDUNICII 
 

FDT.VĂII 
GRIGORE 

UNGUREANU 
CĂPRIOAREI 
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SIRET DIMITRIE ULEA ANA IPATESCU 

ŞTEFAN CEL 

MARE 

 LUNCII BĂILE OGLINZI ZORILOR FDT.CEAHLĂU 

 PRUNILOR G.COŞBUC HUGO SCHWAB FDT.DOROBANŢI 

 FDT. SPITAL VETERANI M.SADOVEANU LIBERTĂŢII 

 FDT. FABRICII PANDURI  FDT.CARPAŢI 

  MOŞ ION ROATA  CASTANILOR 

  VERDE  CRIZANTEMEI 

  VULTUR   

  ALEEA 

VÂNĂTORULUI 

  

  IZVOR   

  CRÂNGULUI   

 

C. Activitatea de colectare si transport deşeuri 

reciclabile: 

■ sector blocuri(utilizatori casnici şi non-casnici) s-a efectuat între orele 

05:00 - 09:00 în zilele de luni, marţi, miercuri, joi, vineri. 

■ sector case: la sectorul de case colectarea deşeurilor reciclabile se face 

de pe platformele amenajate conform proiectului. 

 Din initiaţiva SC ROSSAL SRL s-a încercat un proiect pilot de colectare 

a deşeurilor reciclabile în sectorul case din poartă în poartă mergând în 

tandem pe acelaşi traseu cu 2 maşini, rezultatul nefiind satisfacator în sensul 

că maşina care colecta deşeuri reciclabile intră în Staţia de sortare cu o 

cantitate foarte mică. 

 Menţionăm că toate masinile autocompactoare ale SC ROSSAL SRL au 

montate sisteme GPS putând verifica în orice moment traseul parcurs. 

  Se raportează lunar Compartimentului de mediu din cadrul Primăriei 

oraşului Târgu-Neamţ cantităţile de deşeuri reziduale şi reciclabile colectate, 

cantităţile totale în anul 2018 fiind urmatoarele: 

 Deşeuri reziduale: 6112.61 tone – eliminate prin depozitare; 

 Deşeuri carton: 127.91 tone – încredinţate spre reciclare; 

 Deşeuri folie: 21.20 tone - încredinţate spre reciclare; 

 Deşeuri PET-uri: 8.21 tone - încredinţate spre reciclare; 
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 Deşeuri sticlă: 17.77 tone - încredinţate spre reciclare; 

 Alte deşeuri: 42.20 tone încredinţate spre valorificare prin alte forme 
decât reciclare. 
 
 

D. Activitate mediatizare proiect 

 Pe întreg parcursul anului s-au urmărit, atât prin angajaţii SC ROSSAL 

SRL, cât şi prin articolele reliefate în media locală, conştientizarea cetăţenilor 

oraşului Târgu-Neamţ privind necesitatea încheierii contractelor, cât şi 

importanţa colectării selective a deşeurilor reciclabile  

E. Activitatea de voluntariat 

 Atât la iniţiativa SC ROSSAL SRL cât şi a Primăriei Târgu-Neamţ am 

participat la activitatea de colectare deşeuri abandonate . 

 Deficienţe constatate: cantităţi mari de deşeuri reziduale  

abandonate 

 Problema scormonitorilor din containerele de deşeuri 

 Legea 99/2014 interzice furtul deşeurilor reciclabile, acest lucru trebuind 

teoretic să ducă la eradicarea scormonitorilor în containere de deşeuri.Cei care 

scormonesc în containere sustrag strategic PET-uri, doze Al cât şi alte deşeuri 

reciclabile atât din containerele pentru deşeuri reziduale, cât şi din containerele 

specializate pentru colectarea deşeurilor reciclabile, urmare a acestui fapt la 

punctele de colectare în jurul containerelor rămâne o mizerie de nedescris. 

După colectarea deşeurilor de către SC ROSSAL SRL se efectuează 

măturarea în jurul containerelor. 

 Pentru prevenirea sustragerii deşeurilor din containere şi a păstrării 

curăţeniei în jurul containerelor SC ROSSAL SRL a procedat la securizarea 

prin montarea de bare metalice şi a plaselor metalice la urmatoarele platforme: 

B) Piaţă Hală Carne 

C) Str. Sf.Lazăr(în faţa Bisericii Sf. Ilie) 

D) Str.Codrului 

 

 În acelaşi timp, menţionăm faptul că cele 3 platforme, respectiv: Pictor 

Grigorescu, Gradiniţa nr.2 şi în spatele restaurantului Rotisor prevăzute cu 

mobile modern achiziţionate recent de catre Primăria Târgu-Neamţ s-au 

securizat prin montare de bare şi încuietori la uşile principale din acelaşi motiv, 
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blocare sustragerii deşeurilor de către persone străine şi evitarea mizeriei din 

jurul platformei. 

 

CAPITOLUL XXIX-SC EUROSAL TRADE S.R.L. 

 Societatea EUROSAL TRADE SRL desfăşoară activităţi de salubrizare 

şi întreţinere a spaţiilor verzi, conform contractelor nr.73/28.04.2017 şi 

nr.187/29.09.2017, încheiate cu Primăria oraşului Târgu-Neamţ.   

 Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de 

salubrizare stradală a oraşului Târgu-Neamţ s-a realizat prin HCL 

101/31.03.2016.                                                                

  Activitatea de salubrizare cuprinde următoarele activităţi: 

 Măturatul manual al trotuarelore - 67 923 mp 

 Măturatul manual al carosabilului asfaltat -18 532 mp 

 Măturatul mecanizat al suprafeţelor asfaltate -156 624 mp 

 Curăţatul rigolelor prin răzuire - 31.327 

 Stropitul străzilor, trotuarelor şi parcărilor - 32 228 mp 

 Încărcarea şi transportarea reziduurilor stradale - 720 t 

 Activitatea de deszăpezire manuală a trotuarelor - 6859 mp 

 Activitatea de deszăpezire mecanică a trotuarelor - 62 399 mp 

 Combaterea poleiului pe carosabil - 314 844 mp 

 Combaterea poleiului pe trotuare - 26839 mp 

         Activitatea de întreţinere a spaţiilor verzi şi a parcurilor se desfăşoară 

prin delegare de gestiune prin concesiune a Serviciului Public de 

întreţinere, dezvoltare şi amenajare a spaţiilor verzi ale oraşului Târgu-

Neamţ, conform HCL.25/31.01.2017.  

         Activitatea de întreţinere  a spaţiilor verzi  cuprinde următoarele 

servicii: 

 Prăşitul florilor -1290 mp 

 Plantatul florilor - 15 000 buc 

 Udatul florilor cu cisterna - 1290 mp 

 Cositul gazonului şi ierbii - 65 000 mp 

 Tunsul gardului viu - 9000 ml 

 Aplicarea tratamentului fitosanitar - 1290 mp 

 Tăierea, corecţia arborilor - 180 buc  
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 Plivitul buruieni - 1290 mp 

 Semănatul gazonului - 100 mp 

 Rectificarea marginilor peluzelor 

 Plantare de trandafiri -150 buc 

 Pllantare alţu bulbi - 4000 buc 

 Administrarea îngrăşămintelor organice - 2 t 

 Administrarea îngrăşămintelor chimice -200 kg 

 Aşternerea uniformă a stratului de pământ vegetal -100 m 

 Colectarea şi transportul resturilor vegetale - 540 t 

       STRUCTURA NUMERICĂ DE PERSONAL                                    48                    

        Conducerea societăţii                                                                        6  

        Studii superioare                                                                                6 

        Personal direct productiv                                                                   42                      

        Muncitori calificaţi                                                                              42        

 Dotarea tehnică existentă se compune din:  

- 2 masini automăturatoare 

- O maşină de spălat şi stropit  

- O autogunoieră compactoare  

- Două auto basculante 

- Un tractor cu remorca 

- Un ifron 

- Două buldozere 

- Un raspanditor material antiderapant 

 În funcţie de venituri vor fi efectutate şi alte investiţii, pe toată durata 

derulării contractului. 

 S.C. EUROSAL TRADE SRL are implementat un SISTEM DE  

MANAGEMENT  AL CALITĂŢII, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001, SR 

EN ISO 14001:2005, certificat cu firma EFQM MEMBER şi îşi propune şi 

implementarea unui sistem de management al securităţii şi sănătăţii în muncă, 

respectiv OHSAS 18001:1999 prin care se va asigura managementul 

activităţilor asociate calităţii, a protectiei mediului. Astfel, societatea îşi va 

dovedi capacitatea de: 
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 A furniza continuu produse conforme cu cerinţele 

clientului şi cu reglementarile aplicabile; 

  A îmbunătăţi continuu performanţa în domeniul calităţii, 

mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 A creşte satisfacţia clientului şi a altor părţi interesate  

prin îmbunătăţirea continuă a sistemului; 

 Pentru anii următori, societatea are în vedere creşterea calităţii 

serviciilor prestate în raport cu exigenţele beneficiarilor.În acest scop se va 

urmări: 

 Utilizarea la maximum a dotării unităţii 

 Creşterea productivităţii muncii fizice şi valorice 

 Maximizarea rentabilităţii 

 Preocuparea continuă pentru servicii de calitate 

 Transparenţa în stabilirea preţurilor 

 Angajarea de personal calificat 

 Organizarea ireproşabilă a activităţilor 

 Supravegherea personalului în contactul cu clientul (comportament 

normal, civilizat, apărarea valorilor firmei, promovarea calităţii serviciilor) 

 

CAPITOLUL XXX- CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI 

PROMOVARE TURISTICĂ TÂRGU-NEAMŢ 

 Obiectivele CNIPT Târgu-Neamţ sunt: 

 Creşterea accesului turiştilor la informaţii, servicii turistice şi evenimente 

specifice realizate pe plan local; 

 Promovarea potenţialului turistic din arealul Târgu-Neamţ, în scopul 

creşterii numărului de turişti şi a duratei sejurului; 

 Facilitarea schimbului de informaţii cu instituţii şi centre de informare din 

alte zone turistice din ţară; 

 Facilitarea schimbului de informaţii între operatorii turistici de pe plan 

local şi operatorii de la nivel national şi internaţional. 

 

    Pe parcursul anului 2018, CNIPT Târgul-Neamţ a întreprins 

următoarele activităţi în scopul promovării turismului şi a manifestărilor 

culturale: 
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   În luna ianuarie s-a asigurat promovarea Festivalului Obiceiurilor şi 

Tradiţiilor de Anul Nou prin realizarea unor machete grafice şi distribuirea lor 

pe reţelele de socializare. Totodată, s-a asigurat realizarea de materiale 

foto/video în cadrul acestui eveniment. În colaborare cu Casa Culturii “Ion 

Creangă” s-a realizat macheta grafică pentru evenimentul Eminesciana – 

Cenaclul Literar Artistic, asigurându-se promovarea acestui eveniment pe 

reţelele de socializare.Am câştigat locul al II-lea la Competiţia de fotografie 

“Europe for Culture” pe tema Patrimoniului Cultural organizată de Comisia 

Europeană cu o fotografie realizată în cadrul Festivalului Obiceiurilor şi 

Tradiţiilor de Anul Nou. S-au întocmit machete grafice şi materiale video de 

promovare a unor manifestări culturale precum Ziua de 24 ianuarie – Unirea 

Principatelor Române. S-a participat la cursul „Istorie locală, interpretarea 

zonei de sălbăticie şi ecoturism în Ţinutul Zimbrilor” organizat de Asociaţia 

pentru Dezvoltare Activă „ADA” pentru Asociaţia „Ţinutul Zimbrului”, în cadrul 

proiectului „Ecoturim în Ţinutul Zimbrului, precum şi la infotrip-ul organizat de 

către Asociaţia pentru Dezvoltare Activa „ADA” şi Asociţia „Ţinutul Zimbrului”. 

Pe tot parcursul lunii ianuarie s-au oferit informaţii şi materiale de informare şi 

promovare asupra ofertei turistice şi a obiectivelor turistice locale tuturor 

turiştilor ce au trecut pragul CNIPT. 

  În luna februarie s-a urmărit promovarea evenimentelor culturale ce au 

avut loc pe raza oraşului, s-au distribuit materiale de informare şi promovare 

turistică către pensiuni şi s-a continuat colaborarea cu Casa Culturii „Ion 

Creangă” prin crearea de machete grafice pentru manifestărilor culturale 

organizate. De asemenea, s-au oferit informaţii, împreună cu materiale de 

informare şi promovare, asupra ofertei turistice tuturor celor ce au vizitat 

CNIPT. 

 În luna martie s-au promovat manifestări culturale şi diverse evenimente 

în mediul online, manifestări precum expoziţia temporară „Ion Creangă – 

Humuleşti – Neamţ – Ţicău – Iaşi” în cadrul Muzeului de Istorie şi Etnografie 

Târgu-Neamţ, Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou – Târgu-

Neamţ”, aniversarea a 20 de ani a Coralei „Bazil Anastasescu”, spectacolul 

Cazacii Zburători ce a avut loc la Casa Culturii „Ion Creangă”, Gala 

Laureaţilor a Festivalului „Floriele Ceahlăului”, evenimentul Neamţul 

Fotogenic – „Wildlife şi Istorie în Ţinutul Zimbrului”, evenimentele comunităţii 

C E V A, concertul formaţiei Direcţia 5 de la Casa Culturii „Ion Creangă”, 

spectacolul de teatru „Chiriţa în Carnaval”. De asemenea, pe parcursul lunii, 

s-au oferit informaţii şi materiale de informare şi promovare tuturor turiştilor 

ce au trecut pragul CNIPT. 
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 În luna aprilie s-a promovat în mediul online emisiunea Flavours of 

Romania în cadrul căreia erau prezentate câteva obiective turistice din oraşul 

Târgu-Neamţ şi au fost informaţi turiştii în legătura schimbarea programului de 

funcţionare al Muzeului Cetatea Neamţ pentru perioada 23-27 aprilie.Au fost 

oferite informaţii şi materiale de informare şi promovare tuturor turiştilor ce au 

vizitat CNIPT. 

 În luna mai s-a urmărit promovarea portului popular din zona Neamţului, 

promovarea cicloturismului, a expoziţiei temporare „Fiat Lux” din incinta 

Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu-Neamţ, a diferitelor obiective istorice de 

pe raza oraşului Târgu-Neamţ, a manifestărilor culturale prilejuite de Ziua 

Eroilor şi de Ziua Copilului. S-a încurajat participarea la Noaptea Europeană a 

Muzeelor. S-au informat cetăţenii oraşului referitor la acţiunea de dezinfecţie a 

zonelor verzi pentru combatarea ţânţarilor, căpuşelor, muştelor şi altor insecte 

care crează disconfort. S-au realizat machete grafice pentru promovarea 

Festivalului Medieval şi s-au oferit informaţii şi materiale de promovare tuturor 

cetăţenilor ce au vizitat CNIPT. 

Începând cu luna iunie, pe tot parcursul verii, la Cetatea Neamţ a avut 

loc evenimentul „Schimbarea de Gardă la Cetatea Neamţ”, asigurându-se 

promovarea acestuia. S-au realizat machetele grafice a diferitelor materiale de 

promovare a Zilelor Cetăţenii Neamţ – Festivalul Medieval şi s-a asigurat 

promovarea evenimentului şi a materialelor foto şi video rezultate. Un alt 

eveniment promovat a fost Ziua Universală a Iei. S-au oferit informaţii şi 

materiale de informare şi promovare a obiectivelor de interes locale tuturor 

turiştilor ce au vizitat CNIPT. 

 În luna iulie s-au oferit informaţii şi materiale de promovare a 

obiectivelor turistice din zona tuturor turiştilor ce au trecut pragul CNIPT. De 

asemenea, au fost promovare în mediul online mănăstirile din zona, zimbrii din 

Parcul Natural Vânători-Neamţ, s-a promovat concursul „Regizor pentru o 

vară” organizat de Asociaţia Puzzle OptimEast şi manifestarea culturală 

Festivalul Internaţional de folclor Ceahlăul. 

 În luna august s-a implementat un proiect informatic dedicat promovării 

turismului local ce vizează creşterea gradului de informare a turiştilor autohtoni 

şi străini în zona turistică Târgu-Neamţ. A fost actualizat periodic spaţiul 

destinat zonei Târgu-Neamţ pe platforma online de promovare turistică 

aventurist.info. Ca urmare a venirii unei delegaţii din Republica Moldova s-a 

asigurat prezenţa unui ghid pentru prezentarea obiectivelor vizitate. S-a 

asigurat promovarea în mediul online şi prin intermediul materialelor 
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promoţionale a „Festivalului Muntelui Ceahlău”, a „Zilei-i Diasporei – Acasă-i 

Târgu-Neamţ”, a modificării programului de funcţionare a Muzeului Cetatea 

Neamţ şi a Muzeului Memorial "Ion Creangă" în perioada 15-17 august, a 

spectacolului "Citadela" (ce a avut loc în interiorul Cetăţii Neamţ) şi a 

evenimentului Târgul de Produse „Ţinutul Zimbrilor – Legenda 

Continuă”.Totodată, s-au oferit informaţii şi suport producătorilor postului de 

televiziune „Trinitas TV” în vederea realizării emisiunii „Plaiuri RomânEŞTI – 

Ţinutul Zimbrului, loc de legendă” şi s-a promovat emisiunea în mediul online. 

Turiştilor ce au vizitat CNIPT au primit informaţii şi materiale de informare şi 

promovare cu obiectivele turistice locale. 

 În luna septembrie a anului 2018 s-au desfăşurat o serie de activităţi cu 

scopul de a promova turismul în Zona Neamţului şi valorile locale totodată. 

Astfel, s-a asigurat promovarea în mediul online a programului actualizat al 

Muzeului Memorial „Ion Creangă”, a Ansamblului Folcloric „Ţinutul Zimbrului 

Târgu-Neamţ şi Festivalului „Mândri ca suntem Nemţeni”, a Festivalului de 

Teatru Piatra Neamţ. S-a actualizat periodic spaţiul rezervat zonei Târgu-

Neamţ de pe platforma online aventurist.info şi s-au oferit informaţii şi 

materiale de informare şi promovare tuturor celor care au călcat pragul CNIPT. 

 

 În luna octombrie s-a acordat sprijin Consiliului Judeţean Neamţ în 

vederea întomirii unei cercetări sociologice ale carei rezultate vor sta la baza 

identificării brandului turistic al judeţului Neamţ. Tot în această lună, s-a 

participat la întalnirea grupurilor de acţiune locală ce a avut loc la Centrul de 

Vizitare a Parcului Natural Vânători Neamţ şi la conferinţa organizată de 

Asociaţia „Valea Ozanei şi ADR Romania pe tema dezvoltării potenţialului 

turistic în zona noastră. S-a asigurat prezenţa unui ghid care să prezinte  

obiectivele din zonă unei delegaţii olandeze. S-au distribuit materiale de 

informare şi promovare turistică pensiunilor  din zonă. S-au oferit informaţii şi 

suport redactorilor revistei „Eu Iubesc România” în vederea redactării unui 

articol despre Cetatea Neamţ. S-au realizat materiale de promovare şi s-au 

promovat în mediul online obiectivele locale, evenimentele şi materialele 

culturale de pe raza oraşului, „Crostul Cetăţii Neamţ”, traseul dintre Mănăstirea 

Sihla şi Mănăstirea Secu, Iarmarocul de Toamnă, „La pas prin Ţinutul 

Zimbrului”, expoziţia temporară „Rarităţi floristice şi faunistice din Ţinutul 

Neamţului”, Lacul Cuejdel. Au fost actualizate periodic informaţiile de pe 

platforma on-line aventurist.info şi s-au oferit informaţii şi materiale de 

informare şi promovare tuturor turiştilor ce au vizitat CNIPT. 
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 În luna noiembrie s-a asigurat promovarea în mediul on-line a 

spectacolelor „Consum Excesiv”, „Concert Extraordinar de Crăciun – Paula 

Seling”, a evenimentului „Ziua Naţională a României”. De asemenea, s-au 

actualizat periodic spaţiul rezervat oraşului Târgu-Neamţ pe platforma online 

aventurist.info şi s-au oferit informaţii împreună cu materiale de informare şi 

promovare a obiectivelor turistice locale tuturor turiştilor ce au vizitat CNIPT. 

 

În luna decembrie 2018 s-au realizat materiale de promovare pentru 

evenimentul „Atenţie! Vine Moş Nicolae!, Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de 

Anul Nou,  s-au promovat în mediul online evenimentele culturale „Deschide-

ne, gazdă, poarta!”, Zilele „Ion Creangă”, Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de 

Anul Nou, s-au actualizat periodic informaţiile pe platforma aventurist.info în 

spaţiul rezervat oraşului Târgu-Neamţ. De asemenea, s-au oferit informaţii şi 

materiale informate şi de promovare a obiectivelor locale, tuturor vizitatorilor ce 

au trecut pragul CNIPT.    

 În anul 2018 au fost informaţi de către CNIPT un număr de 15575 turişti, 

cărora li s-a împărţit un număr de aproximativ 17000 de materiale informative 

şi de promovare a obiectivelor turistice locale. Totodată, s-au oferit informaţii 

prin intermediul a 316 e-mailuri, 574 mesaje de pe facebook şi aproximativ 250 

apeluri telefonice. Site-ul https://www.tirguneamt-turistic.ro/ al CNIPT a avut un 

număr de 32934 accesări, dintre care 3309 folosind motorul de căutare 

www.google.ro . 

 

CAPITOLUL XXXI-ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL AL 

ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ 

La sfârşitul anului componenţa Consiliului Local al oraşului Târgu-

Neamţ a fost următoarea: Aciocârlănoae Andrei, Acsintoae Ana, Apopei 

Vasile, Bârsan Valeriu Ciprian, Bistricianu Ciprian, Borş Paul, Ciorsac Elena, 

Cozma Dumitru Daniel, Dron Vasile, Gaiţă Dumitru, Humulescu Traian, Iliescu 

Constantin,Luculescu Vasile, Onu Gică, Rucsăndescu Ion, Timişescu Ovidiu, 

Vartic Gheorghe, Viţelaru Ilie şi Vrînceanu Maria. 

Activitatea comisiilor Consiliului Local în anul 2018: 

 COMISIA NR. 1 - Buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, 

administrarea domeniului public şi privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi 

turism. Componenţă: Rucsăndescu Ion, Acsintoae Ana, Onu Gică, Bistricianu 

Ciprian, Borş Paul, Vrînceanu Maria şi Iliescu Constantin. 

https://www.tirguneamt-turistic.ro/
http://www.google.ro/
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 COMISIA NR. 2 - Organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură, protecţie copii, muncă şi protecţie socială. Componenţă: Dron 

Vasile, Bârsan Valeriu Ciprian, Apopei Vasile, Timişescu Ovidiu, Gaiţă 

Dumitru, Humulescu Traian şi Aciocârlănoae Andrei. 

 COMISIA NR. 3 - Administraţie publică locală, juridică, ordine publică şi 

drepturi cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

Componenţă: Ciorsac Elena, Vartic Gheorghe, Luculescu Vasile, Viţelaru Ilie şi 

Cozma Dumitru Daniel. 

  În anul 2018 au avut loc 12 şedinte ordinare,  5  şedinte extraordinare 

si 11 şedinte de îndată. 

 În anul 2018 au avut loc : 25 de şedinte ale Comisiei nr.1, 26  şedinte 

ale Comisiei nr.2 şi  25  şedinte la Comisiei nr.3. 

 Au fost adoptate în cursul anului 2018 un număr de 310 hotărâri de 

Consiliu Local, dintre care un număr de două hotărâri au fost contestate în 

instanţă. 

 Pe parcursul anului 2018 niciun consilier local nu şi-a încetat mandatul 

şi niciun mandat nu a fost validat. 

HOTĂRÂRI 2018 

Nr. HCL Data Denumire HCL 

1 09-01-2018 
HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 

ianuarie 2018 
 

2 09-01-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea înregistrării cu deficit la secţiunea 

dezvoltare rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2017 

3  09-01-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării excedentului anual al Bugetului 

local, rezultat la încheierea execiţiului bugetar 2017 

4  31-01-2018 
HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 

februarie 2018 

5  31-01-2018 
HOTĂRÂRE privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere la 

persoane juridice 

6  31-01-2018 
HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 

proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza 
DALI,) pentru obiectivul de investiţii ” Reabilitarea şcolii nr. 6 Condreni 
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şi schimbarea destinaţiei în centru pentru persoane cu dizabilităţi, oraş 
Tîrgu Neamţ” 

7  31-01-2018 
HOTĂRÂRE privind implementarea proiectului „Reabilitarea Școlii nr. 6 

Condreni şi schimbarea destinaţiei în centru pentru persoane cu 
dizabilităţi, oraş TârguNeamţ” 

8  31-01-2018 
HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei imobilului din str. Cuza – 

Vodă nr. 42 Tîrgu Neamţ în locuinţă socială  

9  31-01-2018 

HOTĂRÂRE privind propunerea de evaluare a performanţelor 
profesionale, pentru perioada 01.01.2017 – 31.05.2017, pentru doamna 
Maftei Laura Elena care a deţinut funcţia de secretar al oraşului Tîrgu 

Neamţ până la data de 31.05.2017 

10 31-01-2018 
HOTARÂRE privind propunerea de evaluare a performanțelor 

profesionale ale secretarului orașului Tîrgu Neamț, Ţuţu Ion pentru 
perioada 27.06.2017 – 27.12.2017 

11 31-01-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adiţional nr.2 la Contractul de 

concesiune nr.1252 din 01.03.1999  

12 31-01-2018 
HOTĂRÂRE privind modificarea prin act adiţional a contractului de 

concesiune nr.3 din 04.06.2007  

13 31-01-2018 
HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 

2, 85 mp aparţinând domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ 

14 31-01-2018 
HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 7 mp 
teren, aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ, către 

DELGAZ – GRID S.A (fost E-ON Distribuţie Romania S.A.) 

15 31-01-2018 
HOTĂRÂRE Privind aprobarea Documentaţiei de Urbanism 
”Regulamentul Local de Urbanism” al oraşului Tîrgu Neamţ 

16 31-01-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului alocaţiei de hrană, a 
costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei de întreţinere pentru 

un copil înscris la Creşa nr.1 Tîrgu Neamţ suportată de 
părinte/reprezentant legal care nu are domiciliul stabil în raza teritorială 

a oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul 2018 

17 31-01-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului alocaţiei de hrană, a 
costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei de întreţinere pentru 

un copil înscris la Creșa nr.1 Tîrgu Neamţ suportată de părinte 
/reprezentat legal care are domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului 

Tîrgu Neamţ pentru anul 2018  

18 31-01-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes 
local, pentru anul 2018, în vederea repartizării persoanelor care trebuie 

sa efectueze muncă în folosul comunităţii 

19 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de locuri la Creșa nr. 1 Tîrgu 
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Neamţ, a procedurii şi a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor în vederea înscrierii copiilor la creşă şi a listei cu 

actele necesare pentru dosarul de înscriere  

20 31-01-2018 
HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ la data de 31.12.2017  

21 31-01-2018 
HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ la data de 31.12.2017  

22 31-01-2018 

HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2018, estimări pentru anul 2019 şi pentru anul 2020, precum şi a 

obiectivelor de investiţii pentru anul 2018 ale societăţii comerciale 
CIVITAS COM SRL 

23 31-01-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a componenţei 
comisiei, în vederea demarării procedurii de contractare a unei finanţări 

rambursabile interne în valoare de 6.000.000 lei, pentru asigurarea 
fondurilor necesare implementarii unor obiective de interes local  

24 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de comodat auto  

26 31-01-2018 

HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi 
contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al primarului şi din 
cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al oraşului 

Tîrgu Neamţ 

25 31-01-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de comodat 

pentru scenă de festivităţi 

27 31-01-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea numirii a doi consilieri, unul in Consiliul 
de Administraţie şi altul în Adunarea Generală la S.C. Staţiunea Oglinzi 

SA Tîrgu Neamţ 

28 05-02-2018 

Hotărâre privind modificarea HCL nr. 7 din 31.01.2018 privind 

implementarea proiectului „Reabilitarea Școlii nr. 6 Condreni şi 
schimbarea destinaţiei în centrul pentru persoane cu dizabilităţi,oraş 

Tîrgu Neamţ„ 

29 16-02-2018 
HOTĂRÂRE privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă şi 
sigiliu al Unităţii Administrativ-Teritoriale–Oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul 

Neamţ 

30 16-02-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului modelului de steag al Unităţii 

Administrativ-Teritoriale – Oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ 

31 16-02-2018 

HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 287 din 23.12.2016 privind 
atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a 

gestiunii unor activităti componente ale serviciului de salubrizare a 
unitătilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 3, judeţul Neamţ 
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32 16-02-2018 

HOTARÂRE privind modificarea Hotărârii de Consiliul Local 
nr.231/27.10.2016 de aprobare a ofertelor de preţ pentru lucrările de 

întreţinere executate de către SC Centrul de Întreţinere Urbană SRL în 
oraşul Tîrgu Neamţ 

33 16-02-2018 
HOTARÂRE privind aprobarea fazei Notă conceptuală, Tema de 

proiectare şi a valorii estimate pentru execuţia obiectivului ”Lucrări de 
autorizare PSI la Centrul „Sfanta Teodora, oraşul Tîrgu Neamţ, etapa 2” 

34 16-02-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând domeniului 

public al oraşului Tîrgu Neamţ  

35 16-02-2018 
HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli -

estimat al Spitalului orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ, pentru 
anul 2018 

36 16-02-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii 
Consiliului Local nr. 336/24.11.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare în cazul 
prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii serviciului din oraşul Tîrgu 

Neamă care nu au încheiate contracte de prestări servicii  

37 16-02-2018 
HOTǍRÂRE privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al 
Spitalului orăsenesc “Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ, valabile pe anul 

2018 

38 16-02-2018 
HOTĂRÂRE privind stabilirea contravalorii normei de hrană, pentru 
personalul Serviciului Public Poliţia Locală a Oraşului Tîrgu Neamţ 

39 16-02-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului şi a bugetului aferent 
organizării manifestării ”Zilele Ion Creangă”, ediţia a XLVIII-a – 1-3 

MARTIE 2018 

41 16-02-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ 

şi a Listei de investiţii pentru anul 2018  

40 16-02-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul 2018, 
precum şi a listei de investiţii  

42 27-02-2018 
HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 

martie 2018 

43 27-02-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru 

pajiştile permanente aflate pe teritoriul administrativ al oraşului Tîrgu 
Neamţ 

44 27-02-2018 
HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi 
statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”  

45 27-02-2018 
HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 72 mp 

teren, aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ, către 
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DELGAZ – GRID S.A (fost E-ON Distribuţie Romania S.A.) 

46 27-02-2018 
HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren in suprafata de 

2, 56 mp, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt  

47 27-02-2018 
HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren in suprafata de 

8 mp apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt  

48 27-02-2018 
HOTĂRÂRE privind atribuirea unui spatiu, prin închiriere , apartinand 
domeniului public al orasului Tîrgu Neamt, situat in B-dul Stefan cel 
Mare nr.48 (cam.nr.15), ONG-urilor constituite în baza OG 26/2000  

49 27-02-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea poziției 895 din H.C.L. nr. 21 din 
31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ la data de 31.12.2017 

50 27-02-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Listei de investiţii pentru anul 

2018 

51 27-02-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea executiei bugetare la data de 31 

decembrie 2017 

52 27-02-2018 

HOTARÂRE privind încheierii unui Acord de parteneriat între Oraşul 
Tîrgu Neamţ şi Complexul Muzeal Judeţean Neamţ în vederea 
organizării şi desfăşurării manifestărilor prilejuite de Zilele „Ion 
Creangă”, editia a XLVlll-a, în perioada 01 – 03 martie 2018 

53 27-02-2018 
HOTĂRÂRE privind ieşirea din Asociaţia Oraşelor din România a 

oraşului Tîrgu Neamţ 

54 27-02-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza 
DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor 

ce vor fi efectuate în cadrul proiectului:”Eficientizare energetică prin 
reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din oraşul Tîrgu 

Neamţ” 

55 27-02-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de activităţi şi a bugetului 

aferent organizării spectacolului dedicat Zilei Internationale a Femeii în 
data de 07 martie 2018 – Pentru tine, dragă doamnă! 

57 27-02-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de activităţi, manifestări şi 
Bugetul alocat Casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ pentru anul 

2018 

56 27-02-2018 
HOTARÂRE privind încetarea contractului de închiriere pentru locuinţa 

ANL din oraşul Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare, bl. V1, ap. 27  

58 27-02-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de aprovizionare a 

populaţiei cu principalele produse alimentare raţionalizate, în caz de 
mobilizare sau război  

59 14-03-2018 HOTARÂRE privind aprobarea fazei Notă conceptuală, Temă de 
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proiectare, Studiu de peisagistică și a valorii estimate pentru execuția 
obiectivului ”Reabilitarea și modernizarea Parcului „ION CREANGÃ „ 

din oraşul Tîrgu Neamţ, jud. Neamț” 

60 14-03-2018 
HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 

8 mp aparţinând domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ  

61 14-03-2018 
HOTÃRÂRE privind aprobarea programului multianual de investiţii 

precum şi a graficului de eşalonare financiarã  

62 30-03-2018 
HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 

aprilie 2018 

63 30-03-2018 HOTĂRÂRE privind revocarea art. 4 din H.C.L. nr. 29/16.02.2018  

64 30-03-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând domeniului 

public al oraşului Tîrgu Neamţ  

65 30-03-2018 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 21 din 
31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ  

66 30-03-2018 

HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 
proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza 

DALI,) pentru obiectivul de investiţii ” Îmbunătăţirea infrastructurii 
educaţionale în vederea reabilitării, modernizării şi dotării Şcolii 

Domneşti Grigore Ghica Vodă Tîrgu Neamţ” 

67 30-03-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 
proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza 

DALI,) pentru obiectivul de investiţii ” Îmbunătățirea infrastructurii 
educaţionale în vederea reabilitării, modernizării şi dotării Liceului 

Vasile Conta, oraş Tîrgu Neamţ” 

68 30-03-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 
proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza 

DALI,) pentru obiectivul de investiţii ” Îmbunătățirea infrastructurii 
educaţionale în vederea reabilitării, modernizării şi dotării Colegiului 

Tehnic ”Ion Creangă”, oraş Tîrgu Neamţ” 

69 30-03-2018 

HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 
proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza 

DALI,) pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare şi modernizare 
Cinematograf Ozana, Oraş Tîrgu Neamţ” 

71 30-03-2018 

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
oraşului Tîrgu Neamţ, a unor bunuri – mijloace fixe, date în concesiune 

către CJ ApaServ SA Neamţ, în scopul scoaterii din funcţiune şi 
casarea acestora în condiţiile legii  

70 30-03-2018 HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 
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proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza 
DALI,) pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare Pavilion central şi 

dotare Spital orăşenesc „Sfântul Dimitrie”, oraş Tîrgu Neamţ, judeţul 
Neamţ” 

72 30-03-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune 

prin act adițional 

73 30-03-2018 

HOTARÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.231/27.10.2016 de aprobare a ofertelor de preţ pentru lucrările de 

întreţinere executate de către SC Centrul de Întreţinere Urbană SRL în 
oraşul Tîrgu Neamţ 

74 30-03-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Şcolar 

Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes public naţional  

75 30-03-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv Şcolar 
Tîrgu Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes public local  

76 12-04-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unei asocieri cu Judeţul Neamţ prin 

Consiliul Județean Neamţ în vederea realizării unor lucrări de interes 
public judeţean 

77 12-04-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ 

şi rectificarea Listei de investiţii pentru anul 2018  

78 26-04-2018 
HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 

2018 

79 26-04-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unei asocieri cu Centrul Şcolar pentru 

Educaţie Incluzivă Tîrgu Neamț în vederea realizării unui proiect de 
interes public local 

80 26-04-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea programului şi a bugetului aferent 

organizării activităţii „Citim, învăţăm…şi jucăm” ce se va desfăşura în 
data de 31 mai 2018  

81 26-04-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea programului şi a bugetului aferent 
organizării manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor -17 mai 2018 

82 26-04-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ 

şi rectificarea Listei de investiţii pentru anul 2018  

83 26-04-2018 
HOTARÂRE privind încetarea contractului de închiriere pentru locuinţa 
ANL din oraşul Tîrgu Neamţ, str. 22 Decembrie, bl. M6, sc. B, ap. 24  

84 26-04-2018 

HOTǍRÂRE privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea redevenţei anuale pentru unele spaţii cu destinaţie de 
cabinete medicale, proprietate privată a oraşului Tîrgu Neamt, în 

vederea concesionării 

86 26-04-2018 HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Tabelului nominal cu 
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străzile stabilite pentru măturatul stradal şi/sau mecanizat, în perioada 
15 martie – 15 noiembrie, ce se constituie în anexa 1 la Caietul de 

Sarcini, anexat la Contractul nr.73 din 28.04.2017 (anexa 2 la Contract)  

85 26-04-2018 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr. 24 din 31.01.2018 privind 

aprobarea încheierii unui contract de comodat auto  

87 26-04-2018 
HOTARÂRE privind revizuirea programului multianual de investiţii 

precum şi a graficului de eşalonare financiară  

88 26-04-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb de locuinţe din fondul 

locativ de stat 

89 26-04-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de colaborare încheiat cu 
MOCANU E.EUGEN I.I. în vederea organizării Turneului Muzical 

Naţional ROMÂNIA ÎN SĂRBĂTOARE  

90 26-04-2018 

HOTĂRÂRE privind actualizarea Calendarului activităţilor Casei Culturii 
„Ion Creangă”-Tîrgu Neamţ, pentru anul 2018, ce cuprinde şi 

„Manifestările pentru anul Centenarului Unirii” şi bugetul aferent 
organizării acestora  

91 26-04-2018 

HOTǍRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.218 din 
29.10.2015 în sensul retragerii dreptului de administrare a Direcţiei de 

Asistenţă Socială asupra imobilelor prevăzute la punctele 3 şi 4 din 
anexă 

92 26-04-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Galei Finale a Proiectului 
Premiul Naţional de Proză „Ion Creangă”-Opera Omnia, ediţia a II-a, 1 

mai 2018 şi a bugetului aferent  

93 26-04-2018 
HOTĂRÂRE privind modificarea Actului Constitutiv al SC CIVITAS 

COM SRL – Tîrgu Neamţ 

94 26-04-2018 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o 
persoană care se află într-o situaţie de necesitate deosebită  

95 11-05-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (Faza 
SF) şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce 

vor fi efectuate în cadrul proiectului: „Construire infrastructură de 

agrement”, actualizată în urma etapei de evaluare și selecție 

96 11-05-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Listei de investitii pentru anul 

2018 

97 31-05-2018 
HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 

2018 

98 31-05-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 

2018 

99 31-05-2018 HOTARÂRE privind aprobarea ordinii de prioritate în soluţionarea 
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cererilor şi repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, din 
oraşul Tîrgu Neamț, în urma analizării celor 5 dosare depuse în 

vederea repartizării unui apartament cu 1 cameră  

100 31-05-2018 
HOTARÂRE privind aprobarea repartizării apartamentului nr. 27 din bl. 

V1, str. Ştefan cel Mare şi apartamentul nr. 24 din bl. M6, str. 22 
Decembrie, oraş Tîrgu Neamţ  

101 31-05-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a unui schimb de teren între 

Oraşul Tîrgu Neamţ şi Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva S.A., 

Direcţia Silvică Neamţ, Ocolul Silvic Tîrgu Neamţ 

102 31-05-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei ce îi revine oraşului Tîrgu 
Neamţ pentru organizarea acţiunilor de interes local şi judeţean ce se 
vor desfăşura în perioada 29 iunie-1 iulie 2018 în oraşul Tîrgu Neamţ 

103 31-05-2018 

HOTARÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui bun 
imobil, aparţinând domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ, situat în 
Str. 22 Decembrie, bl.M15, nr.3, parter, în suprafaţă construită de 76 

mp 

104 31-05-2018 
HOTĂRÂRE privind revizuirea programului multianual de investiţii 

precum şi a graficului de eşalonare financiară  

105 31-05-2018 
HOTARÂRE privind aprobarea unui acord de parteneriat în vederea 

organizării manifestărilor „Zilele Cetăţii Neamt” ce vor avea loc în 
perioada 29.06. – 01.07.2018 la Tîrgu Neamţ  

106 31-05-2018 
HOTARÂRE la proiectul de hotărâre privind încetarea contractului de 

închiriere pentru locuinţele ANL din oraşul Tîrgu Neamţ, str. 22 
Decembrie, bl. M5, sc. A, ap. 12 şi str. Ştefan cel Mare, bl. V1, ap. 8  

107 31-05-2018 
HOTARÂRE privind aprobarea repartizării locuinţelor ANL din oraşul 

Tîrgu Neamţ, str. 22 Decembrie, bl. M5, sc. A, ap. 12 şi str. Ştefan cel 
Mare, bl. V1, ap. 8 

108 31-05-2018 
HOTǍRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Contractul 

Colectiv de Muncă nr.74/31.05.2016  

109 31-05-2018 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ” în 
vederea exercitării votului  

110 31-05-2018 
HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 

închirierii unor terenuri, situate în strada Mărăşeşti, aparţinând 
domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ  

111 31-05-2018 
HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 

închirierii unui teren situat în B-dul Ştefan cel Mare, aparţinând 
domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ  

112 31-05-2018 HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 
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închirierii unor spaţii aflate în incinta Ambulatoriului de specialitate al 
oraşului Tîrgu Neamţ (Policilinica), situat în B-dul Ştefan cel Mare nr. 

35, aparţinând domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ 

113 31-05-2018 
HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 
închirierii unui teren, situat în strada Plopului, aparţinând domeniului 

privat al oraşului Tîrgu Neamţ  

114 31-05-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării structurii organizatorice a 
Spitalului Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ prin înfiinţarea unui 

Compartiment de ortopedie-traumatologie în cadrul Secţiei chirurgie 
generală 

116 31-05-2018 
HOTĂRÂRE privind delegarea prin negociere directă a serviciului de 
administrare a domeniului public şi privat, respectiv de amenajare, 

organizare şi exploatare a părcărilor cu plată din oraşul Tîrgu Neamţ  

115 31-05-2018 
H O T A R A RE privind aprobarea modificarii statului de functii al 

Spitalului Oraşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ  

117 31-05-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale 

Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ  

118 31-05-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea ,,Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ” 

119 31-05-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între 
Oraşul Tîrgu Neamţ şi Consiliul Judeţean Neamţ, cu ocazia 

manifestărilor ”Zilele Cetăţii Neamţ” ce vor avea loc în perioada 
29.06.2018 – 01.07.2018 

120 31-05-2018 
HOTĂRÂRE privind revizuirea programului multianual de investiţii 

precum şi a graficului de eşalonare financiară 

121 22-06-2018 
HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 

2018 

122 22-06-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor 
aferente din cadrul proiectului „Eficientizare energetică prin reabilitarea 

şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din oraşul Tîrgu Neamţ”, 
actualizată în urma etapei de evaluare şi selecţie  

123 22-06-2018 

HOTĂRÂRE privind abrogarea poziţiilor nr. 20, 581, 881 şi 882 din 
anexă la HCL nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ la data 
de 31.12.2017 

124 22-06-2018 
HOTĂRÂRE privind revizuirea programului multianual de investiţii 

precum şi a graficului de eşalonare financiară  

125 22-06-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului informării şi consultării 

publicului, a Planului Urbanistic Zonal în vederea ,,Construirii unor 
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locuinţe pe terenurile ce vor fi atribuite conform Legii 15/2003 în oraşul 
Tîrgu Neamţ, str.Tăbăcari, FN” şi a Regulamentului Local de Urbanism 

aferent acestuia 

126 22-06-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului informării şi consultării 
publicului, a Planului Urbanistic Zonal în vederea ,,Schimbării 

destinaţiei teren din zonă locuinţe şi funcţiuni complementare în zonă 
de locuinţe colective, regim de înălţime P+6 în oraş Tg.Neamţ” şi a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia  

127 22-06-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului informării şi consultării 
publicului, a Planului Urbanistic Zonal ,,Introducerea în intravilan a unui 

teren pentru construirea Complexului de agrement – ŢINUTUL LUI 
CREANGÃ ”, oraş Tîrgu Neamţ şi a Regulamentului Local de Urbanism 

aferent acestuia 

128 22-06-2018 

HOTĂRÂRE privind completarea anexei la HCL nr. 176 din 31.08.2016, 
privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând domeniului 
public al oraşului Tîrgu Neamţ către SC CIVITAS COM SRL Tîrgu 
Neamţ, în scopul amenajării şi administrării parcărilor de reşedinţă  

129 22-06-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la H.C.L nr. 163 /2012 privind 
aprobarea locurilor de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi de pe raza 

administrativ – teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ.  

130 22-06-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat cu 
Asociaţia de cultură românească „ASTRA ANENII NOI ‚ ,Republica 

Moldova, în cadrul taberei de cultură şi civilizaţie românească „Acasă la 
noi” ce va avea loc în luna iulie 2018  

132 22-06-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului 

Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ  

131 22-06-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la 

concurs a postului de asistent medical principal de la Cabinetul de 

cardiologie, din cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului Orăşenesc 

„Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ 

 

133 22-06-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Şcoala lecturii continuă” şi 

cofinanţarea acestuia 

134 22-06-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adiţional nr .4 la Contractul de 

concesiune nr. 1217 din 25.02.1994  

135 22-06-2018 
HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în 

Comisia de analiză a cererilor privind vânzarea – cumpărarea unor 
imobile aparţinând oraşului Tîrgu Neamţ  

136 22-06-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ prin Direcţia de Asistenţă 
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Socială a oraşului Tîrgu Neamţ şi Direcţia Judeţeanã pentru Sport şi 
Tineret Neamţ cu ocazia organizării taberei cu caracter social pentru 

elevi, în perioada 28.07.2018-02.08.2018 

137 22-06-2018 

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 
231/27.10.2016 de aprobare a ofertelor de preţ pentru lucrările de 

întreţinere executate de către SC Centrul de Întreţinere Urbană SRL în 
oraşul Tîrgu Neamţ 

138 04-07-2018 

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 122 din 22.06.2018 privind 
aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente din cadrul 

proiectului „Eficientizare energetică prin reabilitarea şi consolidarea 
clădirilor rezidenţiale din oraşul Tîrgu Neamţ”, actualizată în urma 

etapei de evaluare şi selecţie 

139 04-07-2018 
HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la H.C.L. 

nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ  

140 04-07-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea a documentaţia tehnico – economică 
(faza DALI) şi indicatorii tehnico – economici din cadrul proiectului 
„Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale în vederea reabilitării, 

modernizării şi dotării Şcolii Gimnaziale nr. 2 Grigore Ghica Vodă Tîrgu 
Neamţ” 

141 04-07-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea a documentaţia tehnico – economică 
(faza DALI) şi indicatorii tehnico – economici din cadrul proiectului 
„Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale în vederea reabilitării, 

modernizării şi dotării Liceului Vasile Conta Tîrgu Neamţ” 

142 04-07-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea a documentaţia tehnico – economică 
(faza DALI) şi indicatorii tehnico economici din cadrul proiectului 
„Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale în vederea reabilitării, 

modernizării şi dotării Colegiului Tehnic Ion Creangă Tîrgu Neamţ” 

143 04-07-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 
proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza 

SF) pentru obiectivul de investiţii ” Construire bloc ANL, str. Unirii, 
oraşul Tîrgu Neamţ, judetul Neamţ” 

144 04-07-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 
proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza 
SF) pentru obiectivul de investiţii ” Construire bloc de locuinţe sociale, 

str. Unirii, oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ” 

146 04-07-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului local al oraşului 

Tîrgu Neamţ şi a Listei de investiţii pentru anul 2018  

145 04-07-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Direcţiei de asistenţă socială a oraşului Tirgu Neamţ pentru 
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anul 2018, precum şi a listei de investiţii  

147 04-07-2018 
HOTARÂRE privind aprobarea unui protocol de colaborare în vederea 

realizării în comun a Festivalului Internaţional de Folclor Ceahlăul  

148 19-07-2018 
HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 

august 2018 

149 19-07-2018 

HOTĂRÂRE privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a 
unor suprafeţe de teren situate în intravilanul oraşului Tîrgu Neamţ, 
conform art. 36 din Legea 18/1991, cu modificările şi completările 

ulterioare 

150 19-07-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unui Acord de parteneriat încheiat între 

Poliţia Locală a oraşului Tîrgu Neamţ şi Spitalul orăşenesc ,,Sfântul 
Dimitrie” Tîrgu Neamţ 

151 19-07-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei 

unui imobil (teren) aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ  

152 19-07-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii actului adiţional nr.2 la 

Contractul de concesiune nr. 41/21.04.2008 (HCL nr. 34/18.04.2008)  

153 19-07-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 256 din 
17.12.2015 privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi utilizare a 
locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din oraşul Tărgu Neamţ 

154 19-07-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării anexei nr. 2:”Regulamentul 
privind funcţionarea parcărilor cu plată, respectiv de amenajare, 

organizare şi exploatare a parcărilor cu plată din oraşul Tîrgu Neamţ”, la 
HCL nr. 116 din 31.05.2018.  

155 19-07-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr. 21 din 
31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ  

156 19-07-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Contractul 

Colectiv de Muncă nr.126/21.07.2016 din cadrul Direcţiei de Asistenţă 
Socială a oraşului Tîrgu Neamţ 

157 19-07-2018 
HOTĂRÂRE privind preluarea în administrarea Consiliului Local al 
oraşului Tîrgu Neamţ şi înregistrarea în contabilitate a unor bunuri 

imobile, proprietate privată a statului  

158 19-07-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 

2018 

159 19-07-2018 
HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 52 mp 

teren, aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ, către 
DELGAZ – GRID S.A (fost E-ON Distribuţie România S.A.) 

160 09-08-2018 HOTÃRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri şi 
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cheltuieli al Spitalului orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ şi a 
Listei de investiţii, pentru anul 2018  

162 09-08-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Compartimentului ‚, Servicii de Îngrijire la domiciliu 

pentru persoane vârstnice” din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a 
oraşului Tîrgu Neamţ şi a modelului de contract pentru acordarea de 

servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice  

161 09-08-2018 

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al oraşului 

Tîrgu Neamţ” Agentului Şef de Poliţie OVIDIU BUSUIOC 

 

163 09-08-2018 

HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR 
LEGATE DE PROIECT ŞI DE APROBARE A ACORDULUI DE 

PARTENERIAT DIN CADRUL PROIECTULUI: „Asigurarea accesului la 
servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţelor 

Vaslui, Bacău şi Neamţ”  

164 09-08-2018 

HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR 
LEGATE DE PROIECT ŞI DE APROBARE A ACORDULUI DE 

PARTENERIAT DIN CADRUL PROIECTULUI: ”Îmbunătăţirea accesului 
populaţiei din judeţele Vaslui, Bacău şi Neamţ la servicii medicale de 

urgenţă”, 

165 29-08-2018 
HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 

septembrie 2018 

166 29-08-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Organizării Protecţiei Civile la nivelul 

unităţii administrativ-teritoriale Oraşul Tîrgu Neamţ 

167 29-08-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 
proiectare, pentru obiectivul de investiţii ”Construire bloc pentru 

specialişti din sănătate, situat în incinta Spitalului „Sfântul Dimitrie” Tg. 
Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 35” 

168 29-08-2018 
HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 

Închirierii unui teren în suprafaţă de 4 mp, destinat amplasării unui panou 
publicitar, teren aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ 

169 29-08-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii unor Contracte de concesiune 

prin Act adiţional 

170 29-08-2018 

HOTĂRÂRE Pentru completarea anexei la HCL nr. 176 din 31.08.2016, 
privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând domeniului 
public al oraşului Tîrgu Neamţ către SC CIVITAS COM SRL Tîrgu 
Neamţ, în scopul amenajării şi administrării parcărilor de reşedinţă  

171 29-08-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Direcţiei de asistenţă socială a oraşului Tîrgu Neamţ pentru 
anul 2018, precum şi a listei de investiţii  
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172 29-08-2018 

HOTĂRÂRE privind preluarea şi înregistrarea în contabilitate a 
mijloacelor fixe constituite la finalizarea investiţiilor realizate de către 

Compania Judeţeană Apa Serv S.A. în urma contractului de finanțare 
nr. 16851 din 06.11.2015  

173 29-08-2018 

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 105 din 
25.09.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur aferente 

contractului de concesionare a serviciului public de alimentare cu apă şi 
canalizare  

174 29-08-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ 

si a listei de investiţii pentru anul 2018  

176 29-08-2018 

HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
oraşului Tîrgu Neamţ şi administrarea Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ, în domeniul public al Judeţului Neamţ, în vederea realizării unui 

proiect de interes public judeţean  

175 29-08-2018 
HOTARÂRE privind acordarea unui aviz de principiu in vederea vânzării 

unor terenuri, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ 

177 29-08-2018 
HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei imobilului din str. Cuza – 

Vodă nr. 34 Tîrgu Neamţ în locuinţă fond locativ 

178 29-08-2018 
HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L. nr. 356 / 22.12.2017 privind 

constituirea şi componenţa Colegiului Director al Direcţiei de Asistenţă 
Socială a oraşului Tîrgu Neamţ  

179 29-08-2018 
HOTĂRÂRE privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al oraşului 

Tîrgu Neamţ ” Domnişoarei Dr.ANDREEA DANIELA NECHITA  

180 29-08-2018 
HOTĂRÂRE privind încheierea unor contracte noi de concesiune 

directă în vederea înscrierii acestora în cartea funciară  

181 29-08-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificari statutare ale Asociaţiei 

„Sfânta Teodora de la Neamţ ”  

182 29-08-2018 

HOTĂRÂRE DE MODIFICARE A HCL NR. 163 DIN 09.08.2018 DE 

APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE 
PROIECT ŞI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT DIN 
CADRUL PROIECTULUI: „Asigurarea accesului la servicii de sănătate 
în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţelor Vaslui, Bacău şi Neamţ” 

183 29-08-2018 

HOTĂRÂRE DE MODIFICARE A HCL NR. 164 DIN 09.08.2018 DE 
APROBARE A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE 

PROIECT ŞI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT DIN 
CADRUL PROIECTULUI: ”Îmbunătăţirea accesului populaţiei din 
judeţele Vaslui, Bacău şi Neamţ la servicii medicale de urgenţă” 

184 20-09-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice 

(faza DALI) şi a indicatorilor tehnico – economici din cadrul proiectului 
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„ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR SOCIALE, EDUCAŢIONALE, 
CULTURALE ŞI RECREATIVE DIN ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ” 

185 20-09-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la 

concurs a unor posturi la Spitalul Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu 
Neamţ 

186 20-09-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului local al oraşului 

Tîrgu Neamţ şi a Listei de investiţii pentru anul 2018 

187 20-09-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ pentru 
anul 2018 

188 26-09-2018 
HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 

octombrie 2018 

189 26-09-2018 

HOTĂRÂRE privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 
oraşului Tîrgu Neamţ şi administrarea Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ, în domeniul public al Judeţului Neamţ, în vederea realizării unor 

proiecte de interes public judeţean  

191 26-09-2018 
HOTARÂRE privind aprobarea numirii reprezentanţilor consiliului local 

în Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ de stat din 
oraşul Tirgu Neamţ, pentru anul şcolar 2018-2019 

190 26-09-2018 
HOTĂRÂRE privind exonerarea obligaţiilor de plată ca urmare a forţei 

majore pentru SC MERIT 2000 SRL  

192 26-09-2018 
HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 
închirierii unui teren, situat în strada Mărăşesti, aparţinând domeniului 

privat al oraşului Tîrgu Neamţ 

193 26-09-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb de locuinţe din fondul 

locativ de stat 

194 26-09-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor şi repartizarea locuinţelor sociale din 
oraşul Tîrgu Neamţ şi a listei cu actele necesare pentru solicitarea unei 

locuinţe sociale 

195 26-09-2018 

HOTĂRÂRE privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului Local 
al oraşului Tîrgu Neamt în componenţa comisiei sociale pentru 

stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor şi repartizarea 
locuinţelor sociale 

196 26-09-2018 

HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei, în 
vederea demolării, a imobilului Cladire Pavilion 2 (cladire C5, conform 
numar cadastral 1661/Cladire Pavilion Internat 2, pozitia 176, din HCL 

nr. 20/31.01.2018) situat în incinta Colegiului Tehnic „Ion Creangă” 
oraşul Tîrgu Neamţ 
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197 26-09-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând domeniului 

privat al oraşului Tîrgu Neamţ  

198 26-09-2018 

HOTĂRÂRE privind atribuirea loturilor de teren pentru construirea de 
locuinţe proprietate personală pentru tineri, în condiţiile Legii nr. 15 din 
2003, pe terenuri situate în strada TĂBĂCARI din oraşul Tîrgu Neamţ, 

judeţul Neamţ 

199 26-09-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii „Extindere corp 
clădire, reabilitare şi modernizare bază sportivă în oraşul Tîrgu Neamţ”  

200 26-09-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 

proiectare, pentru obiectivul de investiţii „Extindere corp clădire, 
reabilitare şi modernizare bază sportivă în oraşul Tîrgu Neamţ”  

201 26-09-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivul de investiţii „« Modernizare 

străzi în oraşul Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ” 

202 26-09-2018 
HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea Programului de 

activităţi, manifestări şi Bugetul alocat Casei Culturii “Ion Creangă” 
Tîrgu Neamţ pentru anul 2018  

203 26-09-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului manifestării Ziua vârstei a 

treia – activităţi dedicate seniorilor, 1 octombrie 2018 şi a bugetului 
aferent manifestării 

204 26-09-2018 
HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 
proiectare, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi în oraşul 

Tg. Neamţ, judeţul Neamţ” 

206 09-10-2018 
Hotărâre privind rectificarea BVC pentru anul 2018 precum şi a listei de 

investiţii  

205 26-09-2018 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o 
persoană care se află într-o situaţie de necesitate deosebită 

207 09-10-2018 
Hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv Şcolar Tîrgu 

Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes local 

208 09-10-2018 
Hotărâre privind revizuirea Programului multianual de investiţii precum 

şi a graficului de eşalonare financiară 

209 09-10-2018 

Hotărâre privind abrogarea HCL nr. 174 din 30.05.2017 privind punerea 
la dispoziţia Comisiei Locale Tg. Neamţ pentru aplicarea legilor fondului 
funciar a unui teren aflat în proprietatea privată a oraşului Tg. Neamţ, în 
suprafaţa de 5866,60 mp, situat în oraşul Tg. Neamţ, str. 22 Decembrie 

(Sera oraşului) 

210 09-10-2018 
Hotărâre privind aprobarea Programului manifestării ZIUA 

VÂNĂTORILOR DE MUNTE, 1 noiembrie 2018 şi a bugetului aferent 
manifestării 
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211 09-10-2018 
Hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi şi Bugetului aferent 

implementării Proiectului: „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. 
Mărturii, documente şi semnificaţii” 

212 09-10-2018 
Hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi şi Bugetului aferent 
implementării proiectului: „Pe urmele eroilor din Primul Razboi Mondial”  

213 09-10-2018 

Hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 176 din 31.08.2016 
privind darea în administrare a unor terenuri aparţiând domeniului 

public al oraşului Tîrgu Neamţ către SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ, 
în scopul amenajării şi administrării parcărilor de resedinţă  

214 17-10-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului manifestării IARMAROC 

DE TOAMNĂ, ediţia a IV-a 20-21 octombrie 2018 şi a bugetului aferent 
manifestării 

215 17-10-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia F.C.Ozana 
Tîrgu Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes public local  

216 17-10-2018 
HOTĂRĂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Spitalului orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ şi a 
Listei de investiţii pentru anul 2018  

217 17-10-2018 
HOTĂRÂRE DE APROBARE A STUDIULUI DE OPORTUNITATE 

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE: „Dotarea Ambulatoriului de 
specialitate din cadrul Spitalului Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ”, 

218 17-10-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală, Temă de 
proiectare pentru ”MODERNIZARE ŞI EXTINDERE SISITEM DE 

ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ”  

219 17-10-2018 

HOTĂRÂRE de aprobare a documentației tehnico – economice (faza 
DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor 

ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: „MODERNIZARE ŞI 

EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAŞUL TG. NEAMȚ”  

221 25-10-2018 
HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 200 mp 

teren, aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ către 
DELGAZ – GRID S.A (fost E-ON Distribuţie România S.A 

220 25-10-2018 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie  

222 25-10-2018 
Hotărâre privind aprobarea modificării statutului de funcţii al Spitalului 

Orăşenesc ”Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ 

223 25-10-2018 

Hotărâre privind scoaterea la licitatie publică deschisă în vederea 
închirierii unui spaţiu aflat în incinta Ambulatoriului de specialitate al 
oraşului Tîrgu Neamţ (Policlinica), situat in B-dul Ştefan cel Mare, nr. 

35, aparţinând domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ 

224 25-10-2018 
Hotărâre privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a 

unor posturi la Spitalul Orăşenesc ”Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ 
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225 25-10-2018 
Hotărâre privind respingerea proiectului de hotărâre referitor scutirea de 

la plată a majorărilor de întarziere la persoane juridice  

226 25-10-2018 

Hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr. 176 din 31.08.2016, 
privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând domeniului 
public al oraşului Tîrgu Neamţ către SC CIVITAS COM SRL Tîrgu 
Neamţ, în scopul amenajării şi administrării parcărilor de reşedinţă 

227 25-10-2018 
Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a 

beneficiarilor Centrului de Primire în regim de Urgenţă pentru Persoane 
fără Adapost ”Sf. Teodora” Tg. Neamţ pentru anul 2018 

228 25-10-2018 

Hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare şi 
selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 
care înfiinţeaza şi administrează unităţi de asistenţă socială, care pot 

primi subvenţii de la bugetul local, constituită prin HCL a oraşului Tîrgu 
Neamţ nr. 48 din 28.02.2017  

229 25-10-2018 
Hotărâre privind completarea şi modificarea Regulamentului privind 

procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al oraşului 
Tîrgu Neamţ 

230 25-10-2018 
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de repartizare în vederea 

închirierii locuinţelor aparţinând oraşului Tîrgu Neamţ 

231 25-10-2018 

Hotărâre privind aprobarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului 
Tîrgu Neamţ în componenţa comisiei de soluţionare a cererilor depuse 
în vederea repartizării spre închiriere a locuinţelor aparţinând Oraşului 

Tîrgu Neamţ 

232 25-10-2018 

Hotarare privind majorarea impozitului pe clădire şi majorarea 
impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru imobile situate în 

Tîrgu Neamţ, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, 
respectiv teren neîngrijit  

233 25-10-2018 
Hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ” 

234 25-10-2018 
Hotărâre privind modificarea Regulamentului de atribuire şi utilizare a 
locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din oraşul Tîrgu Neamţ 

începand cu 01.11.2018  

236 25-10-2018 

Hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri şi cheltuieli 
al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ pe anul 2018, estimările pentru 
anul 2019 (n+1) şi pentru anul 2020 (n+2), precum şi a obiectivelor de 

investiţii pentru anul 2018 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ 

235 25-10-2018 
Hotărâre privind acceptarea donaţiei făcută de către Ocolul Silvic Tg. 
Neamţ pentru Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ constând într-o cantitate 

de material lemnos 
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237 25-10-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 

septembrie 2018  

238 25-10-2018 
Hotarare privind încetarea contractului de închiriere pentru locuinţa ANL 

din oraşul Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare, bl. VI, ap. 44  

239 25-10-2018 
Hotărâre privind încetarea contractului de închiriere pentru locuinţa ANL 

din oraşul Tîrgu Neamţ, str. 22 Decembrie, bl. M5, sc. A, ap. 12  

240 25-10-2018 
Hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe pentru tineri, 

destinate închirierii între ap. 20 şi ap. 9, bl. V1, bd. Ştefan cel Mare 

241 25-10-2018 
Hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe pentru tineri, 

destinate închirierii între ap. 4, bl. V1, bd. Ştefan cel Mare şi ap. 12, bl. 
M5, sc. A, bd. 22 Decembrie  

242 25-10-2018 
Hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe pentru tineri, 

destinate închirierii între ap. 14, bl. M5, sc. B, bd. 22 Decembrie şi ap. 
13, bl. V1, bd. Ştefan cel Mare 

243 25-10-2018 
Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii ”Strand oraş Târgu-

Neamţ, jud. Neamţ” 

244 25-10-2018 
Hotărâre privind aprobarea predării din administrarea Consiliului local al 

oraşului Tîrgu Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, a 
tronsonului drumului DJ 157G Tîrgu Neamţ – Băile Oglinzi  

245 25-10-2018 
Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului 

Orăşenesc ”Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ 

246 21-11-2018 
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă pentru luna 

decembrie 2018 

247 21-11-2018 

Hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere 
asupra imobilului cu număr cadastral 55659 ca fond aservit, proprietate 
privată a soţilor Arnăutu Ana şi Arnăutu Decebal, în favoarea imobilului 

teren cu număr cadastral 55658 ca fond dominant, proprietatea 
Orăşului Tg. Neamţ 

248 21-11-2018 
Hotărâre privind modificarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 31 
din 27.02.2014 privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de 

organizare a adunărilor publice în oraşul Tg. Neamţ 

249 21-11-2018 
Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 3mp teren, 

strada ”Ştefan cel Mare” aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu 
Neamţ, către DELGAZ-GRID S.A. (fost E-ON Distribuţie România S.A.)  

251 21-11-2018 
Hotărâre privind aprobarea nivelului chiriilor şi al redevenţelor pentru 
imobilele aparţinând domeniului public/privat al oraşului Tîrgu Neamţ, 

precum şi a taxei aviz de spargere străzi pentru anul 2019 

250 21-11-2018 Hotarare privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr. 220 
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din 16.11.2016 prin Act aditional nr. 2  

252 21-11-2018 Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019  

253 21-11-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea programului cu activităţile şi a bugetului 
aferent organizării manifestării dedicate zilei de 1 Decembrie 2018- Ziua 

Naţională a României – „1 Decembrie – istorii regăsite” 

254 21-11-2018 
Hotarare privind aprobarea Programului de activitati si Bugetului aferent 
organizarii manifestarilor de 6 decembrie – ”Mos Nicolae la Tg. Neamt” 

255 21-11-2018 
Hotarare privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de 

proiectare pentru obiectivul de investitii ”Extindere retea stradala gaze 
naturale, oras Tg. Neamt, judetul Neamt” 

256 21-11-2018 
Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza SF) 

si a indicatorilor tehnico economici din cadrul proiectului ”Blocuri de 
locuinte sociale (80 apartamente), Tg. Neamt, Judetul Neamt” 

257 21-11-2018 
Hotarare privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de 
proiectare pentru obiectivul de investitii ”Infiintare distributie gaze 

naturale, localitatea Blebea, oras Tg. Neamt, judetul Neamt” 

258 21-11-2018 

Hotarare privind aprobarea fazelor Nota conceptuala, Tema de 
proiectare si a documentatiei tehnico-economice (faza DALI) pentru 

obiectivul de investitii ”Modernizare strazi in orasul Tg. Neamt, judetul 
Neamt” 

259 21-11-2018 

Hotarare de aprobare a documentatie tehnico-economice (faza SF) si a 
indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului ”Construire bloc 
pentru specialistii din sanatate, situat in incinta Spitalului Tg. Neamt, 

Strada Stefan cel Mare, nr. 35”  

260 21-11-2018 
Hotarare de aprobare a documentatiei tehnico-economice (faza SF) si a 
indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului ”Blocuri de locuinte 

sociale ANL (40 apartamente), Tg. Neamt, judetul Neamt” 

261 21-11-2018 
Hotarare privind aprobarea volumului si a exploatarii masei lemnoase 

de catre Ocolul Silvic Tirgu Neamt, precum si a devizului pentru 
exploatarea arborilor de pe drumul comunal Tirgu Neamt – Blebea 

262 21-11-2018 
Hotarare privind acordarea unui aviz de principiu in vederea unui 

schimb de terenuri intre Orasul Tirgu Neamt si Parohia ”Adormirea 
Maicii Domnului” Tg. Neamt  

263 21-11-2018 
Hotarare privind modificarea prin act aditional a unor contracte de 
concesiune prin suplimentarea suprafetelor de teren concesionate 

264 21-11-2018 

Hotarare privind completarea H.C.L. nr. 147/27.04.2017 privind 
aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatilor economice in 
sediile si punctele de lucru din orasul Tirgu Neamt cu un articol privitor 

la interzicerea amplasarii si/sau exploatarii a oricaror automate 
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comerciale in locurile aflate in afara cladirilor  

266 21-11-2018 

Hotarare privind actualizarea Planului de actiune in vederea 
implementarii Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de 

furnizorii publici si privati la nivelul orasului Targu Neamt, petru 
perioada 2018-2020 

265 21-11-2018 
Hotarare privind aprobarea repartizarii imobil + teren – str. Cuza Voda, 
nr. 172, oras. Tg. Neamt, apartament – str. Radu Teoharie, bl. D3, Sc. 

C, ap. 33, Tg. Neamt 

267 21-11-2018 

Hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr. 
12266/04.09.2018, intocmit de expert evaluator autorizat si de aprobare 
a vanzarii directe, prin exercitarea dreptului de preemtiune, catre LIDL 
ROMANIA, Societate in comandita, a suprafetei de 7.839 m.p. teren 

intravilan avand categoria de folosinta ”curti constructii” din Orasul Tirgu 
Neamt, str. Mihai Eminescu nr. 14, identificat cu numarul cadastral 

55050, intabulat in Cartea funciara nr. 55050 a localitatii  

268 21-11-2018 

Hotarare privind modificarea art. 1 din HCL nr. 235/25.10.2018 de 
acceptare a donatiei facuta de catre Ocolul Silvic Tirgu Neamt pentru 
Primaria Orasului Tirgu Neamt constand intr-o cantitate de material 

lemnos 

269 21-11-2018 
Hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 

826.298 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 
8/2018 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 

270 21-11-2018 
Hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile 

interne in valoare de pana la 18.586.726,69 lei  

271 

 
Hotarare privind revizuirea programului multianual de investitii precum 

si a graficului de esalonare financiara  

272 21-11-2018 
Hotarare privind aprobarea proiectului ”Societatea nu are varsta” si a 

cheltuielilor legate de proiect  

273 21-11-2018 
Hotarare privind aprobarea deblocarii in vederea scoaterii la concurs a 

unor posturi din cadrul Spitalului Orasenesc ”Sfantul Dimitrie” Tirgu 
Neamt 

274 21-11-2018 
Hotarare privind aprobarea modificarii statutului de functii al Spitalului 

Orasenesc ”Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt  

275 18-12-2018 
Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli 

al Directiei de Asistenta Sociala a orasului Tirgu neamt pentru anul 
2018 

276 18-12-2018 
Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu 

Neamt pentru anul 2018  

277 18-12-2018 Horarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de 
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vanzare-cumparare de actiuni, autentificat sub nr. 1126/29.06.2017 la 
UNNP – SPN David Daniela si David Radu-Constantin 

278 18-12-2018 
Hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 4 la Contract de 

concesiune nr. 1217/25.02.1994, precum si a modelului contractului de 
vanzare – cumparare 

279 18-12-2018 
Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli 

al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt si a Listei de 
investitii, pentru anul 2018  

281 18-12-2018 
Hotarare privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor 

servicii de transport public local, precum si taxa (redeventa) pentru locul 
de aspteptare a autovehiculelor taxi, pentru anul 2019  

280 18-12-2018 
Hotarare privind aprobarea deblocarii in vederea scoaterii la concurs a 

unor posturi la Spitalul Orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt  

282 18-12-2018 
Hotarare privind aprobarea proiectului „Violenta domestica nu are 

scuze” si a cheltuielilor legate de proiect  

283 18-12-2018 
Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu 

Neamt pentru anul 2018  

284 18-12-2018 
Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu 

Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2018  

285 18-12-2018 
Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli 

al Directiei de asistenta sociala a orasului Tirgu Neamt pentru anul 
2018 

286 18-12-2018 
Hotarare privind aprobarea unei asocieri cu Asociatia F.C. Ozana Tirgu 

Neamt in vederea realizarii unui proiect de interes public local  

287 19-12-2018 
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna ianuarie 

2019 

288 19-12-2018 
Hotarare privind reactualizarea comisiei speciale pentru intocmirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului public si privat al 

orasului Tirgu Neamt 

289 19-12-2018 
Hotarare privind aprobarea repartizarii imobilului din str. Cuza Voda, nr. 

42 din orasul Tirgu Neamt  

290 19-12-2018 

Hotarare privind aprobarea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor 
si repartizarea locuintelor sociale, din orasul Tirgu Neamt, in urma 

analizarii celor 3 dosare depuse in vederea repartizarii imobilului din str. 
Cuza Voda, nr. 42  

291 19-12-2018 
Hotarare privind aprobarea listei asociatiilor si fundatiilor care vor 

beneficia de subventii de la bugetul local al orasului Tirgu Neamt pentru 
acordarea de servicii de asistenta sociala in anul 2019, in baza Legii nr. 
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34/1998 si nivelul subventiilor acordate  

292 19-12-2018 
Hotarare privind modificarea prin act aditional a unor contracte de 
concesiune prin suplimentarea suprafetelor de teren concesionate 

precum si prelungirea acestora  

293 19-12-2018 
Hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Contractul de 

concesiune nr. 1252 din 01.03.1999  

294 19-12-2018 

Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in 
suprafata de 24 mp apartinand domeniului public al orasului Tirgu 
Neamt, din incinta Colegiului National „Stefan cel Mare” in vederea 
amplasarii unui chiosc alimentar pentru comercializarea de produse 

alimentare permise elevilor  

295 19-12-2018 
Hotarare privind aprobarea transferului de material lemnos, acceptat 
prin donatie, obiect al Hotararii Consiliului local nr. 268/21.11.2018, 

catre Directia de Asistenta Sociala a orasului Tirgu Neamt  

297 19-12-2018 
Hotarare privind completarea si modificarea Regulamentului pentru 
conferirea titlului ide „Cetatean de onoare” si a altor titluri si distinctii 
personalitatilor cu merite deosebite, aprobat prin HCL nr. 62/2014  

296 19-12-2018 

Hotarare pentru revocarea art.2 din Hotararea Consiliului Local nr. 

129/22.06.2018 privind aprobarea locurilor de asteptare a taxiurilor 

pentru clienti de pe raza administrativ-teritoriala a orasului Tg. Neamt 

 

298 19-12-2018 
Hotarare privind aprobarea retelei scolare a Orasului Tirgu Neamt 

pentru anul scolar 2019-2020 

299 19-12-2018 
Hotarare privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de 

organizare a adunarilor publice ini orasul Tg. Neamt  

300 19-12-2018 
Hotarare privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Orasul Tirgu 

Neamt si Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Tg. Neamt  

301 19-12-2018 
Hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii „Realizare retea 

stradala gaze naturale in oras Tg. Neamt si infiintare retea de distributie 
gaz metan in Blebea, oras Tg. Neamt, judetul Neamt”  

302 19-12-2018 
Hotarare privind aprobarea obiectivului de investii „Modernizare strazi in 

orasul Tg. Neamt, judetul Neamt” 

303 19-12-2018 
Hotarare privind aprobarea Programului „Festivalul Obiceiurilor si 

Traditiilor de Anul Nou”, editia a VII-a si a Bugetului aferent organizarii, 
30 decembrie 2018 – 2 ianuarie 2019 

304 19-12-2018 
Hotarare privind aprobarea Programului de manifestari culturale pe anul 

2019, al Casei Culturii „Ion Creanga” Tirgu Neamt  

305 19-12-2018 Hotarare privind aprobarea Programului de activitati si Bugetului aferent 
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organizarii manifestarilor de 31 decembrie – Revelion 2019 

306 19-12-2018 
Hotarare privind aprobarea Programului manifestarii Revelionul 
pensionarilor, decembrie 2018 si a bugetului aferent manifestarii 

307 19-12-2018 
Hotarare privind aprobarea Programului de activitati si a Bugetului 

aferent organizarii manifestarilor prilejuite de Sarbatorilor de Craciun – 
„Vine Mos Craciun”, 23 decembrie 2018  

308 19-12-2018 
Hotarare privind actualizarea Calendarului activitatilor Casei Culturii 

„Tirgu Neamt” pentru anul 2018 si bugetul aferent organizarii 
manifestarilor 

309 19-12-2018 
Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar 

pentru trim. IV – anul 2018 

310 19-12-2018 
Hotarare privind aprobarea Bugetului creditelor interne al orasului Tirgu 

Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2018  

 

http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2019/01/306.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2019/01/306.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2019/01/306.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2019/01/307.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2019/01/307.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2019/01/307.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2019/01/307.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2019/01/308.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2019/01/308.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2019/01/308.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2019/01/308.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2019/01/309.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2019/01/309.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2019/01/309.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2019/01/310.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2019/01/310.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2019/01/310.pdf

