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RAPORT VICEPRIMAR ANUL 2018 
 
 
 
 
 Conform  Dispoziţiei primarului cu nr. 799 din data de 18.08.2016, viceprimarul 
oraşului Tîrgu Neamţ îndeplineşte următoarele atribuţii principale : 
 

1. Controleză şi supraveghează serviciile de salubritate şi spaţiile verzi ale oraşului Tîrgu 
Neamţ, cu sprijinul serviciilor de specialitate. 

2. Asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local. 
3. Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, 

pe raza oraşului Tîrgu Neamţ. 
4. Asigură igienizarea malurilor cursurilor de apă de pe raza oraşului precum şi 

decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea curgerii apelor. 
5. Verifică şi dispune măsuri de întreţinere şi/sau refacere a podurilor şi drumurilor 

publice. 
6. Exercită controlul asupra activităţilor din târguri,piaţă,obor,locuri şi parcuri de distracţie 

şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora, cu sprijinul serviciilor de specialitate. 
7. Îndrumă şi supraveghează activităţile din parcuri şi parcurile de joacă pentru copii. 
8. Îndrumă şi supraveghează activitatea Direcţiei Venituri, Impozite şi Taxe. 
9. Îndrumă şi supraveghează activitatea Serviciului Poliţia Locală. 
10. Îndrumă şi supraveghează activitatea Serviciului Administrativ Gospodăresc. 
11. Îndrumă şi supraveghează activitatea Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă. 
12. Ia măsuri pentru realizarea activităţilor privind educaţia, sănătatea,cultura, sportul 

ordinea publică,protecţia şi refacerea mediului înconjurător, protecţia monumentelor 
istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi a rezervaţiilor naturale. 

13. Exercită atribuţiile primarului în lipsa acestuia din localitate şi pe perioada concediului 
de odihnă. 

 
 Având în vedere aceste atribuţii, sub supravegherea şi îndrumarea domnului 
viceprimar, serviciile din subordine au desfăşurat următoarea activitate:                                                         
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I. DIRECŢIA VENITURI, TAXE ŞI IMPOZITE 
 
 
                                                                               

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 8 

 - 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  
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- 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.                              
mii 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 

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  
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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 

 
 
 

II. 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 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. 
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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 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:  
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- 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. 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. 
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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 

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 
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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" 

 
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 
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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 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, a gestionării inteligente a energiei și a 
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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 

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 
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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” 
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 
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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 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, 
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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,  
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. 
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Atribuţii privind domeniul public şi privat al oraşului Tg. Neamţ 

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

- 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”  

Proiect finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale dedicat Centenarului 
României. 
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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 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 
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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. 

 
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 
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• 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”. 

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 
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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”. 

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. 
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III.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 : 
 

- Cetatii lungime -456ml; 
- Grivitei lungime -394 ml; 
- 9 Mai lungime- 97 ml; 
- Independentei lungime -413 ml 
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- 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 

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  
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 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 m 

 
 

 
 IV. SERVICIUL ADMINISTRATIV-GOSPODĂRESC 
 
Activităţi desfăşurate în anul 2018: 
 
- S-a asigurat buna desfăşurare a activităţii Administraţiei Locale prin permanentă              

aprovizionare cu materiale, furnituri de birou şi aparatură birotică; 
- Crearea de noi spaţii pentru desfăşurarea activităţii în instituţie, prin reorganizarea spaţiilor 

existente, igienizare şi dotare cu mobilier şi aparatură de birou: 
- S-a asigurat buna desfăşurare a şedintelor Consiliului Local precum şi a celorlalte activităţi ce se 

desfăşoară în Sala Consiliului, pe tot parcursul anului: întâlniri de lucru, primirea delegaţiilor, 
simpozioane, alte manifestări culturale organizate de şcolile, liceele, instituţiile de pe raza 
oraşului ; 

- S-a asigurat buna funcţionare a instalaţiilor şi locurilor de joacă montate în parcuri, în Orăşelul 
Copiilor, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă şi a tuturor evenimentelor desfăşurate la nivelul oraşului 
(,,Zilele Cetăţii Neamţ”, ,,Zilele Oraşului”, ,,Ziua Vânătorilor de Munte”, ,,Zilele Ion Creangă”, 1 
Decembrie ,,Ziua Naţională a României”,  Revelion etc.); 

- S-a asigurat buna administrare a patrimoniului instituţiei ; 
- S-au facut propuneri privind programul de investiţii, dotări şi reparaţii la instalaţii şi la celelalte 

mijloace fixe ale Primăriei, urmărind  realizarea lucrărilor respective şi s-a parte la efectuarea 
recepţiilor;  

- A asigurat şi coordonat activitatea de curăţenie în toate birourile Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ,  
pentru  desfăşurarea în condiţii optime  a activităţii;  

- A  asigurat  transportul copiilor din zonele limitrofe ale oraşului şi anume Humuleşti, Blebea, 
Condreni la şcolile din oraş, s-a suplimentat numărul de curse şi trasee pentru a acoperi toate 
solicitările venite din partea cetăţenilor, 

- S-a contribuit la păstrarea curăţeniei oraşului  prin montarea de coşuri de gunoi pe toate străzile 
din oraş şi în preajma tuturor instituţiilor ; 

- S-a supervizat activitatea de înfrumuseţare a oraşului prin amplasarea de jardiniere cu flori şi 
arbuşti ornamentali, pavoazare cu steaguri ;  

- S-a asigurat buna funcţionare a fântânii arteziene din parcul Ion Creangă şi a ciuşmelelor din 
Parcul Central ; 
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- asigură momente de recreere şi odihnă pentru cetăţenii oraşului, prin amplasarea de bănci în 
parcuri, pe aleele din faţa blocurilor, pe trotuarele din oraş ; 

- a asigurat buna desfăşurare a activitătilor comemorative de depunere de coroane de 1 Decembrie 
,,Ziua României”, ,,Ziua Vânătorilor de Munte”, ,,Ziua Armatei Române” , ,,Ziua Eroilor Neamului “ 
etc. 

- A participat activ la toate activităţile organizate în afara instituţiei şi în interiorul acesteia, de câte 
ori a fost imperios necesară prezenţa  personalului Serviciului Administrativ. 

- 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. 

 

-  
 

V- 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. 
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- 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 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. 
 

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. 
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VI. PROTECŢE CIVILĂ: 
 

- S-a executat programul de pregătire şi instruire în conformitate cu prevederile cuprinse în 
Ordinul Prefectului pe anul 2017; 
- S-au executat toate şedinţele de instruire lunare şi semestriale; 
- S-au menţinut   în perfectă stare de funcţionare mijloacele de înştiinţare-alarmare;  
- S-au sprijinit în şcoli cercurile de elevi intitulate "Cu viaţa mea apăr viaţa" cu un program de 
pregătire specifică şi s-a participat la concursuri, faza locală şi judeţeană, asigurându-se  
transportul la competiţii; 
- S-a asigurat operativitatea punctului de comandă prin lucrări de întreţinere şi igienizare; 
- S-a urmărit realizarea adăposturilor de protecţie civilă la construcţiile noi, care au prevăzut 
prin proiect astfel de spaţii; 
- S-au executat antrenamente de instruire lunare cu aparatura F1001B şi reţea radio Zefir; 
- Trimestrial au fost verificate şi întreţinute componentele sistemului de înştiinţare alarmare din 
localitate; 
- Pregătirea pentru intervenţie la nivelul localităţii s-a executat intens şi foarte diversificat şi în 
funcţie de riscurile specifice ale fiecărui agent economic şi instituţie publică din zona de 
competenţă; 
- Controale pe linie de protecţie civilă la operatorii economici şi instituţiile publice cu scopul 
prevenirii şi îndrumării acestora; 
- S-au executat instructaje şi exerciţii demonstrative în instituţiile de învăţământ; 
- S-au difuzat, cu prilejul fiecărei activităţi, pliante cu noile semnale de alarmare şi cu măsurile 
pe care trebuie să le execute populaţia la introducerea semnalelor de alarmare şi pe timpul 
producerii de riscuri pe teritoriul oraşului Tîrgu Neamţ. 

 
 
 
 

 
1. APARARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR 
 
- S-au făcut analize privind modul de acţiune în situaţia producerii unor dezastre; 
- S-a reactualizat Planul de apărare împotriva dezastrelor; 
- S-au mediatizat prin posturile locale de televiziune si presa masuri pentru prevenirea 

îmbolnăvirii animalelor, precum si masuri concrete privind circulatia animalelor pe raza 
oraşului Tirgu Neamt; 

- Cu utilajul din dotarea S.V.S.U. s-au executat săpături de decolmatare şi adâncire a şanţurilor 
în cartierul Blebea, Pometea , Condreni, Humuleştii Noi, activitaţi de dezăpezire pe raza 
administrativ-teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ. 

- A fost iniţiat Programul de măsuri privind salubrizarea cursurilor de apă; 
- A fost iniţiat Programul de măsuri pentru perioada toamna – iarnă 2018- 2019, privind 

combaterea înzăpezirii, poleiului şi a gheţii pe drumurile publice. 
 
2 ACTIVITATEA P.S.I 
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- S-au emis actele de autoritate în domeniul prevenirii stingerii incendiilor; 
- S-au emis comunicate de presă cu recomandările privind prevenirea stingerii incendiilor 

specifice fiecărui anotimp; 
- S-au dus la îndeplinire măsurile de prevenire si stingerea incendiilor cuprinse in procesul 

verbal de control încheiat de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă "Petrodava" ; 
- S-a popularizat în şcoli si instituţii necesitatea cunoaşterii măsurilor specifice de prevenire a 

incendiilor; 
- S-au popularizat la nivelul localităţilor componente Blebea, Humulestii Noi si Humuleşti, 

măsurile de prevenire a incendiilor în gospodăriile populaţiei; 
- S-au verificat instalaţiile electrice urmărindu-se asigurarea tablourilor electrice cu siguranţe 

calibrate şi înlăturarea improvizaţiilor 
- S-au sprijinit în şcoli cercurile de elevi intitulate "Prietenii Pompierilor" cu un program de 

pregătire specifică şi s-a participat la concursuri, faza locală şi judeţeană, asigurându-se  
transportul la competiţii; 

- S-au executat exercitii de alarmare şi  evacuare  la toate şcolile de pe raza oraşului Tîrgu 
Neamţ, sub directa îndrumare a Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
"Petrodava"; 

- S-au întocmit şi reactualizat  Fişele obiectivelor instituţiilor din subordinea Primăriei oraşului 
Tîrgu Neamţ, Fişa localităţii şi Planul de intervenţie la incendii. 
 

 
3. COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ 
 
- S-au organizat instruiri si analize pentru eficientizarea acestor  organisme (Comitet local 

pentru Situaţii de Urgenţă, Centru Operativ cu Activitate Temporară, Serviciu Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă, Comandamentul Local de Iarnă, Comisia Locală de Sprijin pentru 
Combaterea Bolilor); 

- S-a actualizat Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în conformitate cu noile reglementări 
cu privire la sistemul local de management al situaţiilor de urgenţă; 

- Mărirea capacităţii de adăpostire prin folosirea subsolurilor cu destinaţie tehnică şi 
sensibilizarea asociaţiilor de proprietari asupra necesităţii păstrării acestor subsoluri în condiţii 
tehnico-sanitare corespunzătoare; 

- 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 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 
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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. 

-  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 
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-           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: 
 

• Întocmirea graficului de informare publică şi a graficului de control pentru anul 2018 
• Au avut  loc instruiri cu directori, responsabili de la şcoli şi licee şi preoţii parohi. 
• Avizarea de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Petrodava”  al Judeţului Neamţ a 

planurilor de intervenţie pe tipuri de riscuri. 
• Concepţia, aprobarea şi avizarea planurilor de asigurare cu resurse umane şi materiale, a 

planului de evacuare în caz de situaţie de urgenţă . 
• S-au efectuat controale la unitaţile sanitare şi sanitar-veterinare, conform graficului de control 

pentru anul 2018. 
• Cu ocazia sărbătorilor  pascale au fost efectuate controale la lăcaşurile de cult. 
•  Împreuna cu specialişti din Compartimentul de prevenire al  Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă al Judeţului Neamţ au fost efectuate controale la muzee, Casa de Cultură "Ion 
Creangă", Biblioteca Orăşenească, la unităţile REMAT . 

• S-a organizat etapa locala a concursurilor profesionale „ Cu viaţa mea apăr viaţa”  şi „Prietenii 
Pompierilor”.  

• Împreuna cu mai multe societăţi comerciale au fost stabilite puncte de decontaminare 
personala şi a maşinilor de intervenţie. 

• Au fost verificate adăposturile de protecţie civilă  şi punctul de comandă de către 
Compartimentul de Protecţie Civilă din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„Petrodava” al judeţului Neamţ. 

• Au avut loc antrenamente de specialitate în reţelele  F-1001B şi  radio Zefir;  
• Personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a pregătit intervenţia in caz de 

caniculă şi  amenajarea punctelor de prim-ajutor. 
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• Ca urmare a primirii avertizărilor meteorologice şi hidrologice, la nivelul Primăriei oraşului 
Tîrgu Neamţ s-au luat următoarele măsuri: 
- A fost instituit serviciul de permanenţă la sediul Primăriei oraşului  Tîrgu Neamţ  ; 
- Populaţia şi operatorii economici din zona inundabilă a  fost avertizată despre riscurile 

posibile în cazul producerii unei viituri; 
- Au fost afişate mesaje de averizare/atenţionare în locuri publice şi prin mass-media; 
- S-a verificat sistemul de înştiinţare şi alarmare; 
- Au fost monitorizate cursurile de apă şi au fost  înlăturate obstacolele din albie; 
- S-a organizat intervenţia in caz de inundaţii şi au fost verificate utilajele pentru intervenţie. 

• În perioada 1-15 septembrie 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 populatiei specifice fiecărei perioade  a anului în 
conformitate cu avertizările primite de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  „ Petrodava” al 
judeţului Neamţ,  de la Apele Române şi de la Prefectură. 
• În lunile septembrie şi octombrie s-au desfăşurat controale la gospodăriile populaţiei, fiind 
vizate in special cele care prezinta un risc ridicat de incendiu. 
• Adăposturile de Protecţie civilă au fost marcate şi igienizate, totodata s-a efectuat si 
intretinerea instalatiilor din incinta lor. 
• Au fost intocmite planurile de alarmare al  serviciului şi de evacuare a oraşului Tîrgu Neamţ în 
caz de situaţie de urgenţă fiind trimise spre avizare Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„Petrodava” al judeţului Neamţ. 
• Pentru fiecare interventie efectuata de către membrii Serviciului Volunatr pentru Situaţii de 
Urgenţă au fost intocmite rapoarte de activitate care au fost aprobate de catre preşedintele 
comitetului local pentru situatii de urgenta si inaintate Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţă 
„Petrodava” al judeţului Neamţ; 
• S-au efectuat exerciţii de alarmare şi intervenţie de către echipele Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă la unităţile şcolare 
• Au fost supravegheate focurile de artificii cu ocazia sarbatorilor de iarna si au fost luate masuri 
de prevenire si stingere a incendiilor in zonele in care s-au tinut concerte.  
• Personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă beneficiază de contracte de 
asigurare de viaţă. 
• Lotul sportiv al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a obtinut locul II  la etapa pe 
raion organizată la Tg. Neamţ, a concursurilor profesionale organizate de ISU – Neamţ şi IGSU. 

 
 

VII- 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 
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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 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.   
 

VIII - 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  
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- 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 
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; 

 
I X- FOND FUNCIAR-REGISTRU AGRICOL 

 
Activităţi desfăşurate: 

            - rezolvarea problemelor de fond funciar,      
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            - eliberarea titlurilor de proprietate titularilor;              
            - eliberarea de certificate de producator, acordarea vizelor trimestriale; 
           - 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, 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 



32 

 

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 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. 
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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 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. 
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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. 

-   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. 
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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. 

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. 

X – 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  
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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 
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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:   
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- 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  

- 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  
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3. 

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

 

42 

3 

7 

6 

1 

7 

2 

1 

3 

 

3 

1 

2 

2 

 

1 

2 

 

1 

 

Stadion Cetatea 

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 Mai, V. 
Alecsandri, Mărăşeşti, Simion Bărnuţiu – lucrări 
drumuri 

- Str. Panazol, Aleea Zimbrului, Brazi, Castanilor - 

 

 

 

 

 

 

Pe toată perioada 
desfăşurării lucrărilor 
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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 IGIENIZATE LA 
PROPUNEREA POLIŢIEI LOCALE 

12  

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 
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- 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: 

- sesizări telefonice 

- sesizări scrise 

 

308  

 

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   
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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 

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 
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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 

 Primăria oraşului 

Spitalul orăşenesc ,,Sf. Dimitrie’’ 

Policlinica orăşenească 

1432  

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, 

2  
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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 

Pretorian SRL) 

43. ÎNŞTIINŢĂRI PARCHET JUDECĂTORIE  8  

44.  NOTE INTERNE/DISPOZIŢII, PRIMĂRIE 14  
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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 

 
 XI-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: 
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 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. 

 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. 

 

 


