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RAPORT VICEPRIMAR ANUL 2019 

Conform Dispozitiei primarului cu nr. 799 din data de 18.08.2016, viceprimarul orasului Tirgu Neamt 

indeplineste urmatoarele atributii principale : 

1.  Controleza si supravegheaza serviciile de salubritate si spatiile verzi ale orasului Tirgu Neamt, cu sprijinul 

serviciilor de specialitate. 

2. Asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local. 

3. la masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pe raza orasului Tirgu 

Neamt. 

4. Asigura igienizarea malurilor cursurilor de apa de pe raza orasului precum si decolmatarea vailor locale si a 

podetelor pentru asigurarea curgerii apelor. 

5. Verifica si dispune masuri de intretinere si/sau refacere a podurilor si drumurilor publice. 

6. Exercita controlul asupra activitatilor din targuri,piata,obor,locuri si parcuri de distractie si ia masuri pentru 

buna funcjionare a acestora, cu sprijinul serviciilor de specialitate. 

7. Indruma si supravegheaza activitatile din parcuri si parcurile de joaca pentru copii. 

8. Indruma si supravegheaza activitatea Directiei Venituri, Impozite si Taxe. 

9. Indruma si supravegheaza activitatea Serviciului Politia Locala. 

10. Indruma si supravegheaza activitatea Serviciului Administrativ Gospodaresc. 

11. Indruma si supravegheaza activitatea Serviciului pentru Situatii de Urgenta. 

12. la masuri pentru realizarea activitatilor privind educatia, sanatatea,cultura, sportul ordinea publica,protectia 

si refacerea mediului inconjurator, protectia monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor 

publice si a rezervatiilor naturale. 

13. Exercita atributiile primarului in lipsa acestuia din localitate si pe perioada concediului de odihna. 

Avand in vedere aceste atributii, sub supravegherea si indrumarea domnului viceprimar, serviciile din 

subordine au desfasurat urmatoarea activitate:  
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DIRECTIA VENITURI. TAXE SI IMPOZITE 

În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 au fost planificate prin bugetul de venituri şi cheltuieli să se realizeze venituri 

proprii în sumă de 17.809.000 LEI. 

Faţă de anul 2018, veniturile proprii realizate in anul 2019 sunt mai mari cu 1.458.700 lei.  

 

 

    
Compartimentul constatare, impunere şi control persoane fizice a desfăşurat următoarele activităţi : 
- a administrat un număr de 12.333 roluri 
- a emis un număr de 4.786 certificate fiscale 
- a verificat un număr de 674 cereri privind scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi teren 
- a verificat şi operat un număr de 2.721 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 1.574 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 888. 
- a emis și comunicat un număr de 8.568 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 869 roluri 
- a emis un număr de 935 certificate de atestare fiscală 
-a verificat şi operat un număr de 1.374 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 

- a emis și comunicat un număr de 679 decizii de impunere pentru contribuabili persoane juridice 
- a întocmit un numar de 516 adrese către ANAF,  executori judecătoreşti şi alte instituţii 
- a întocmit un număr de 34 rapoarte de inspecție fiscală la contribuabilii persoane juridice, stabilindu-se 

diferenţe de impozite şi taxe locale, şi accesorii aferente în sumă totală de 2.646 lei. 
 
 
 
Compartimentul Executare Silită a desfăşurat următoarele activităţi: 
 
 
 
- a emis şi comunicat un număr de 8.568 decizii de impunere pentru contribuabilii persoane fizice. 
- a emis şi comunicat un număr de 370  somaţii şi titluri executorii 
- a intocmit un numar de 254 de adrese infiintare a popririi  
- a urmarit un număr de 109 persoane aflate în insolvabilitate  
- a întocmit un număr 254 adrese de înştiinţare privind înfiinţarea popririi 
- a intocmit un numar de 126 de p.v. declarare insolvabilitate 
- a procedat la intocmirea si afisarea a unui numar de 196 p.v. de afisare pentru persoane fizice și juridice la 

care nu s-a reusit procedura de comunicare în vederea recuperarii debitelor restante 
- s-au luat in evidenta  in vederea urmarii incasarii acestora un numar de 2761 procese-verbale de 

contraventie  
- sume încasate din executare silită persoane fizice si juridice    = 470.902 lei. 
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NR. 
CRT 

DENUMIRE SURSĂ DE VENIT SUMĂ – MII LEI 

Prognozat Realizat % 
1. Venituri proprii 17.809 17.652 99.11 

a)Venituri din impozite şi taxe locale 
 
b)Cote defalcate din impozitul pe venit 

8.642 9.340  

9.167 8.312  

2. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 
locale11.02.06(80%); 11.02.02; 11.02.05 

 15.847  

3. Sume defalcate din impozitul pe venit CJ       717  
4. Subvenţii de la bugetul statului  7.506  
5. Sume primite de la UE  659  
7. Transferuri voluntare CJ  484  

TOTAL GENERAL                           42.865 

 

Nr. 

crt. 

Denumire  

IMPOZIT / TAXA 

Încasări 

2018 

Încasări 

2019 

Diferențe 

+ - 

1 Impozit clădiri persoane 

fizice 

1.049.504 1.232.528 183.024  

2 Impozit teren persoane 

fizice 

897.639 992.334 94.695  

3 Impozit teren extravilan 148.478 167.660 19.182  

4 Impozit auto persoane 

fizice 

930.171 1.090.480 160.309  

5 Taxa concesiuni persoane 

fizice 

227.599 407.812 180.213  

6 Impozit clădiri persoane 

juridice 

1.495.731 1.511.038 15.307  

7 Impozit teren persoane 

juridice 

464.845 754.195 289.350  

8 Impozit auto persoane 

juridice 

335.305 393.670 58.365  

9 Taxa concesiuni persoane 

juridice 

361.488 521.106 159.618  

10 Amenzi circulatie 561.671 564.232 2.561  

11 Taxa firmă 31.411 36.721 5.310  

12 Taxă publicitate 1.703 4.087 2.384  

13 Impozit spectacole 5.201 5.285 84  

14 Taxe judiciare 2.464 364.431 361.967  

15 Taxe eliberari C.I. 78.078 79.794 1.716  

 TOTAL 6.591.295 8.125.373 1.534.078  
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DATE FINANCIARE 2019 
 
 

      
VENITURI (încasări realizate) –    42.868.154 LEI 

        CHELTUIELI (plăți efectuate)  –    45.560.781 LEI 
        2018 EXCEDENT  –                          2.751.300 LEI 

 

EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE SE 

EFECTUEAZĂ PE CELE 2 SECŢIUNI: SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE ŞI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 

 

 

STRUCTURA CHELTUIELILOR PE SECŢIUNI 
 
 

I.SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE – 31.616.590 LEI 
Cheltuieli de personal – 13.509.782 LEI  
Cheltuieli:Materiale/Dobânzi/Transferuri/Credite/AS+Burse – 18.106.808  LEI 
 

 
 II. SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE – 13.944.191 lei  

 Investiţii finanţate de la bugetul local – 9.213.346 lei 
 Proiecte finanţate din fonduri guvernamentale (OG 28/2013) în anul 2019 –3.341.239 lei 

 Proiecte finanțate din fonduri AFM – 204.367 lei 

 Proiecte finanțate din fonduri UE –701.316 lei 

 Investiții finanțate de la Consiliul Județean Neamț - 483.923 lei 

Gradul de îndatorare la sfârșitul anului 2019 era de 20,45 %. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bugetul local pe anul 2019  a fost aprobat prin HCL nr. 100 din 04.04.2019. 

Este disponibil pe site-ul instituției la adresa 

http://www.primariatarguneamt.ro/informatii-de-interes-public/bugetul-local 

 BUGET LOCAL – CONT DE EXECUTIE BUGETARA LA DATA DE 31 

DECEMBRIE 2019 disponibil pe site-ul instituției la adresa 

https://www.primariatarguneamt.ro/informatii-de-interes-public/executia-

bugetara 
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MANAGEMENTUL PROIECTELOR 
 

A. Compartiment Dezvoltare Locală 
 

În anul 2019 personalul din cadrul Compartimentului Dezvoltare Locală a fost implicat în următoarele 
activități: 
 

 
 Implementarea proiectului  ”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. 

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. 

 
 
În anul 2019 în cadrul proiectului au fost efectuate următoarele: 
- Achiziționarea serviciilor de publicitate si informare, diriginție de șantier, proiectare tehnică ți execuție 

lucrări, verificarea tehnică a proiectului tehnic; 
- Elaborarea proiectului tehnic 
- Transmiterea dosarelor de achiziții către finanțator 
- Tranmiterea unei cereri de plata către finanțator 
 
 

 Elaborarea proiectului "REABILITARE SPAȚII VERZI ZONA BLD. MIHAI EMINESCU – 
POLICLINICĂ, ORAȘ TÂRGU NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ " 
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Proiectul a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Național de Devzoltare Rurară - Asociația Ținutul 
Răzesilor, măsura M1/6B – investiții pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL. 

Scopul proiectului constă în amenajarea spațiilor publice de agrement din orașul Târgu Neamț, zona Bld. 
Mihai Eminescu - Policlinică. 

 
Principalele obiective urmãrite prin realizarea investiției sunt: 
- Reabilitare spațiu verde nr. 1 Bld. Mihai Eminescu, S = 523 mp; 
- Reabilitare spațiu verde nr. 2 Bld. Mihai Eminescu, S = 744 mp; 
- Reabilitare spațiu verde nr. 3 Bld. Mihai Eminescu, S = 340 mp; 
- Reabilitare spațiu verde nr. 4  Policlinică, S = 1160 mp; 

 
Valoarea proiectului: 179.188 lei. 
În urma procedurii de evaluare a proiectului acesta a fost aprobat la finanțare, s-au depus toate documentele 

necesare semnării contractului de finanțare, urmând ca acesta să fie semnat în cursul lunii ianuarie 2020. 
 
 
 

 Elaborarea proiectului ”Dezvoltare economica si sociala in orasul Targu Neamt” 
 
Proiectul  ”Dezvoltare economica si sociala in orasul Targu Neamt” a fost depus în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Ob S1 – Dezvoltarea de servicii sociale si socio-medicale in cadrul comunitatii marginalizate din orasul Targu 
Neamt 
2. Ob S2 - Reducerea fenomenului de abandon scolar pentru 40 de elevi din comunitatea marginalizata prin 
programe tip “scoala dupa scoala” 
3. Ob S3 – Participarea la programe de ucenicie pentru 14 persoane din comunitatea marginalizata 
4. Ob S4 – Informarea, consilierea, orientarea si medierea pe piata muncii a 216 membri ai grupului tinta 
5. Ob S5 - 180 membri ai grupului tinta formati profesional prin participarea la cursuri de calificare 
6. Ob S6 - 56 de membri ai grupului tinta vor avea un loc de munca in urma participarii la interventiile integrate din 
cadrul proiectului 
7. Ob S7 – Sprijinirea a 14 membri ai grupului tinta in vederea infiintarii unei noi afaceri si crearea a cel putin 14 
locuri de munca in noile entitati economice 
8. Ob S8 - 2 Workshop-uri si Campanii de informare si constientizare care au ca scop implicarea comunitatii in 
problemele sociale locale 
9. Ob S9– 30 de luni de management de proiect 
 

Proiectul se va derula în parteneriat cu Scoala Gimazială ”Ion Creanga” Humulești și Asociația ”Căsuța cu 
Miracole” Tg. Neamț. 

Valoarea totală a proiectului este de 4,627,884.08 lei. 
Proiectul a trecut de etapa de evaluare administrativă și eligibilitate, urmand a fi evaluat din punct de vedere 

tehnico-economic. 
 

 
 

 Elaborare proiectului ”Lectura e Cultură” 
 

Proiectul a fost depus spre finanţare la Administraţia Fondului Cultural Naţional în cadrul concursului de 
proiecte culturale sesiunea II/2019, aria tematică – Promovarea culturii scrise. 

În cadrul proiectului se doreşte 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” Tg. Neam, ca urmare a finanţării 
acordate de către Administraţia Fondului Cultural Naţional, în anul 2017. Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 
4 luni (iunie - septembrie 2019). Activităţile proiectului au fost gândite astfel încât proiectul să fie implementat în 
condiţii optime. Prima activitate este 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 este cea de publicitate si promovare a 
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proiectului care se va desfăşura pe toată perioada proiectului. A treia activitate este cea de constituire a grupului de 
tineri. Vor fi informate toate şcolile din oraş cu privire la acest proiect, precum şi asupra activităţilor desfăşurate. 
După constituirea grupului ţintă vor fi desfăşurate activităţi de lectură specifice tinerilor, activităţi ce vor fi coordonate 
de către profesori colaboratori: organizarea unor ateliere pe diverse teme (bandă desenată, actorie pentru cititori, 
teatru cu umbre, jurnalist de poveste, ilustraţie creativă, poveşti pe muzică, scenografie, povestiri cu final neaşteptat, 
cursuri de caligrafie, explicarea paşilor în editarea unei cărţi), lecturare de texte literare, identificarea personajelor 
poveştii lecturate, descrierea personajelor favorite, vizionare de filme, realizarea de desene cu scene din poveştile 
lecturate, crearea unui album, jocuri de rol, etc. O altă activitate se referă la lectura în spaţii neconvenţionale. Tinerii 
se vor deplasa la case memoriale (Nicolae Iorga, Ştefan Luchian, George Enescu, Ciprian Porumbescu), spaţii de 
joacă, grădini publice, muzee. La casele memoriale vor fi invitaţi actori, scriitori pentru copii, etc, care vor lectura din 
operele literale. Spre finalul proiectului vor fi organizate concursuri cu premii: desene după text, lecturarea unui text 
şi înţelegerea lui, interpretarea unui rol după un text personalizat, caligrafie. 
 Se va organiza un workshop, scopul acestei activităţi fiind acela de a oferi tinerilor posibilitatea întâlnirii cu 
personalităţi culturale din mediul literaturii pentru copii. Ultima activitate este cea de evaluare şi monitorizare a 
proiectului, echipa de proiect întâlnindu-se periodic pentru evaluarea progreselor proiectului şi monitorizarea 
activităţilor propuse. 

 
Valoarea totală a proiectului: 

 
 

NR. 
CRT. 

SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

 Valoarea totală a proiectului,  64.450 lei 
1. Contribuţie Casa Culturii “Ion Creangă” Tg. 

Neamţ 
9.600 lei 

2. Contribuţia A.F.C.N 54.850 lei 
 
 
 
 

În urma evaluării proiectului acesta nu a fost aprobat spre finanțare. 
 

 Asigurarea sustenabilităţii proiectului: „AMENAJARE CENTRU NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI 
PROMOVARE TURISTICĂ TÎRGU NEAMŢ”, SMIS 44048 - În acest scop s-au transmis 
finanţatorului rapoarte de sustenabilitate, s-a efectuat vizita de monitorizare în teren. 

 
 

B. BIROU PLANIFICARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE 
În anul 2019 personalul din cadrul Biroului Planificare și Implementare Proiecte a fost implicat în 

următoarele activități: 
 
 
 
I. Proiecte cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană 
 

 Implementarea proiectului ”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. 
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.  
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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.  

 
În anul 2019 în cadrul proiectului s-au realizat următoarele: 
- achiziția serviciilor de consultanță și proiectare tehnică; 
- realizarea proiectului tehnic; 
- obținerea autorizației de construire; 
- lansarea achiziției pentru lucrările de execuție, achiziție care a fost anulată de 2 ori deoarece nu s-au 

depus oferte.   
- Transmiterea de rapoarte trimestriale de progres și cereri de plată/rambursare, participare la vizitele de 

monitorizare pe teren 
 
 

 Implementarea proiectului ”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 
Tîrgu Neamț.  
Obiectivele specifice:  

- creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe  
- reducerea gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)  

            - creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie. 
 

În anul 2019 în cadrul proiectului s-au realizat următoarele: 
- achiziția serviciilor de proiectare tehnică și execuție lucrări; 
- realizarea proiectului tehnic; 
- obținerea autorizației de construire; 
- realizarea lucrărilor de construire în procent de aprox. 90%.   
- Transmiterea de rapoarte trimestriale de progres și cereri de plată/rambursare, participare la vizitele de 

monitorizare pe teren 

 

 Implementarea proiectului ”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 
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infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, 
precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.1 - Creșterea 
accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și 
izolate / Obiectiv Specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, apeluri dedicate 
Proiectelor Nefinalizate, conform contractului de finanțare nr. 3609/14.12.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. 

Proiectul este derulat în parteneriat cu Ministerul Sănătății (în calitate de solicitant) și Spitalul Județean de 
Urgență Vaslui, Spitalul Municipal ”Dimitrie Castroian” Huși, Spitalul Municipal de Urgență Moinești, Spitalul 
Orășenesc ”Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz, Spitalul Municipal de Urgență ”Elena Beldiman” Bârlad, Spitalul Județean de 
Urgență Bacău, Spitalul Municipal ”Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Spitalul 
Orășenesc ”Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamț, Spitalul Municipal de Urgență Roman, Municipiul Onești și UAT Orașul 
Tîrgu Neamț 

 
Valoarea totală a proiectului este de 26.261.728,18 lei. Valoarea aferentă partenerului UAT Orașul Târgu 

Neamț este de 1.784.514,92 lei din care valoarea finanțării nerambursabile este de 1.748.824,64 lei, iar 
contribuția proprie este de 35.690,28 lei. 
 

 Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotari sau lucrari 
necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalitatii la nivel național, regional si local, 
reducând inegalitațile în ceea ce priveste starea de sanatate publica si îmbunatațind accesul la serviciile medicale de 
calitate. 

 

În anul 2019 au fost finalizate activitățile la care Orașul Tg. Neamț a fost implicat, respectiv rambursarea 
cheltuielilor efectuate în perioada 2014-2018, realizarea promovării proiectului, transmiterea de rapoarte de progres, 
cereri de rambursare, participarea la vizite de monitorizare. 

 
 

 Proiect "MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL TG. 
NEAMȚ" 

 
Proiectul "MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL TG. NEAMȚ" 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 utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public. 

În anul 2019 au fost transmise către ADR Nord-Est raspunsurile la solicitările de clarificări ca urmare a 
procesului de evaluare a proiectului. 
 

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.). 
 
 

 Proiect "Dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul  
Spitalului Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamț" 
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Proiectul "Dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamț" 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 

În anul 2019 au fost transmise către ADR Nord-Est raspunsurile la solicitările de clarificări ca urmare a 
procesului de evaluare a proiectului. Proiectul a fost aprobat spre finanțare, s-au depus toate documentele pentru 
semnarea contractului de finanțare, urmand ca acesta să se semneze la începutul anului 2020. 

 
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 
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. 

 
 

 Proiect ”Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale: WiFi4EU” 
 
Inițiativă a Comisiei Europene, prin care se promovează accesul gratuit la wi-fi în spații publice precum 

parcurile, piețele și clădirilie publice, bibliotecile, muzeele și centrele de sănătate, peste tot în Europa; 
Primăria orașului Târgu-Neamț a câștigat un voucher în valoare de 15.000 Euro, ce va fi folosit la instalarea 

rețelei de furnizare WiFi pentru conectarea la internet a comunității, în zece puncte selectate din oraș. 
 
 

II. Proiecte cu finanţare nerambursabilă de la Guvernul României 
 
 

Pentru proiectele în continuare finanţate în cadrul PNDL, în cursul anului 2019 s-a transmis la MDRAP 
situaţii centralizatoare referitoare la lucrările executate, solicitările de includere în program, devizele generale 
actualizate după organizarea procedurilor de licitaţie, pentru următoarele investiții: 

 
1. Realizare reţea de canalizare menajeră şi microstaţie de epurare în zona Băile Oglinzi, oraş Tg. Neamţ,  
2. Extindere/modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă în zona Băile Oglinzi, oraş Tg. Neamţ,  
3. Modernizare Drum Comunal DC 7, Oraş Tîrgu Neamţ,  
4. Extindere sistem de canalizare oraşul Tîrgu Neamţ, jud. Neamţ,  
5. Reabilitare reţele de alimentare cu apă în oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ,  
6. Reabilitare şi modernizare a trei corpuri de clădire la Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg. Neamţ,  
7. Construire corp central Şcoala gimnazială nr. 3 Humuleşti oraş  Tg. Neamţ,  
8. Realizare şi modernizare platformă gunoi, oraş Tîrgu Neamţ,  
9. Reabilitare corp principal şi dotare cu echipament şi mobilier - Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare" oraş Targu 

Neamţ, judeţul Neamţ 
10. Reabilitare şi dotare Creşa nr. 1, oraş Targu Neamţ, judeţul Neamţ 
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S-au trimis solicitari către Compania Națională de Investiții de includere la finanțare pentru următoarele 

obiective de investiții: 
- CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1, ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ 
- Reabilitare și modernizare Cinematograf Ozana, Oraș Tîrgu Neamț 
- Reabilitare Pavilion central şi dotare Spital orăşenesc „Sfântul Dimitrie”, oraş Târgu Neamţ, judeţul 

Neamţ 
 

S-au trimis solicitari de includere la finanțare  prin intermediul F.D.I. – Fondul de Dezvoltare și Investiții 
pentru următoarele obiective de investiții: 

- Modernizare străzi în orașul Tg. Neamț, județul Neamț  
- Realizare rețele stradale gaze naturale în oraș Târgu Neamț și înființare rețea de distribuție gaz metan în 

Blebea, oraș Târgu Neamț, județul Neamț 
  
 
III. Proiecte realizate în parteneriat cu alte instituții 

 
 

1. Proiectul „În grădina lui Creangă” - Proiect finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România 
Realizat de ASOCIAŢIA „Ținutul Zimbrului” în parteneriat cu Colegiul Tehnic “Ion Creangă” şi Primăria Târgu-

Neamţ. 
Perioada: 22 aprilie 2019 - 12 august 2019 
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 Tehnic „Ion Creangă” Târgu-Neamț a organizat si desfășurat Proiectul „În grădina lui 
Creangă”. 

Activităţi:  
- Amenajarea unui spaţiu verde în curtea Colegiul Tehnic „Ion Creangă” 
- Excursie școlară la Rezervația Naturală “Codrul Secular Slătioara” (Munții Rarăului) - Excursie didactică cu 

caracter aplicativ ecologic și de promovare a unui stil de viață sănătos 
- Activitatea Educație pentru sănătate cu tema “Ești ceea ce mănânci - Dezbatere organizată de cadrele didactice 

împreună cu elevii Colegiului Tehnic “Ion Creangă” 
 
2. Evenimentul Let’s Do It, România! – Ziua Mondială a Curățeniei – eveniment realizat de Asociația Let’s 

Do It, România!, în parteneriat cu Garda Națională de Mediu 
- În cadrul evenimentului organizat în data de 21 septembrie 2019 a avut loc o acțiune de colectare a deșeurilor de 

pe raza orașului Târgu-Neamț, coordonată de Primăria orașului Târgu-Neamț; 
- La eveniment a participat un număr de 321 de voluntari din școlile și liceele din oraș. 

 
 

3. Proiect Harta Reciclării 
- Proiect ce se adresează publicului larg din România, cu scopul de a oferi informații despre toate materialele 

reciclabile, în special informații despre locurile unde se pot recicla și care sunt regulile pentru colectarea 
separată corectă; 

- Primăria orașului Târgu-Neamț a încheiat un parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare Durabilă – ViitorPlus, 
privind promovarea proiectului la nivel local, prin diferite mijloace de comunicare. 

 
4. Proiect Smart City 2019  

- Primăria orașului Târgu-Neamț a încheiat un protocol de colaborare cu Life is Hard S.A., în vederea 
implementării proiectului Smart City 2019; 

- În cadrul proiectului s-a lansat aplicația mobliă City Health, care permite cetățenilor să se implice în mod activ 
prin propuneri sau sesizări și să obțină notificări despre problemele ce apar în oraș; 

- Aplicația poate fi descărcată în mod gratuit de pe App Store sau Google Play, selectând din lista de orașe – 
Orașul Târgu-Neamț. 
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ACHIZIŢII PUBLICE 
 

 Centralizatorul contractelor atribuite prin proceduri în anul 2019 este disponibil și pe pagina de 
Internet a Primăriei orașului Târgu-Neamț www.primariatarguneamt.ro - Secțiunea INFORMAȚII 
PUBLICE/ Achiziții Publice la adresa: 
https://www.primariatarguneamt.ro/contractele-si-centralizatorul-contractelor-de-achizitii-5000-euro 
 

 Raportul privind Achizițiile directe în  anul 2019 este disponibil și pe pagina de Internet a Primăriei 
orașului Târgu-Neamț www.primariatarguneamt.ro- Secțiunea INFORMAȚII PUBLICE/ Achiziții 
Publice la adresa: 
 https://www.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2020/03/RAPORT-2019-contracte-si-
lictatii.pdf 

 
In anul 2019 au fost demarate si finalizate  prin incheierea de contracte de achizitie publica sau note de 

comanda, urmatoarele proceduri de atribuire: 
- 9 proceduri simplificate online in valoare de 19.342.123, 62 lei fara TVA; 
- 1 procedură de licitație deschisă online in valoare de 122.500 lei fara TVA; 
- 35 cumpărări directe offline in valoare de 82.877,85 lei fara TVA; 
- 333 cumpărări directe online in valoare de 7.424.138, 36 lei fara TVA 

 
 

FOND LOCATIV 
 

 
 

Au fost trimise notificari chiriasilor de locuinte ANL, sociale si beneficiarilor imprumutului acordat pentru 
cumpararea unei locuinte, conform OG nr. 19/1994 care au restante la plata chiriilor si a ratelor.  Au fost transmise 
somatii catre locatarii care au datorii mai mici de trei chirii si sase rate la aceste locuinte. 
 In ceea ce priveste solicitarile de locuinte ANL si sociale, in anul 2019 au fost inregistrate un număr de 50 
de cereri, pana in prezent la Primaria orasului Targu- Neamt fiind inregistrate un numar total de aproximativ 1041 
de cereri. Pentru toate aceste cereri  au fost transmise raspunsuri tuturor solicitantilor prin care acestia sunt 
instiintati că cererile lor sunt luate in evidenta Primariei orasului Târgu-Neamt si ca in momentul in care Primaria va 
dispune de locuinte, acestea vor fi mediatizate si repartizate conform legislatiei in vigoare. 
  La inceputul anului 2019 au fost recalculate tarifele la chirii la blocurile ANL- M5 si M6, str. 22 Decembrie 
si V1, str. Stefan cel Mare si la locuintele sociale. Aceste tarife au fost majorate cu rata inflatiei, conform legislatiei 
in vigoare. 

Au fost prelungite contractele de inchiriere la blocurile ANL- bl. M5, M6, V1si  recalculate chiriile titularilor 
care au implinit varsta de 35 de ani, conform legislatiei in vigoare. 

Au fost prelungite contractele de inchiriere la blocul de locuinte sociale- bl. H1, str. Cuza Voda, conform 
legislatiei in vigoare. 
 Au fost intocmite adeverinte care fac dovada platii integrale a locuintelor care au apartinut fondului locativ al 
Primariei orasului Targu-Neamt, cumparate de catre actualii proprietari. 
 Au fost intocmite referate, materiale informative, raspunsuri la adrese, situatii catre Consiliul Judetean, 
Prefectura sau alte organizatii sau institutii de stat. Au fost intocmite solicitari catre alte institutii de stat. 
 In 2019 a fost repartizata o locuinta libera din fondul locativ al Primariei orasului Targu-Neamt situata pe str. 
Marasesti, conform legislatiei in vigoare. 
 In blocul de locuinte ANL-V1, str. Stefan cel Mare, in urma renuntarii a unor chiriasi la locuintele inchiriate, s-
au eliberat 3 apartamente pentru care s-a facut o noua procedura de repartizare, fiind depuse 17 dosare. 
 A fost demarata procedura de vanzare a apartamentelor ANL, prin incheierea unui contract de prestari 
servicii de intocmire documentatii cadastrale pentru imobilele M5 si M6, bld. 22 Decembrie si Bl. V1, B-dul Stefan cel 
Mare si inscrierea acestora in Cartea Funciară. 
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RELAȚIA CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI 
 

 Au fost întocmite şi transmise: 
 - 130 de comunicări al debitelor datorate de către asociaţiile de proprietari şi adrese de informare privind 
obligaţiile pe care le au asociaţiile conform prevederilor Legii nr.196/2018; 
 - 22 răspunsuri la adrese, comunicări sau cereri; 
 -  2  comunicări ale contestaţiilor la listele de plăţi depuse de către membrii ai asociaţiilor de proprietari, în 
conformitate cu legea; 
 - 4 solicitări de informaţii de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei Tg. Neamţ; 
 -   3 răspunsuri la petiţiile înregistrate; 
 -   2 informări ale asociaţiilor de proprietari privind legislaţia în vigoare; 
 - 3 adrese către birouri notariale de solicitare a începerii dezbaterii succesorale în vederea constatării 
moştenirii vacante; 
   -  5 solicitari de documente de la direcţiile şi serviciile din cadrul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ, în vederea 
transmiterii acestora către birourile notariale; 
 A fost redactat şi transmis un raport narativ referitor la stadiul implementării în anul 2018 a măsurilor 
prevăzute în Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020. 
 Au fost efectuate 12 deplasări în vederea verificării la faţa locului a unor situaţii semnalate de către membrii 
ai asociaţiilor de proprietari. 
 Referitor la activitatea de probaţiune desfăşurată în perioada sus-menţionată, au fost primite şi înregistrate 
un număr de 33 dosare transmise de Serviciul de Probaţiune Neamţ, în vederea efectuării de muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de către persoane condamnate penal definitiv, 25 de persoane şi-au executat obligaţiile, 8 
persoane urmând să termine efectuarea muncii în cursul anului 2020. 
 Cele 25 de persoane au efectuat cumulat 2760 de ore muncă neremunerată în folosul comunităţii. 

 
 
 

 
 

TRANSPORTURI, ILUMINAT PUBLIC 
 
 
 

 Au fost eliberate un număr de 3 autorizaţii de transport şi un număr 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. 

 Au fost prelungite la cerere un număr de 9 autorizaţii de transport şi un număr de 10 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 5 autorizaţii transport şi un nr. de 8 autorizaţii de taxi persoane în regim de taxi, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 A fost supus spre analiză, dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al oraşului Târgu-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 2020. 

 A fost supus spre analiză, dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al oraşului Târgu Neamţ proiectul de hotărâre 
pentru completarea HCL nr 176/2016, privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând domeniului 
public al oraşului Târgu-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 Târgu Neamţ proiectul de hotărâre 
privind modificarea taxei în parcările cu plată din oraşul Târgu-Neamţ. 
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 A fost supus spre analiză, dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al oraşului Târgu Neamţ proiectul de hotărâre 
privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân 
din oraşul Târgu-Neamţ 

 A fost supus spre analiză, dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al oraşului Târgu Neamţ proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea şi sancţionarea faptelor de încălcarea a normelor în 
domeniul gospodăririi localităţii, a întreţinerii curăţeniei, a ordinii şi liniştei publice în oraşului Târgu Neamţ 

 Au fost soluţionate sesizările venite din partea cetăţenilor oraşului cu privire  la iluminatul public, sistematizarea 
rutieră, transportul în regim de taxi, protecţia mediului, gestionarea câinilor fără stăpân, etc. 

 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 activităţi 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 activităţi privind sistematizarea rutieră pe raza oraşului Târgu Neamţ. 
 Au fost întreprinse măsuri de întreţinere la sistemul de iluminat public stradal şi pietonal din oraşul Târgu 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 cu privire la iluminatul public, sistematizarea rutieră, 

transportul în regim de taxi, protecţia mediului, gestionarea câinilor fără stăpân, etc. 
 Reprezentantul oraşului Târgu Neamţ în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”. 
 Reprezentantul oraşului Târgu Neamţ în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”. 

 

Situaţia autorizaţiilor la data de 31.12.2019: 
 39 - autorizaţii de transport valabile; 
 58 - autorizaţii de taxi persoane valabile; 
  80 - autorizaţii de taxi (maşini pentru taxi), aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 cu 
modificarile şi completările ulterioare. 
 
 

 
 

Locurile de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi de pe raza administrativ - teritorială a 
oraşului Târgu Neamţ la data de 31.12.2019 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea locului de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi Numărul locurilor de 
aşteptare 

1 Parcare Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” – str. Ştefan 
cel Mare 

19 

2 Platou lateral al restaurantului “Central”- Str.Mărăşeşti. 12 
3 Str. Plopului – în spatele Pieţei Agroalimentare 5 
4 Parcare Primăria oraşului Târgu Neamţ. 3 
5 Str. Radu Teoharie (în faţa atelierului de sticlărie) 3 
6 Str. Cuza Vodă- în faţă la S.C. Socom Unire S.A. 7 
7 Str. Mihail Sadoveanu – în partea laterală la şcoala nr.3, 

Humuleşti.  
8 

8 Gara oraşului Târgu Neamţ. 9 
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ACŢIUNI PE LINIE DE PROTECŢIA MEDIULUI 
 

 Acţiuni privind depistarea depozitelor necontrolate de deşeuri menajere, a locurilor  nesalubrizate 
(râu Ozana amonte şi aval). Acţiunile s-au desfăşurat în mai multe etape, la unele au participat şi 
reprezentanţi ai altor instituţii abilitate. S-a făcut apel la spiritul gospodăresc al cetăţenilor printr-un 
anunţ în care se reamintea că luna aprilie este declarată "LUNA CURĂŢENIEI". 

 Monitorizare depozit de deseuri menajere inchis al orasului Târgu-Neamt. S-a obtinut Autorizatia de 
gospodarire a apelor pentru depozitul inchis.  

 Din cantitatea de 2520 tone de deseuri ramasa de relocat din spatiul de depozitare temporara a orasului Targu-
Neamt de catre entitatea noastra, s-au relocat 700 tone si au mai ramas de relocat 1820 tone.  

 Au fost notificati  agenti economici cu punct de lucru pe raza orasului Targu-Neamt in vederea incheierii 
contractului de salubrizare cu operatorul de salubrizare, respectiv SC Rossal SRL Roman. 

 Au fost achizitionate un numar de 6 platforme supraterane cu cate 6 module fiecare, 3 module pentru 
rezidual/menajer si 3 module pentru colectare selectiva (hartie/carton, plastic/metal, sticla).  

 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 neîndeplinirii obiectivului 
anual de diminuare cu 35% a cantitatilor de deseuri municipale si asimilabile, colectate si incredintate spre 
eliminare finala…”, obiectivul nu s-a indeplinit din motiv ca agentii economici colectori nu raporteaza UAT-ului 
cantitatile  colectate. 

 Notă: Populaţia, agenţii economici si 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 Localâ de monitorizare a domeniului public privind salubrizarea. 
 S-au initiat si aprobat HCL-uri si alte formalitati solicitate ce catre cele doua Asociatii de Dezvoltare 

Intercomunitara, respectiv „Aqua Neamt” si „Econeamt”. S-a participat la Adunarile Generale ale Asociatiilor 
convocate de catre cele doua Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare. 

 
Alte acţiuni desfăşurate în anul 2019: 
 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.  
 s-a urmarit activitatea si obligatiile contractuale ale operatorului SC Eurosal Trade SRL Targu-Neamt.  
 
 
 

9 Humuleştii Noi – în staţia de autobuz, sensul de circulaţie 
Târgu Neamţ - Piatra Neamţ. 

4 

10 Blebea – în faţa magazinului ”Super Coop” 2 
11 Condreni  - în faţa şcolii. 4 
12 Autogara Intertrans – Str. Cuza Vodă. 4 
 TOTAL LOCURI DE AŞTEPTARE A TAXIURILOR 

PENTRU CLIENŢI 
80 
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URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
 
 

1. Compartiment Urbanism 
1.1. Certificate de urbanism eliberate– 463 

Autorizaţii de construire eliberate – 293, din care : 
- 43 autorizaţii  construire locuinţe 
- 12 autorizaţii construire anexe gospodăreşti 
-  6 autorizaţii construire extinderi  
-  6  autorizaţii construire spaţii comerciale  
-  5  autorizaţii construire schimbare destinație 
- 26 autorizaţii desfiinţare locuinţe 
- 15 autorizaţii construire împrejmuiri la limita de proprietate 
-  1 autorizatie lacașe de cult  
- 8 Alimentare cu energie electrică 
- 28 autorizaţii construire pentru alte lucrări 
- 5 autorizații construire balcoane 
- 6 autorizații construire spații depozitare  
- 132 autorizaţii construire branşamente şi instalaţii utilizare conductă gaze naturale 
- 139 autorizații branșament electric, apă, canal 

1.2. 128 comunicări la terminarea lucrărilor 
1.3. 107 solicitări certificate de edificare a construcției 

Ca rezultate financiare, prin veniturile aduse la bugetul Primăriei din taxe :  
-    certificate de urbanism =16936 lei 
- autorizaţii construire     =332053 lei 
- regularizări taxe           =6245 lei 
- autorizații bransament electric,apa și canal- 3290 lei 
- avize spargere drum =1168 lei   

 
TOTAL  359 695 lei 
 

 Corespondență repartizată serviciului – 1516 documente  

 

2. Compartiment Administrarea Domeniului public si privat 
 

1) Concesionari/inchirieri -  s-a incasat suma de 710.812  lei : 
2) Acorduri de amplasare  - s-a incasat suma de 27.238 lei; 
3) Taxa caiet de sarcini    - s-a incasat suma de 1700 lei; 
4) Taxa participare licitatie  - s-a incasat suma de 6600 lei; 
5) Contracte de concesiune/inchiriere  -  45 contracte; 
6) Acorduri de amplasare -   88; 
7) Acte aditionale la contracte – 70; 
8) Procese verbale la proceduri de  licitatii -   351; 
9) Oferte inregistrate pentru licitatii in vederea concesionarii teren/spatii: 17; 
10) Procese verbale de predare –primire  - 20; 
10) Proiecte de hotarare , rapoarte de specialitate – 47; 
11) Notificari de plata   - persoane juridice - 110; 
                                     - persoane fizice     - 500; 
12) Adrese - corespondenta referitoare la exercitarea atributiilor de administrare a domeniului public si privat – 
400; 
13)Note interne transmise in institutie: 80; 
 

3. Compartiment Peisagistică 

1. Plantări pe raza orașului Târgu-Neamț: 
Martie-aprilie: 
- răsaduri  de specii floricole bienale – panseluțe (B-dul Stefan cel Mare, Parc Super, Parc 

Creangă, B-dul Mihai Eminescu)  = 16.600 buc. 
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Iunie: 
- răsaduri de specii floricole anuale - impatiens (B-dul Stefan cel Mare, Parc Super, Parc 

Creangă, Casa Culturii, B-dul Mihai Eminescu, sensuri giratorii, Parc Eroi) = 8214 buc. 
- plante la ghivece - mușcate (stâlpi de iluminat B-dul Stefan cel Mare si B-dul Mihai Eminescu + 

gard decorativ metalic) = 1100 buc. 
Octombrie : 

- bulbi de lalea  (B-dul Stefan cel Mare, b-dul Mihai Eminescu) = 18.000 buc. 
- răsaduri  de specii floricole bienale – panseluțe - cu înflorire în martie-aprilie  2020 (B-dul 

Stefan cel Mare, Parc Super, Parc Creangă, B-dul Mihai Eminescu)  = 7.945 buc. 
 

2. Sesizări /adrese/ corespondențe – 60 documente  
 

3. Supervizare întocmire documentații cadastrale pentru terenuri/imobile aparținând patrimoniului 
orașului Târgu-Neamț - primă înscriere/ lotizare/ actualizare carte funciară/ declarații notariale - 50 
documente 

 
4. Adeverințe/ adrese în vederea intabulărilor terenurilor/ construcțiilor ce fac obiectul unor contracte 

de concesiune - 30  
 

5. Proiecte de hotărâre cu privire la patrimoniul orașului Târgu-Neamț - 40 buc. 

 
6.  

 
FOND FUNCIAR-REGISTRU AGRICOL 

 
 

 
Activităţi desfăşurate: 

            - rezolvarea problemelor de fond funciar,      
            - 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 profesională.   
      

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 
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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 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 2019 la Biroul Fond Funciar au intrat, spre rezolvare, 185 de cereri, sesizari, înstiintari, 
solicitari de date referitoare la problemele specifice biroului. Din cele 185 cereri, 160 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 25 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 sau de 
modificare titluride proprietate, 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 11 titluri de proprietate.
  

Pentru definitivarea aplicării legilor funciare, se va reface corespondenţa cu persoanele cărora trebuie să li se 
mai elibereze titluri de proprietate, în vederea întocmirii documentaţiilor. Se va acorda o atenţie deosebită  întocmirii 
documentaţiilor care urmează a fi înaintate Comisiei Judeţene, astfel încât să cuprindă documentele necesare validării 
propunerilor Comisiei locale și a eliberării titlurilor de proprietate. 

În baza Legii nr. 17 din 7 martie 2014, privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului în anul 2019 s-au înregistrat si soluţionat 14 cereri  de afisaj oferte de înstrainare terenuri agricole situate pe 
teritoriul administrativ al orașului Târgu-Neamț. 

În anul 2019 s-au eliberat un numar de 134 certificate de nomenclatură stradală și 30 de adeverințe de 
nomenclatură stradală. 

Totodata, s-au eliberat 16 certificate de inregistrare vehicule ușoare si 10 adeverințe de radiere vehicule usoare. 
B. REGISTRU AGRICOL 

 
În orasul Târgu-Neamt sunt înregistrate un  numar 87 Registre agricole din care:  

- 45 în Târgu- Neamt, 
-  4 Blebea, 
-  5 Humulestii Noi, 
-  26 Humulesti,  
- 5 Strainasi,  
- 1 Societati,  
- 3 Blocuri  

În baza acestor registre se poate concluziona ca la nivelul orasului Târgu-Neamt figurează înregistrate un 
număr de : 

-  3958 pozitii, din care  3345 gospodarii  individuale, un numar de 65 pozitii cu personalitate 
juridica, 164 pozitii pentru persoanele cu domiciliul stabil la bloc  si 384 partide deschise pentru 
persoanele cu domiciliul pe alte localitati.  

Astfel, se poate concluziona că dintre cele 3345 gospodarii individuale, care sunt la nivelul orasului Tirgu 
Neamt, 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 
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pasari, bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline si familii de albine. Înregistrarea familiilor de albine se face în 
registrul agricol  în localitatea de domiciliu al proprietarului. 

Completarea datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate acestora, precum si 
schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente anexate la declaratia facuta sub 
semnatura proprie a capului de gospodarie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodariei, sub 
sanctiunea nulitatii. 

În cazul în care nu exista documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor privind cladirile si 
terenurile,a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot 
face pe baza declaratiei date sub semnatura proprie de capul gospodariei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru 
major al gospodariei sub sanctiunea nulitatii. 

Înscrierea datelor în registrul agricol se poate face si la sediul primariei în cazul în care capul gospodariei 
se prezinta din proprie initiativa sau pentru rezolvarea altor probleme. Persoanele care nu au domiciliul în localitate 
vor trimite declaratia prin posta, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaratia prin 
procură. 

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. 

Până la finele anului 2019 au fost introduse în registrul agricol electronic 100 % dintre datele celor 3944 
poziţii de rol agricol deschise la nivelul oraşului Târgu Neamţ. 

În anul 2019 au fost eliberate un numar de 2597 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 2019 s-a răspuns la un numar de 150 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 atestă pentru orice fermier calitatea de producator agricol, îi faciliteaza accesul în 
piete,unde poate închiria mese si cântare pentru vânzarea produselor și se eliberează 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 35 atestate de producator și un numar de 36 de carnete de comercializare. 
Din activitatea specifica registrului agricol face parte si  eliberarea actelor în vederea arendarii terenurilor 

existente pe raza localitatii. 
In cursul anului 2019 au fost înregistrate un numar de 51 contracte de arendă cu suprafata totala de 38,82 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. 
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AUTORIZAREA ȘI CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE 
 
 

 
Activităţi desfăşurate: 
1. Autorizarea punctelor de lucru si sediilor operatorilor economici, in conformitate cu HCL 

129/2013, completata si actualizata prin HCL 147/2017 privind aprobarea Regulamentului de 
desfasurare a activitatilor economice si Autorizarea punctelor de lucru in Târgu- Neamt. 
 

În conformitate cu prevederile Legii 270/2017 și HG 33/2018, din arealul operatorilor economici cu puncte de 
lucru in Tg Neamt, in anul 2019, s-au notificat, in primele luni ale anului, un număr de 304 de operatori economici 
locali care nu s-au prezentat pentru obtinerea autorizării pentru punctele lor de lucru. În următoarela etapă, conform 
Legii prevenirii, s-a intocmit ”Planul de remediere”, pentru un numar de 164 de operatori economici iar, in momentul 
vizitării operatorului economic vizat, li s-a consemnat in Registrele unice de control masura ”Avertismentului”pentru 
acestia. 

În conformitate cu legea prevenirii, Masurile de remediere cuprinse in Planul de remediere se pot desfașura 
pe parcursul a 90 de zile, inainte de a aplica măsura sancționării. Astfel, până la sfarșitul anului 2019, s-au prezentat 
pentru autorizarea punctelor lor de lucru aproximativ jumătate din operatorii economici vizați, urmând ca, pentru cei 
care nu s-au incadrat în masurile Planului de remediere, să fie revizitați în vederea luării măsurii coercitive 
corespunzătoare. 

În vederea completării bazei de date a Compartimentului, care va cuprinde toate sediile si punctele de lucru, 
in anul 2019 s-au notificat unui numar de 304 de operatori economici neautorizați, iar dintre cei autorizați, s-au 
prezentat pentru obținerea vizei anuale a autorizaței punctului lor de lucru, un numar de 132 de operatori economici,.  

Semnificativ este și că exista un număr de 18 de mici intreprinzători care au fost autorizați în anii anteriori, 
care  și-au radiat punctele de lucru din baza de date, deoarece au renunțat la afacerea lor. 

Astfel, bilanțul anului 2019 este: 
- Autorizarea și vizarea anuală a punctelor de lucru si a sediilor sociale: 

- un număr de 82 puncte de lucru/sedii, noi; 
- efectuarea vizării pt desfasurarea in continuare a activitatii la acelasi punct de lucru autorizat in anii 
anteriori, la un numar de 144 operatori economici. 

   - Venituri la bugetul local din această activitate :  
• din taxa de autorizare, in valoare medie de 200 lei/ punct de lucru x 82 autorizari, rezulta ca 

s-au incasat 16.400 lei(pt puncte de lucru in care desfasoara alte activitati decat cele de 
alimentatie publica) ; 

• din taxa de autorizare pentru unitatile de alimentatie publica autorizate in 2019– pt 18 unitati 
autorizate, -care se taxeaza in functie de m.p.declarati in conformitate cu HG 843/1999, cu 
taxa cuprinsa intre 400 lei si 8000 lei, s-au incasat 9810(400 lei x 9 + 660 lei x 8+ 930 lei 
x1)lei.  

• din taxa pentru avizare, cu valori cuprinse intre 10 lei si 100 lei x 144 sedii lucrative s-au 
incasat 1470(100lei x 140+ 25 lei x2 + 10 lei x 2) lei. 
 

2. Consilierea pentru autorizarea cetatenilor in formele juridice PFA, II si IF, pentru organizarea unei 
actviitati economice independente, precum si a agentilor economici locali pentru autorizarea punctelor lor 
de lucru si a sediilor lor profesionale. 
 

3. Autorizarea cetăţenilor locali si din oricare alta localitate din Romania si din statele membre ale UE, în 
formele juridice consacrate de OUG 44/2008, respectiv Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi 
Individuale si Intreprinderi Familiale si/modificarea/radierea acestora, la cerere 

– Total = 40,  
– P.F.A. = 35; 
– I.I. = 1; 
– I.F.= 4, 

prin reprezentarea de catre membrul Biroului de asistenta si reprezentare, (componenta a compartimentului Control 
comercial si autorizare), in procesul obtinerii inmatricularii lor la ORC Neamt, precum si in procesul obtinerii 
certificatelor privind modificarea, suspendarea, si radierea din ORC a autorizatiilor PFA, IF, I.I.. 

– Veniturile la bugetul local din aceste activităţi de autorizare sunt in functie de prevederile Codului 
Fiscal - astfel, in 2019 NU s-a perceput taxa pentru consilierea, pe de o parte, si reprezentarea, 
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de catre serviciul Control comercial si Autorizare, a cetatenilor, in procesul autorizarii lor la ORC 
Neamt. 

 
4. Realizarile cele mai semnificative pentru anul 2019 sunt : 

O dată cu campaniile de identificare in teren a operatorilor economici cu puncte de lucru neautorizate s-a 
realizat consilierea și conceperea, după modelul din legea prevenirii, a unui ”Plan de remediere” care cuprinde 
măsuri de remediere corespunzătoare fiecărui aspect sesizat și de remediat, desfășurate pe o perioada de până la 
90 de zile. La inceputul anului, in lunile martie-iunie, si la sfarsitul anului, in lunile octombrie-noiembrie, prin somatie 
intemeiata legal, s-au putut adauga si actualiza noi operatori economici cu sedii si puncte de lucru pe raza orasului 
Tg Neamt in baza de date proprie compartimentului, structurata pe informatiile relevante, privitoare la indeplinirea 
conditiilor dispuse de Regulamentul de desfasurare a activitatilor economice in punctele lor de lucru. Insa, pentru ca 
treneaza interesul operatorilor economici asupra intrarii intr-o deplina legalitate a activitatilor lor la punctele de lucru 
din Tg Neamt, este imperativ necesara, pe de o parte, completarea Compartimentului Control comercial cu personal 
specializat care poate fi instruit corespunzator, prin care sa se poata acoperi sI necesitatile de deplasare in teritoriu, 
pentru nevoile specifice de control si de identificare a conformitatii realitatii cu documentele depuse de operatorii 
economici pt. autorizare 

De aceea, si pentru anul 2020, -dat fiind faptul ca existenta bazei de date specializata pe necesitatile de 
autorizare a punctelor de lucru si sediilor operatorilor economici usureaza realizarea efectiva a autorizarii-, ramane in 
continuare ca o prioritate a acestui Compartiment, realizarea identificarii si autorizarea a tuturor punctelor de 
lucru/sediilor ramase neautorizate. 

5. activitatea de control la sediul/punctul de lucru al agentilor economici 
Luand in considerare experienta care demonstreaza ineficienta aplicarii amenzilor contraventionale, tinand 

cont ca legislatia actuala recomanda folosirea indeosebi a metodelor de prevenire si nu de sanctionare, a oricaror 
fenomene de incalcare a legii, se va practica cu prioritate politica unei consecvente prezențe in vederea  consilierii 
de catre organul de control si de anticipare a nevoilor de cunoastere legislativa de catre acestia, controalele putand fi 
raspuns doar reclamatiilor intemeiate ale cetatenilor orasului, in acest fel, rezolvandu-se concret situatiile care 
nemultumesc cetatenii, pe de o parte, iar pe de alta parte, respectand -neconflictual- libertatea agentilor economici si 
dreptul lor la o autodeterminare, intervenind efectiv, cand sunt incalcate normele legale si de convietuire prevazute in 
legi, normative, si in Regulamentul de desfasurare a activitatilor comerciale. 

Sistemul de colaborare impus de Autoritatea pentru Protectia consumatorului  face ca administratia publica 
prin organele sale sa preia orice tip de reclamatie, dar rezolvarea acesteia revenind in totalitate Oficiilor judetene 
pentru protectia consumatorilor, catre care este dirijata, corespunzator, reclamatia. In acest sens, este de remarcat si 
primirea, de la Comisariatul Regional pt Protectia Consumatorilor, cu sediul in Iasi, a propunerilor de cooperare 
permanenta. 

 

 

 
 

RESURSE UMANE 
 

Aparatul propriu al Primăriei 
 În cadrul Aparatul de Specialitate al Primarului oraşului Târgu-Neamţ au fost prevăzute pentru anul 2019  un 
număr de 102 funcții  : 
 2 demnitari    ( primar + viceprimar) 
 1 administrator public 
 99 funcții de  publice, din care :      1 secretar 
                                                            11 funcții de conducere 
                                                            87 funcții de execuție 

 
 
Biblioteca orăşenească: 
 4 posturi ocupate, din care: 
 2 bibliotecar + 1 bibliograf 
 1 Șef  birou 

 
Casa Culturii “Ion Creangă” 8  posturi (ocupate 8), din care: 
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 1 post director 
 1 posturi referent  IA 
 2  muncitori 
 1 post administrator 
 3 posturi referent I 
 
Serviciul Politie localĂ: 22 posturi (  ocupate  ), din care: 
 1 post sef serviciu 
 4 agent pază ( personal contractual ) 
 14 politisti locali superior   
 3 politisti locali principal  
  
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei: 18 posturi (ocupate 12 și  6  vacante) 
 1 şef serviciu  
 1 șef birou  
 2 inspector principal   
 2 inspector debutant ( vacante ) 
 1 referent IA 
 1 inspector de specialitate II 
 1 referent superior ( vacant ) 
 1 expert TIC superior ( vacant ) 
 8 inspector superior ( vacante 2 , ocupate 6 ) 
Serviciul Administrativ – Gospodăresc: 13  posturi (ocupate 10 și 3 posturi vacante ), din care: 

 1 șef serviciu 
 7  muncitor 
 4 șoferi  
 1 referent  II                    

Serviciul voluntari pentru Situaţii de urgenţă  (ocupate 3), din care: 
 1  post referent IA – şef serviciu  
 1  post referent IA –  șef formație  
 1 post muncitor  
 71  voluntari 

Centrul de informare si promovare turistică (ocupate 2), din care :  
 1  post inspector de specialitate  
 1  post referent 

Cabinetul Primarului: 2 post ocupate  din care 2 consilieri cu studii superioare  (acest post este ocupat de 2 
persoane respectiv cu jumatate de norma pentru fiecare) si unul cu studii de scurta durata – personal contractual  
 La personal contractual în anului 2019 au avut loc urmatoarele modificari  încetari,  numiri in functie dupa cum 
urmeaza : 

-     Dispoziții de angajare 5 
- Dispoziții  de încetare 4 
- Dispoziții  de promovare 2 
 
 La functionarii publici au avut loc urmatoarele modificari : 
- Dispoziții  încetare activitate :  1 
- Dispoziții  suspendare activitate la cerere : 1 
- Dispoziții  suspendare activitate creștere copil : 3 
- Dispoziții  transfer la cerere : 0 
- Dispoziții  transfer în interesul serviciului : 3 
- Dispoziții  mutări definitive : 2  
- Dispoziții  promovări în clasă : 13 
- Dispoziții  recrutări/numire în funcție publică : 6 
- Dispoziții  promovare în grad profesional : 13 
- Contracte de voluntariat : 2 



23

 

- Dispoziții de reluare activitate 3 
- Dispoziții detasare 1 
 

Activităţi desfăşurate în anul 2019:  
 întocmirea proiecte de hotărâri privind modificarea organigramei, statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Local Târgu- Neamţ şi al serviciilor publice subordonate, înfiinţarea de noi servicii publice subordonate 
Consiliului local; 

 întocmirea dispoziţiilor privind încadrarea, promovarea, avansarea, sancţionarea, suspendarea sau încetarea 
raporturilor de muncă, sau de serviciu, ale salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului local ; 

 eliberarea de adeverinţe pentru salariaţi;  
 întocmirea situaţiilor statistice: CAS, sănătate, impozitul pe venitul global; 
 colaborare cu ANFP pentru avize în vederea modificării organigramei şi a statului de funcţiuni pentru aparatul 

propriu de specialitate şi a serviciilor publice subordonate, avize pentru ocuparea funcţiilor publice prin concurs, 
întocmirea planului de ocupare a funcţiilor publice vacante, notificări privind modificări a componenţei 
funcţionarilor publici, administrarea bazei de date a funcţionarilor publici; 

 planificarea programelor de perfecţionare a funcţionarilor publici, a concediilor de odihnă; 
 întocmirea declaraţiilor lunare privind drepturile salariale şi transmiterea lor în termenele legale instituţiilor 

abilitate; 
 întocmirea pontajelor de prezenţă lunare şi a statelor de plată; 
 păstrarea şi completarea registrului de evidenţă a salariaţilor şi a registrului de evidenţă a funcţionarilor publici; 
 întocmirea dosarelor profesionale în format electronic, completarea acestora; 
 inregistrarea contractelor de munca intr-un registru special ; 
 Intocmirea situatiilor statistice lunare si semestriale ; 
 Intocmirea dosarelor de pensionare ale salariatilor care indeplinesc conditiile legii ; 
 
 

 
CASA CULTURII “ION CREANGĂ” TÂRGU-NEAMŢ 

 
 
 

 Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ, ca instituţie publică de cultură, îşi desfăşoară activitatea pe baza 
unor obiective propuse atât prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, cât şi prin angajamentele asumate de 
manager prin contractul de management încheiat. În întreaga activitate desfăşurată, s-a urmărit realizarea 
obiectivelor propuse, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare, a hotărârilor Consiliului Local şi ale Primăriei 
oraşului Târgu-Neamţ. 
 În anul 2019, Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ şi-a înscris activitatea într-un ciclu de manifestări  
tradiţionale, organizând şi participând la aceste activităţi, într-o strânsă şi permanentă colaborare cu Consiliul Local și 
Primăria Oraşului Târgu-Neamţ, precum şi cu diverse instituţii de cultură, fundaţii culturale, asociaţii, Biblioteca 
orăşenească, CNIPT şi instituţiile de învăţământ din oraş şi din zonă. 
               Manifestările şi activităţile propuse în anul 2019 au fost realizate şi duse la bun sfârşit, după cum urmează: 
 IANUARIE 
  2 ianuarie - Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou, ediţia a VII-a, organizat cu sprijinul Primăriei 
oraşului Târgu-Neamţ şi Consiliului Judeţean Neamţ, prin Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Piatra 
Neamţ. 
 Loc de desfăşurare: Piaţa „Adormirea Maicii Domnului” – scenă amenajată.  
 Formaţii participante: Alaiul de urători şi carul cu boi de la Humuleşti; Urşii de la Asău; Ansamblul de datini şi 
obiceiuri „Floricică de la munte” Piatra Neamţ; Ansamblul de datini şi obiceiuri de copii „Poieniţa”- Poiana Vorona, 
jud. Botoşani; Alaiul de la Timişeşti; Ansamblul de datini – copii Oglinzi; Cerbii de la Oglinzi, Răuceşti; „Sumanarii” de 
la Trifeşti - Neamţ; Ansamblul „Codrii Neamţului” Piatra Neamţ; Banda „Încheierea păcii” Agapia; Urătorii de la 
Boiştea; „Arnăuţii de la Humuleşti” – Humuleşti. 
 S-au acordat premii pe categorii de genuri, în valoare totală de 22.600 lei. 
 Bugetul total al manifestării: 61.300 lei, din care 45.600 lei finanţare de la Consiliul Judeţean Neamţ. 
 Spectatori: aproximativ  5.500 
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 11 ianuarie - Bilanţ  I.S.U –Detaşamentul de Pompieri  Târgu-Neamţ.  
 14  ianuarie - Manifestare dedicată poetului naţional Mihai Eminescu – organizată de Asociaţia Pensionarilor 
Târgu-Neamţ. 
 Număr de participanţi: 50 . 
 15  ianuarie - Ziua Culturii Naţionale 2019 „Eminesciana” manifestare dedicată poetului naţional Mihai 
Eminescu: „Statornicie şi neatârnare” - conferinţă prezentată de prof. Gheorghe Simon,  invitat special: arhim. 
Pr.Mihail Daniliuc; program artistic cu momente poetice şi muzicale pe versuri eminesciene, interpretate de Gabriela 
Secheşan, Daria Boghean, Răzvan Cucoş, Bogdan Dănilă. 
 Manifestarea organizată cu sprijinul primăriei oraşului, a fost realizată în colaborare cu  Biblioteca 
Orăşenească. 
 Număr de participanţi: 400 
 Bugetul manifestării: 1.000 lei 
 24 ianuarie Unirea Principatelor Române - Platoul Casei Culturii din Târgu-Neamţ: moment festiv, alocuţiuni, 
program artistic susţinut de Ansamblurile Folclorice „Ozana”, „Plăieşii” şi „Răzeşii”. 
 Număr de participanţi: aproximativ 250 (consilieri locali, cadre didactice, elevi, pensionari) 
 Bugetul manifestării: 0   
 25 ianuarie - prezentare produse Amway 
 28 ianuarie - Întâlnire cu agenţii economici şi reprezentanţii  Administraţiei Finanţelor Publice Târgu-Neamţ;  
 Număr de participanţi: 50 
 30 ianuarie - “Magic Show” – 2 spectacole de magie şi iluzionism pentru copii; aprox. 600 de spectatori 
 FEBRUARIE 
 4 februarie - Activitate Puzzle OptimEast Târgu-Neamţ 
 Număr de participanţi: 30 

14 februarie  

 Prezentare de film documentar – Puzzle OptimEast Târgu-Neamţ 
 Număr de participanţi: 200 
 Spectacol dedicat Zilei Îndrăgostiţilor: Teodora Munteanu, Clubul Latino Impact, Yarina Cozma, Sabina 
Catană, Clubul de dans sportiv Lia Art, Daria Boghean, Ana Maria Alucăi. 
 Număr de participanţi: 300 
 16 februarie - Spectacol pentru copii „Năzdrăvanii”- Showlandia 
 Număr de participanţi: 300 
 20 februarie – 15 martie: ateliere hand-made, activitate realizată în colaborare cu Clubul Copiilor şi şcolile 
din oraş. 
 Număr de participanţi: 120 
 22 februarie - Seară de teatru: „Cum apar nebunii” – prezentat de Teatrul Mihai Eminescu Botoşani 
 Număr de participanţi: 250 spectatori 
 24 februarie – „Dragobetele sărută fetele” – spectacol cu: Ansamblul Folcloric „Ozana”, soliste: Ioana 
Bordeanu, Alexandra Vântu, Magda Şerban; Ansamblul  de Cântece şi Dansuri „Răzeşii”, solişti: Nicola Şerban, 
Andrei Croitoru; Ansamblul  Folcloric „Plăieşii”, soliste: Adina Geanina Olteanu, Ioana Popa. 
 Număr de participanţi: 300 de spectatori 
 28 februarie - Teatru pentru copii: „Albă ca Zăpada” – prezentat de Teatrul „Bacovia” Bacău  
 Număr de  participanţi: 600 de spectatori 
 MARTIE 
 1, 2, 3 martie  - Zilele „Ion Creangă”: 
 Expoziţie de pictură: Primăvara mea, de Vasile-Vleju Andrei 
 Expoziţie „Mărţişoare pentru mama”, lucrări ale copiilor din oraş realizate în Atelierele hand-made, în 
parteneriat cu Clubul Copiilor 
 Premierea concursurilor tematice 
 Spectacol Dorel Vişan: „Omul şi taina lui” 
  „Cultură şi spiritualitate” cu actorul Dorel Vişan 
 Acordarea Trofeului ,,Ion Creangă” - premierea persoanelor din comunitate care fac cinste locurilor și 
oamenilor. 
 Concert: „Seară de lied şi operă” cu surorile soprane: Claudia Caia şi Olga Caia Murariu 
 Bugetul manifestării - Casa Culturii: 36.200 lei 
 Număr de participanţi/spectatori:  aproximativ 500 
 5 martie  - Spectacol de primăvară – Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” 
 Număr de spectatori: 300 
 9 martie – Spectacol dedicat Zilei de 8 Martie, prezentat de Clubul Copiilor Tărgu-Neamţ 
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 Număr de spectatori: 300 
 14 martie: Spectacol de magie, iluzionism, animăluţe cu magicianul Christianis 
 Număr de spectatori: 300 
 16 martie: „Ocolul pământului în ... 80 de minute”   spectacol de dans şi muzică oferit de Clubul de Dans 
Sportiv Milady Piatra Neamţ 
 Număr de spectatori: 300 
 21 martie: Ziua Internaţională a Poeziei: „Pianul cu cărţi” – expoziţie de carte – poeţi nemţeni; Momente 
artistice: muzică, poezie, film cu elevi solişti de la - Clubul Copiilor şi Colegiul Tehnic „Ion Creangă”; manifestare 
organizată în colaborare cu Biblioteca Orăşenească Târgu-Neamţ. 
 22 martie: Ziua Mondială a Apei: „Povestea picăturii de apă” oglindită în creaţiile artistice, participanţi copii 
de la atelierele de pictură, fotografii – Clubul Copiilor Târgu-Neamţ. 
 23 martie: “Marş pentru viaţă” - Conferinţă: „Unic din prima secundă” – invitat special Arhim. Hariton Negrea 
– stareţul Mănăstirii „Petru Vodă”; program artistic: A.T.O.R. Târgu-Neamţ, Grupul Catehetic Boiştea, Grupul 
Parohial Boboieşti. 
 Manifestare organizată în parteneriat cu Protopopiatul Târgu-Neamţ, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, 
Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Liceul „Vasile Conta”, Seminarul „Veniamin Costachi” Mănăstirea Neamţ, Liceul 
Teologic „Cuvioasa Parascheva” Agapia. 
 Număr de participanţi: 500 de spectatori şi cei implicaţi în desfăşurarea evenimentului. 
 23 martie: - Spectacol pentru copii „Clubul lui Mickey”-prezentat de Compania de Spectacole pentru copii 
Golden Party din Cluj Napoca. 
 Număr de spectatori: 300  
 26 martie: Festival Francofon: „Francofete” organizat în colaborare cu Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare, 
Liceul „Vasile Conta”, Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, cu implicarea Ministerului Educaţiei Naţionale, a I.S.J. Neamţ. 
 Număr participanţi: 650 de spectatori şi cei implicaţi în desfăşurarea evenimentului. 
 30 martie: „Nemţenii au talent”. Organizatori colegiile şi liceul din Târgu-Neamţ. 
 Număr de participanţi: 400 

- Instruire CECCAR Piatra Neamţ 

 APRILIE 
 1 aprilie: Puzzle Optimeast în colaborare cu Casa Culturii: Atelier de make-up 
 1-7 aprilie: Radio România Cultural - Convorbiri cu oameni de seamă din Târgu-Neamţ 
 2 aprilie: 
 Festivalul „Francofête” – organizat de Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, 
Liceul „Vasile Conta” în colaborare cu Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ 
 Ziua Internaţională de conştientizare a autismului 
 3 aprilie  - Atelier de pictură în colaborare Puzzle Optimeast 
 4 aprilie - Teatru pentru copii şi tineret prezentat de teatrul „Fantezia” Galaţi: „George şi comorile 
universului” 
 6 aprilie - Spectacol concurs „Nemţenii au talent” 
 10 aprilie - Conferinţă religioasă – Organizaţia de Pensionari Târgu-Neamţ 
 12 aprilie:  Bursa locurilor de muncă organizată de A.J.F.O.M. Neamţ 
 „Legenda continuă” – concert cu trupa „Compact” 
 13 aprilie – Maraton de tuns – activitate caritabilă 
 14 aprilie: - „Suflet pentru suflet” - spectacol caritabil susţinut de Ansamblul Folcloric „Ţinutul Zimbrului”, 
Grupul Vocal „Urmaşii lui Ştefan Vodă” şi Trupa „Piticii lui Dya” 
 Conferinţă meditaţie în Postul Paştelui - invitaţi: arhimandrit Hariton Negrea -stareţul Mănăstirii Petru Vodă şi 
părintele protopop Axentioi Neculai;  
 Concert de muzică religioasă - Corala Protopopiatului Târgu-Neamţ.  
 Expoziţie mobilă „Caravana Eroilor” – „Martiri şi Eroi Români în Temniţele Comuniste” 
 16 aprilie – „Ora de educaţie financiară”, manifestare organizată în parteneriat cu BCR Târgu-Neamţ, în 
cadrul activităţilor „Şcoala altfel”. 
 17 aprilie – „Dar...ce-aţi crezut?!” – seară de teatru prezentat de Teatrul Tineretului Piatra Neamţ 
 21 aprilie - De Florii la Târgu-Neamţ „Convorbiri cordiale” cu participarea prof.univ.dr. Mihai Dorin - 
Universitatea „Gheorghe Asachi” Iaşi şi dl Vincent Lorenzini – Directorul Institutului Cultural Francez Iaşi – 
manifestare organizată în parteneriat cu A.T.F.R..   
 30 aprilie - Festival „Bucuria Luminii”: 
 Târg de meşteri şi meşteşuguri: ouă încondeiate, costume populare în Parc –Grădina Publică 
 Ateliere de încondeiat ouă de Paşti 
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 Animaţie Funny Art Iaşi: personaje pe picioroange, mimi 
 Spectacol de teatru pentru copii: „Păcală şi Tândală”, prezentat de Funny Art Iaşi 
 Spectacol prezentat de Clubul Copiilor şi Ansamblurile Plăieşii şi Răzeşii   
 Bugetul manifestării: 2.100 
 Total participanţi şi spectatori: 1.000 
  Expoziţie de pictură: „Bucurii de primăvară” – expune Rodica Filip, Piatra Neamţ 
  
 MAI  
 2-5 mai, Cetatea Neamţ, Casa Culturii, Centrul oraşului 
 Festivalul International B ZONE FOLK – Târgu-Neamt, România 

 Spectacol cu artişti folk consacraţi 
 Concurs tineri interpreţi înscrişi în festival 
 Jurizarea concursului de creaţie on-line şi a concursului de interpretare 
 Spectacol cu concurenţi şi artişti consacraţi 
 Gala Festivalului Naţional Concurs B Zone Folk pentru tineri şi premierea, spectacol artişti 

consacraţi invitaţi 
 Seară Cenaclul “Flacăra” 

 Bugetul manifestării: 339.740, din care 305.090 finanţare de la Consiliul Judeţean Neamţ. 
 Număr de participanţi/spectatori: aproximativ 2.000 
 9 mai - Ziua Europei, Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei: au vorbit despre semnificaţia 
sărbătorii prof. Gigel Bârliba şi prof. Loredana Bompa, programul artistic fiind prezentat de elevi ai şcolilor din oraş. 
 Bugetul manifestării: 1.000  
 Număr de participanţi: 200 
 11 mai - Concursul formaţiilor artistice din şcolile oraşului şi zona limitrofă, organizat în parteneriat cu ISJ 
Neamţ. 
 Număr de participanţi: 400 
 12 mai – Festivalul Corurilor Parohiale, organizat în parteneriat cu Protopopiatul Târgu-Neamţ. 
 „Târgnemţenii au talent” – concurs organizat de Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Târgu-Neamţ, cu 
participarea şcolilor şi colegiilor din oraş. 
 Număr de participanţi: 300 
 17 mai – Concurs de filme de scurt-metraj, organizat în parteneriat cu Puzzle OptimEas. 

Proiect educaţional „Creangă la el acasă”: Carnavalul personajelor, dramatizare şi interpretare 
artistică, manifestare organizată în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu-Neamţ. 

 18 mai - Zilele Radioclubului „Ion Creangă” Târgu-Neamţ 
 19 mai - „Sărut, femeie, mâna ta” – concert susţinut de Ion Suruceanu  
 Număr de participanţi: 300 
 21 mai – „Angajare de clown” - teatru pentru elevi şi tineret, prezentat de Teatrul „Bacovia” Bacău 
 Număr de participanţi: 280 
 23 mai - Curs festiv Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu-Neamţ 
 Număr de participanţi: 500 
 28 mai – „Prenumele” – spectacol de teatru oferit de Teatrul Municipal „Bacovia”, Bacău 
 29 mai – Activitate Puzzle OptimEast 
 30 mai - Curs festiv Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Târgu-Neamţ 
  Număr de participanţi: 500 
 IUNIE 
 1 iunie – Casa Culturii şi Grădina Publică: ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI:  Spectacole de teatru 
pentru copii: „O poveste descâlcită” – Trupa Andirino Iaşi şi „Ridichea uriaşă” –  Trupa Funny Art Iaşi 

Concurs de desene, facepaiting, ateliere pentru copii pe teme de ecologie şi protecţia mediului, animaţie 
(personaje pe catalige, statui levitante, jocuri şi puzzle uriaş, baloane modelate), spectacol de muzică uşoară şi 
populară, dans modern, latino şi de societate, jocuri pentru copii şi surprize, manifestări dedicate copiilor. 
 Bugetul manifestării: 11.000 lei 
 Număr de participanţi: 1.100 
 3 – 13 iunie - Serbări de sfârşit de an ale şcolilor şi grădiniţelor din oraş 
  
 4 iunie  
 „După-amieze culturale la Târgu-Neamţ”: Conferinţă „Capcanele ficţionalului şi cititorul bine informat”- 
susţinută de prof. univ. Dr.Constantin Dram 
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 Bugetul manifestării: 2.000 lei 
 Număr de participanţi: 320 
  Curs festiv – Liceul „Vasile Conta” Târgu-Neamţ 
 Număr de participanţi: 300 
 5 iunie - „Steaua fără nume” – spectacol de teatru prezentat de Teatrul „Bacovia” Bacău 
 Număr de participanţi: 250 
 6 iunie - Monumentul Eroilor - Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor: Te Deum – slujbă de pomenire a eroilor 
neamului, alocuţiuni rostite de primarul oraşului şi de invitaţi, depuneri de coroane, intonarea imnului eroilor şi 
program artistic. 
  Bugetul manifestării: 1.000  
 Număr de participanţi: 200 
 12 iunie - Premierea elevilor la sfârşit de an şcolar - Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” – Corp B 
 Număr de participanţi: 250 
 13 iunie  
  Premierea elevilor la sfârşit de an şcolar –Liceul „Vasile Conta”  
 Număr de participanţi: 200 
  „Pinocchio” – spectacol de teatru pentru copii prezentat de Teatrul „Fantezia” Galaţi 
 Număr de participanţi: 300 
 15 iunie – Muzeul Memorial „Ion Creangă”: Premiul  Naţional de proză „Ion Creangă” Opera Omnia, ediţia a 
III-a: decernarea premiului, şezătoare cu elevii din Humuleşti. 
 Bugetul manifestării: 5.000 lei 
 Număr de participanţi: 400 
 15 iunie - Instruire CECCAR Piatra Neamţ 
 Număr de participanţi: 20   

- Vernisaj expoziţie de pictură omagială de pictură Ioan Munteanu 

 Număr de participanţi: 20 
 16 iunie – „Familia Chiţ, Chiţ şi casa pisicii” - Spectacol de teatru prezentat de cursanţii cursului de teatru 
organizat la Casa Culturii 
 Număr de participanţi: 200 
 23 - 24 iunie Ziua Internaţională a Iei: Expoziţie de ii şi cămăşi tradiţionale, spectacole folclorice cu 
ansamblurile „Ozana”, Plăieşii”, „Ţinutul Zimbrului” şi Grupul Vocal „Urmaşii lui Ştefan Vodă”. 
 Bugetul manifestării: 5.350 lei 
 Număr de participanţi: 900 
 26 iunie 
 Ziua Drapelului României – moment festiv - Platoul din faţa Casei Culturii Târgu-Neamţ 
 Bugetul manifestării: 1.000 lei 
 Număr de participanţi: 260 
  „Absent prezent” – spectacol de teatru cu Trupa „CEVA” 
 28 - 30 iunie - Zilele Cetăţii Neamţ, Festivalul Medieval – ediţia a VI-a – „Ştefan cel Mare şi Hronicul 
vârstelor sale” – Paradă activităţi şi jocuri medievale - Ordine cavalereşti, Târgul meşterilor populari, Festivalul 
„Ceaunul fermecat”, Biblioteca în aer liber, întreceri şi activităţi culinare, dansuri medievale, spectacol medieval 
interactiv, spectacol artişti locali 
 Număr de participanţi/spectatori: 4.000 
 30 iunie – Concert simfonic deschidere „Vacanţe muzicale” 
 Număr de spectatori: 340 
 
  IULIE 
 8 – 15 iulie - Program Tabăra de vară „Grandissimo” Târgu-Neamţ 
 14 iulie – Seară de muzică şi dans, cu participanţii la cursurile de dans ale Clubului de dans sportiv „Milady” 
Piatra Neamţ: Elena Surugiu, Elena Toma 
 16 iulie – „Armoniile Universului Z” - Spectacol extraordinar cu orchestra simfonică „Grandissimo” a 
Universului Z şi a coloboratorilor săi din Târgu-Neamţ (Proiect Universul Z) 
 29 iulie, ora 11,00 - Ziua Imnului Naţional – moment festiv 
 29 – 31 iulie – Vizionare filme - cu Dorel Vişan 
 AUGUST 

01 august -  Concert de muzică live (jazz, blues) cu trupa „The Cross Roads” 
- Activitate Puzzle OpteamEast 
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 1 – 30 august – Expoziţie de pictură “Bucurii de vară” – Rodica Filip 
 03 august – Piaţa “Adormirea Maicii Domnului” - Festivalul Internaţional de Folclor „Ceahlăul” – organizat de 
Consiliul Judeţean Neamţ, Centrul pentru Cultură „Carmen Saeculare”, Primăria oraşului Târgu-Neamţ. 
 7 - 30 august activităţi concurs Miss Târgu-Neamţ 
 SEPTEMBRIE 
 6 – 8 septembrie –„Oamenii locului” - Zilele Oraşului: Deschidere oficială, înmânare de diplome şi plachete 
cetăţenilor de onoare, lansare brand de promovare Casa Culturii „Ion Creangă”, Concurs de fotografie „Fotograful 
târgului”, expoziţii de sculptură şi pictură, campanie caritabilă, animaţii, ateliere şi concursuri pentru copii, ateliere 
meşteri populari, întreceri sportive, spectacole artişti locali. 
 21 septembrie – „Iepurele alb”, spectacol de teatru pentru copii -  din cadrul Festivalului de Teatru Piatra 
Neamţ, Secţiunea Târgu-Neamţ. 
 23 septembrie – „Amanta” spectacol de teatru cu Monica Davidescu, Armand Calotă, Ovidiu Cuncea, Dorin 
Andone. 
 OCTOMBRIE 
 3 octombrie - Spectacol de teatru pentru copii „Aladin”, prezentat de Teatrul „George Bacovia” Bacău, 
Secţia „Marionete”, 2 reprezentaţii 
 Număr de spectatori: 500 
 7 – 9 octombrie - „Galeria eroilor” – expoziţie organizată în colaborare cu Asociaţia Obştească de 
Binefacere „De la inimă la inimă” – Chişinău, Republica Moldova 
 9 octombrie - Activităţi de comemorare a Holocaustului, organizate în parteneriat cu Colegiul Naţional 
„Ştefan cel Mare” Târgu-Neamţ 
 10 octombrie - Consfătuire cadre didactice – educatori/învăţători. 
 11 octombrie - Conferinţă Uniunea Sindicală „Sanitas” Neamţ 
 12 octombrie - Cupa Federaţiei&Trofeul Steel Man, Ediţia a X-a, competiţie sportivă organizată de Clubul 
Sportiv „Steel Man” Târgu-Neamţ şi Federaţia Română de Culturism şi fitness 
 18 octombrie - Bursa locurilor de muncă, organizată de A.J.O.F.M. Neamţ 
 18 – 20 octombrie, Grădina Publică – Iarmaroc de toamnă, organizat de Asociaţia Meşterilor Populari din 
Ţinutul Neamţ, Asociaţia „Valea Ozanei” cu sprijinul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ şi Consiliului Judeţean Neamţ 
 Activităţi: Târg de meşteri şi meşteşuguri, târg de produse bioalimentare, spectacole organizate de Casa 
Culturii 
 20 octombrie – maraton de tuns cu fraţii Ciocîrlan – acţiune caritabilă  
 24 octombrie - Spectacol de teatru „O noapte furtunoasă” prezentat de Teatrul „Mihai Eminescu” Botoşani 
 26 - 27  octombrie - Festival Internaţional de dans – „Magia dansului” organizat în colaborare cu Asociaţia 
„Magia copilăriei” Târgu-Neamţ. 
 Bugetul manifestării (Casa Culturii) - 5.100 lei 
 Număr de participanţi/spectatori: 1200 
 31 octombrie – Prezentarea ofertei educaţionale a instituţiilor de învăţământ militar din subordinea Statului 
Major al Forţelor Aeriene; executarea unor survoluri cu aeronave militare- activităţi organizate în parteneriat cu 
Centrul Militar Judeţean Neamţ. 
 Număr de participanţi: 400 
  
 
 
 NOIEMBRIE 
 1 noiembrie  
  Ziua Vânătorilor de Munte: moment festiv, depuneri de coroane,                                                               
defilarea gărzii de onoare 
            Balul bobocilor organizat de Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”  
 5 noiembrie 
 Instruirea comisiilor de votare - alegeri prezidenţiale - 10 noiembrie 2019 
 Activitate Puzzle OptimEast 
 7 noiembrie - Întâlnirea membrilor asociaţiei crescătorilor de animale 
 8 noiembrie - Spectacol pentru copii: „Magia baloanelor de săpun” 
 15 noiembrie - Balul bobocilor organizat de Colegiul Tehnic „Ion Creangă” 
 20-22 noiembrie – prezentare filme documentare 3D de către Planetariul din Suceava elevilor şcolilor din 
oraş 
 27 noiembrie - Spectacol de teatru pentru copii, prezentat de Teatrul „Fantezia” Galaţi 
 DECEMBRIE 
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 1 decembrie - Ziua Naţională a României: Paradă de Ziua Naţională, Intonarea Imnului Naţional, TE DEUM, 
Cuvântul primarului oraşului şi al invitaţilor, Program artistic. 
 Bugetul activităţii: 1000 lei 
 Participanţi: aproximativ 400 de persoane 
 4 decembrie  
 Instruire Detaşamentul de Jandarmi Târgu-Neamţ 
           Întâlnirea reprezentanţilor A.D.I. Aqua Neamţ. 
 6 decembrie – „Atenţie, vine Moş Nicolae” – spectacol interactiv pentru copii. Sosirea lui Moş Nicolae şi 
aprinderea iluminatului festiv din parc. 
 Buget activitate: 33.000 lei 
 Participanţi: aproximativ 400 persoane 
 7 decembrie - Activitate Puzzle Optimeast în colaborare cu liceele din oraş 
 8 decembrie - Festivalul de colinde „Lumina lui Hristos”,  corurile parohiale din cadrul Protopopiatului Târgu-
Neamţ 
 10 decembrie - Consultaţii oftalmologice gratuite 
 12 decembrie - „Despre sustenabilitate” - Activitate Puzzle OptimEast 
 13 decembrie  - Zilele „Ion Creangă”: Şezătoare la bădiţa Creangă 
 14 decembrie - Biserica „Sf.Nicolae” Humuleşti - Zilele „Ion Creangă”: slujbă de pomenire a  scriitorului Ion 
Creangă 
            - Serbare de sfârşit de an prezentată de Clubul Copiilor şi Elevilor                                
             - Spectacol caritabil prezentat de Asociaţia „Magia copilăriei” şi Alex Dance Club  
 16 – 20 decembrie - Serbări de sfârşit de an ale şcolilor şi grădiniţelor din oraş 
 17 decembrie - Concert de colinde prezentat de Corala „Armonia” Constanţa 
 19 decembrie - Spectacol caritabil „Din suflet pentru Moş Crăciun”- prezentat de Colegiul Tehnic  „Ion 
Creangă” Târgu-Neamţ 
            - Spectacol prezentat de Ansamblul Folcloric „Ozana” 
 22 decembrie - Sosirea lui Moş Crăciun – activitate desfăşurată de Detaşamentul de Pompieri Târgu Neamţ 
             - Spectacol interactiv pentru copii:  „Moş Crăciun la Târgu Neamţ”- Trupa „ANDIRINO” Iaşi 
 27 decembrie – Revelionul Pensionarilor – activităţi de divertisment specifice seniorilor 
 31 decembrie - Piaţa Adormirea Maicii Domnului - Spectacol la trecerea dintre ani  – Revelion  2020. 
Spectacol: Yarina Cozma, Anişoara Puică din Republica Moldova, foc de artificii 
 Urmărind în permanenţă valorificarea potenţialului cultural local, atragerea tinerilor spre toate domeniile de 
exprimare artistică, au fost promovate şi stimulate apariţia pe scenă a multor artişti locali, cum ar fi: Ana Maria Alucăi, 
Sânziana Oşlobanu, Ionela Brănişteanu, Răzvan Cucoş, Yarina Cozma, Daria Boghian, Bogdan Dănilă, Ciprian 
Diaconu, Patricia Axinia, Maria Magdalena Gavriloaia, Ana Dragu, Iuliana Maria Puşcaşu. De altfel, mulţi dintre 
aceştia, au reprezentat cu cinste oraşul pe scena unor festivaluri şi manifestări naţionale. Evenimentele expoziţionale 
organizate, au pus în valoare pictori locali, cum ar fi: Ioan Munteanu, Marilena Câmpeanu, Rodica Filip, reprezentanţi 
ai şcolilor sau Clubului Copiilor, dar şi mulţi artişti fotografi. Au fost organizate şi expoziţii cu produse meşteşugăreşti, 
continuând astfel munca de promovare a tradiţiilor locale. A fost sprijinită participarea tinerilor artişti locali la diverse 
festivaluri naţionale. În acest scop s-a urmărit în permanenţă promovarea manifestărilor organizate prin: afişe, flyere, 
postări pe reţelele de socializare şi site-ul oficial al instituţiei şi al primăriei oraşului, în presa locală şi nu numai. Ca 
rezultat al bunei colaborări cu presa locală (Ziar Târgu-Neamţ, Monitorul de Neamţ, Vestea.net, TVN), toate 
manifestările şi activităţile instituţiei au fost, astfel, mediatizate. Menţionăm, de asemenea, apariţii despre 
manifestările organizate şi în presa judeţeană (Monitorul de Neamţ, Ceahlăul), dar şi pe postul de televiziune Favorit 
TV (Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou). Este de remarcat faptul că site-ul oficial al instituţiei a înregistrat 
în 2019, 15.000 de vizitatori unici (dintr-un total de 18.000 vizite), iar pagina a înregistrat 1.347 aprecieri (like-uri), 
fără a aduce în discuţie aprecierile pe fiecare manifestare în parte, care au fost cu mult mai multe. 
 Se poate spune că, pe ansamblu, au fost realizate toate obiectivele propuse. Întreaga activitate a instituţiei a 
fost realizată de un număr de 7 angajaţi: un manager, 2 referenţi culturali, un contabil, un gestionar, 2 muncitori şi un 
operator sunet-lumini, totalizând la finele anului un număr de 8 angajaţi, un număr relativ mic , având în vederea 
numărul foarte mare de participanţi la manifestările de anvergură, precum şi spaţiile de desfăşurare (toate sălile fiind 
ocupate, de exemplu). Subliniem, de asemenea, faptul că au existat, pe parcursul anului, zile la rând, în care 
activităţile desfăşurate în instituţie au depăşit 14 ore/ zilnic. 
 Pentru a satisface şi mai plenar cerinţele culturale ale târgnemţenilor şi nu numai (de menţionat că participă 
la activităţile noastre, şi cetăţeni din comunele limitrofe), au fost încheiate parteneriate cu diverse asociaţii, cum ar fi: 
„Magia Copilăriei” Târgu-Neamţ, „Eu vreau să fiu o stea” Târgu-Neamţ, Clubul Sportiv „Milady” Piatra Neamţ, Clubul 
Sportiv „LiaArt” Piatra Neamţ, Asociaţia „Steel Man” Târgu-Neamţ, Fundaţia Culturală „Ion Creangă”, Fundaţia de 
Dezvoltare Locală „Speranţa”, Asociaţia „T.A.G.M.A.” Piatra Neamţ, Fundaţia „Sf.Teodora de la Sihla” Târgu-Neamţ. 
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Au fost încheiate parteneriate cu instituţiile şcolare din oraş şi nu numai. 
 Succesul activităţii noastre pe ansamblu, a fost sporit şi de sprijinul acordat de reprezentanţii administraţiei 
publice locale: dl. primar Vasilică Harpa, dl. viceprimar Vasile Apopei, dna. city manager Geanina Fedeleş, de 
fucţionari ai Primăriei oraşului: compartiment contabilitate, juridic, resurse umane, administrativ, programe fonduri 
europene, achiziţii.  
 Este de evidenţiat buna colaborare cu Poliţia Locală, Detaşamentul de Jandarmi şi cel de Pompieri de pe 
raza oraşului, cu şcolile şi celelalte instituţii din oraş. 
 Pentru anul 2020 ne propunem: 

• Realizarea manifestărilor culturale cuprinse în Programul pentru anul 2020, aprobat de Consiliul Local al 
Oraşului Târgu-Neamţ; 

• Atragerea altor surse de finanţări, cum ar fi fonduri nerambursabile şi sponsorizări; 

• Iniţierea de sondaje şi anchete pentru a descoperi preferinţele culturale ale târgnemţenilor; 

• Realizarea de parteneriate şi schimburi de experienţă cu instituţii de profil din ţară ) case de cultură, centre 
culturale, asociaţii culturale etc.); 

• Intensificarea colaborării cu mass media şi instituţiile şcolare, pentru promovarea adecvată a activităţilor 
culturale şi de educaţia adulţilor, pentru formarea gustului spectatorului, pentru a preveni şi combate curente 
de kitch şi nonvaloare, precum manele, vulgarităţi etc., cu impact nefast în special asupra tinerelor generaţii. 

• Intensificarea colaborării cu instituţii/organizaţii culturale din oraşele înfrăţite cu oraşul nostru; 

• Reorganizarea şi modernizarea spaţiilor existente; 

• Realizarea de venituri proprii mai mari.  

 Îndatorirea ca instituţie de cultură, este aceea  de a crea şi conserva cultura, de a revigora viaţa spirituală 
locală, într-o strânsă şi permanentă colaborare cu Consiliul Local şi Primăria Oraşului Târgu-Neamţ. În acest sens, 
ne vom preocupa permanent de lărgirea orizontului de cunoaştere şi de cultură, de descoperirea şi  promovarea 
talentelor din orice domeniu, de organizarea petrecerii timpului liber al târgnemţenilor, într-un mod cât mai plăcut, util 
şi constructiv. 
 
 
 

BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ „ION CREANGĂ” 
 
 

 Biblioteca publică reprezintă un reper durabil în informarea comunităţii locale. Biblioteca, ca factor de 
reconstrucţie ideatică a realităţii, constituie una dintre instituţiile cu rol esenţial în educarea şi formarea culturală a 
comunităţii în care funcţionează. Cu atribuţii esenţiale în formarea, informarea şi şlefuirea personalităţii utilizatorilor 
cărora li se adresează, biblioteca stochează şi prelucrează informaţiile, punându-le mai apoi, cu titlu gratuit, la 
dispoziţia celor interesaţi. 
         Privită din aceste câteva considerente, biblioteca îşi are un loc prioritar în comunitatea locală asigurând 
utilizatorilor săi informarea, educarea şi accesul liber la valorile umane. 
          În anul 2019, biblioteca din Târgu-Neamţ a încercat să se păstreze în limitele consacrate din ceilalţi ani. La 
finele anului, în colecţiile sale înregistrate, figurau un număr de  61002 cărţi. Din totalul de 463 cărţi achiziţionate, 382 
sunt din finanţare publică, în valoare de 12522,17 lei, iar 81 din alte surse (donaţii de la edituri, autori sau diverse 
persoane) în valoare de 411 lei. Cele 61002 volume, din care 46474 cărţi sunt stocate în condiţii avantajoase şi sunt 
oferite utilizatorilor prin cele două secţii de împrumut, adulţi şi copii.  
           Biblioteca orăşenească deserveşte populaţia oraşului Târgu-Neamţ (21942 locuitori) dar şi o mare parte din 
populaţia comunelor învecinate prin elevii şi studenţii ce au domiciliul în aceste localităţi şi sunt elevi la colegiile, 
liceele şi şcolile generale din oraş. 
           În anul de referinţă 2019, biblioteca a înregistrat un număr de 3572 utilizatori activi, din care 482 noi înscrişi  
şi 3090 vizaţi din anul anterior. Din raportul statistic de la sfârşitul lunii decembrie, din cei 482 utilizatori activi, 
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ponderea cea mai mare o au elevii, adică 243 elevi, studenţii adică 75, profesiile intelectuale 31, tehnicieni, maiştri 
17,  muncitori 24, pensionari  42, casnice 21, şomeri 14 şi alte categorii sociale  15. 
           După vârstă, persoanele cu vârste sub 14 ani  sunt în număr de 201, între 14-25 ani 144, între 26-40 ani 41, 
între 41-60 ani  43 şi cei peste 61 de ani  53.  
        După sex, utilizatorii  nou înscrişi se împart în 193 de bărbaţi  şi 289 de femei . 
           Frecvenţa de vizitare bibliotecii a fost de 52101, iar tranzacţiile de împrumut au fost de 58970 volume, din 
care 1201 documente consultate în bibliotecă. Cât priveşte publicaţiile împrumutate şi consultate în bibliotecă, din 
totalul de 58970, 481 aparţin clasei 0, 1412 clasei 1, 1543 clasei 2, 712 clasei 3/32, 383 clasei 33, 275 clasei 34/36, 
102 clasei 37, 163 clasei 39, 699 clasei 50/54, 853 clasei 55/59, 318 clasei 61, 195 claselor 62/64,66/69, 113 clasei 
65, 121 claselor 7/77, 647 clasei 78/79, 458 clasei 80/811, 28748 clasei 821.135.1, 20209 clasei 821, 514 clasei 91 
și 1024 claselor 90;929/94. Din totalul documentelor, 30102  sunt publicaţii adresate copiilor. 
           În comparaţie cu anii anteriori se constată o creştere bazată pe devierea cererilor de lectură spre zone 
aflate în dezvoltare editorială. Diversificarea cererii a determinat o activitate mai intensă din partea bibliotecarilor, 
care au căutat să analizeze în profunzime informaţiile din colecţiile bibliotecii şi să răspundă prompt doleanţelor 
utilizatorilor. Astfel, pe lângă tradiţionalele liste bibliografice elaborate la cerere, au fost întocmite bibliografii ale unor 
evenimente culturale, iar pe bază de opis al referatelor s-au întocmit  bibliografii tematice adresate elevilor şi 
studenţilor. 
           Personalul  bibliotecii  format de patru persoane a lucrat atent la toate activităţile specifice de bibliotecă. 
           Biblioteca şi-a realizat dimensiunea sa culturală cu impact asupra comunităţii prin organizarea de activităţi în 
parteneriat cu diverse instituţii: Fundaţia Culturală ”Ion Creangă”, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, Colegiul 
Tehnic „Ion Creangă”, Liceul ”Vasile Conta”, Şcoala Gimnazială Domnească, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, 
CSEI,  Clubul Copiilor Târgu-Neamţ şi Casa Culturii ”Ion Creangă”. Prin aceste parteneriate, s-a încercat dezvoltarea 
gustului pentru lectură la elevi. Astfel, elevii însoţiţi de profesorii de limbă română au desfăşurat orele din programa 
şcolară care se referă la carte şi lectură, mai ales in săptămâna „Şcoala Altfel”, ţinând cont de faptul că în programa 
elevilor de gimnaziu a fost introdusă ora de lectură. 
           Biblioteca a organizat  împreună cu şcolile  concursuri între şcoli, între clase de elevi, ore de cenaclu literar, 
concursuri de creaţie literară, emisiuni locale la posturile de radio şi TV local, întâlniri cu scriitori de marcă şi oameni 
de litere, profesori, medici. 
           Un parteneriat deosebit a fost realizat împreună cu Clubul Copiilor din Târgu-Neamţ, prin găzduirea mai 
multor expoziţii tematice a lucrărilor lor şi a unor activităţi educative (recital de muzică-chitară, mandolină, grup 
folcloric, concursuri de desene, confecţionare de mărţişoare, etc ). 
           Un proiect important a fost desfăşurat în perioada 2.09.2019- 31.12.2019 în parteneriat cu Organizaţia 
ADOSS din Piatra Neamţ, intitulat ”Donează o carte pentru bibliotecile din zona rurală”.      
          În luna mai 2009, în cadrul bibliotecii orăşeneşti, a fost înfiinţat un serviciu de informare turistică şi informare 
europeană. Ca urmare, în anul 2019 ea a fost vizitată de 123 turişti care au cerut informaţii, dintre care 44 au fost 
turişti străini. 
           Bugetul bibliotecii a fost de 207898,45 lei dintre care : 12522,17 lei din finanţare publică pentru achiziţii de 
cărţi, 411 lei din donaţii (cărţi), 163187 lei au fost cheltuieli de personal şi 31778,28 pentru cheltuieli materiale şi 
funcţionale. 
           În cursul anului 2019 Centrul Biblionet a avut 1188 utilizatori. 
           Fenomenul de bibliotecă publică, pe lângă activităţile specifice, are şi o dimensiune de animaţie culturală, fiind 
ea însăşi promotorul unor activităţi şi mai apoi partenerul tuturor proiectelor culturale din oraşul Târgu-Neamţ. 
 
 

. SERVICIUL ADMINISTRATIV-GOSPODĂRESC 
 
 

 În anul 2019, Serviciul Administrativ-Gospodăresc a întreprins următoarele activităţi pentru asigurarea bunei 
desfăşurări a activităţii administraţiei locale: 
• Permanenta aprovizionare cu materiale, furnituri de birou şi aparatură birotică; 

• Asigurarea bunei funcţionări a centralei termice, centralei telefonice, precum şi a celorlalte echipamente tehnice; 

•  S-au facut propuneri privind reparaţiile imobilelor din patrimoniu şi a instalaţiilor din dotare şi s-a urmărit 
executarea lor;  

•  S-a urmărit şi controlat modul de furnizare a energiei electrice şi termice; 
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• S-au creat noi spaţii pentru desfăşurarea activităţii în instituţie prin igienizarea şi reorganizarea spaţiilor existente 
şi dotarea acestora cu mobilier; 

• S-a asigurat buna desfăşurare a şedintelor Consiliului Local, precum şi a celorlalte activităţi ce se desfăşoară în 
sala de şedinţe, 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 administrarea patrimoniului instituţiei ; 

• S-au facut propuneri privind programul de investiţii, dotări şi reparaţii la instalaţiile şi la celelalte mijloace fixe ale 
primăriei, urmărind  realizarea lucrărilor respective, totodată, facând parte din comisiile de efectuare a recepţiilor;  

• S-a asigurat şi coordonat activitatea de curăţenie în toate birourile primăriei pentru  desfăşurarea în condiţii 
optime  a activităţii;  

• S-a asigurat aprovizionarea şi gestionarea carburantului auto, alimentarea zilnică a autovehiculelor, 
respectându-se înscrierea în cota lunară alocată;  

•  S-a asigurat întreţinerea periodică şi reparaţiile pentru fiecare autoturism;  

•  S-a întocmit evidenţa contabilă privind consumul de carburant – Fişele activităţii zilnice – pentru fiecare 
autoturism;  

• S-a  asigurat  transportul copiilor din zonele limitrofe ale oraşului (Humuleşti, Blebea, Condreni) la şcolile din 
oraş, s-a suplimentat numărul de curse și 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-au asigurat momente de recreere şi odihnă pentru cetăţenii oraşului, prin amplasarea de bănci în parcuri, pe 
aleele din faţa blocurilor, pe trotuarele din oraş ; 

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

• S-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-Gospodăresc. 

 În scopul asigurării siguranţei cetăţenilor oraşului, dar şi a condiţiilor favorabile pentru recreere, s-au luat 
următoarele măsuri în ceea ce priveste iluminatul public în oraşul Târgu-Neamţ: 
• S-a asigurat iluminatul stradal cu ajutorul echipamentelor  şi becurilor performante, acestea fiind în permanenţă 

monitorizate pentru a avea un iluminat stradal eficient atât în centrul civic cât şi în zonele periferice; 
• S-au refăcut instalaţiile subterane de  iluminat public în parcuri; 
• În perioada Sărbătorilor de Iarnă s-a asigurat un iluminat ornamental variat, oraşul îmbrăcând haine luminoase 

de sărbătoare; 
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• S-a urmărit în permanenţă menţinerea la un nivel rezonabil şi reducerea pe cât posibil a consumului de energie 
electrică prin introducerea în reţea a corpurilor de iluminat cu putere redusă dar cu mare eficienţă luminoasă ; 

• S-a asigurat alimentarea cu energie electrică a monumentelor Cetatea Neamţ şi Vânătorii de Munte, în scopul 
bunei desfăşurări a activităţilor organizate cu prilejul diverselor evenimente de peste an. 
 
  
 

 
POLIŢIA LOCALĂ 

 
 
 

 
Nr. 
crt. 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ TOTAL OBS. 

 ACŢIUNI ORGANIZATE  ŞI DESFĂŞURATE   
1. Din care: 

• ordine şi linişte publică  
• comerţ ilicit 
• mediu şi salubrizare              
• alte linii 

 
225 
8 

Zilnic 
0 

 

Domenii Nr. sancţiuni  

• trecerea sau staţionarea 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 
 

68 
 

40 
 
0 
 

271 

 

• autovehicule abandonate sau fără stăpân 
cf. Legii nr. 421/2002: 

• identificate şi somate 
• nr. maşini ridicate de proprietari  

 

2 
 
3 
1 
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ACŢIUNI CU CARACTER PERMANENT 
• Asigurarea ordinii publice la Serviciul 

Public de Ajutor Social în zilele când se 
dau ajutoare şi se fac plăţi  

• Auto scoase la vânzare 
• Traversarea pietonilor prin locuri interzise 
• Oprirea si staţionarea neregulamentara 
• Combaterea cerşetoriei 
• Control comercial 
• Tranzitarea animalelor prin oraş 
• Combaterea furturilor de pe câmp 

 
        4 
 
ocazional 
 
- acţiuni cu 
caracter 
permanent 

 

2. ACŢIUNI ÎN COLABORARE CU:   

• Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice 13  

• Serviciul Public de Asistenţă Socială – 
diverse  

36  

• Serviciul Public de Asistenţă Socială 
(Legea 416/2001) 

18+conform 
tabel zilnic 

 

• Serviciul Public de Asistenţă Socială – 
reprezentanţii romilor 

25  

• Protecţia Copilului ocazional  

• Control Comercial 10  

• Compartiment de Mediu lunar  

• Compartiment Transporturi 9  

• S.V.S.U. 25  

• Compartiment administrativ 15  

• Serviciu UAT 26  

• 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.) 

35  

• Poliţia oraşului Circulatie Rutier 18  

• Detasamentul de Jandarmi Tg.Neamt 12  

• Poliţia Locală Vânători-Neamţ 19  

• I.S.U. Neamţ 6  

• Romtelecom 6  

• S.C. ROSAL  S.R.L. 10  

• S.C. Eurosal Trade S.R.L. 16  

• APASERV 10  

• alte unităţi (Garda de Mediu, DSP, DSV, 
Crucea Roşie, ONG-uri, etc) 

9  
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3. 

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

9 Stadion Cetatea 
1 Exercitii de alarmare 

7 Delegaţii 

6 Zilele Cetăţii şi oraşului 

1 Ziua drapelului 

7 Bâlciul anual 

2 Depuneri de coroane 

1 Meşteri populari 

Zilnic 
conform plan 
actiune 

Scoala Domnească 
Cooperere Circulaţie Rutieră 

3 Colegiu Tehnic Ion Creangă 

1 Ziua Europei 

2 Sărbatori Pascale 

2 Parada măştilor-Anul Nou 

1 Ziua Unirii 

2 
 

Actiuni culturale in Cetate – 
Consiliul Judeţean 

1 Monumentul Vânatorilor de 
munte 

4. ASIGURARE FLUIDIZARE  ŞI DEVIERE TRAFIC  
- B-dul Ştefan cel Mare si M. Eminescu  
str.Plopului, str. Slt. Radu Teoharie, compactare şi 
asfaltare, conectat şi deconectat instalaţiile de 
Crăciun, deszăpezire strazile orasului 
- Str. Calistrat Hogaş, M. Viteazu, Blebei, 1 Mai, V. 
Alecsandri, Mărăşeşti, Simion Bărnuţiu - lucrări 
drumuri 
- Str. Panazol, Aleea Zimbrului, Brazi, Castanilor - 
asfaltări  
- Casa Memorială „Ion Creangă” (Zilele Creangă) 
- Amplasarea marcajelor stradale 
- Planuri de acţiuni – 5 

 
 
 
 
 

 
Pe toată perioada 
desfăşurării lucrărilor 

5. INTERVENŢII, STĂRI CONFLICTUALE 
APLANATE 

21  

6.  PATRULĂRI  AUTO zilnice  
7.  PATRULĂRI PEDESTRE zilnice  
8. PARTICIPĂRI LA ŞEDINŢELE ASOCIAŢIILOR DE 

PROPRIETARI, GRUPURI DE CETĂŢENI DIN 
CARTIERE 

3  

9.  PROCESE VERBALE – de îndeplinire a procedurii 
de comunicare prin afişare a proceselor verbale de 
contravenţie. 

19  

10. INFRACŢIUNI CONSTATATE 19  
11. PERSOANE SUSPECTE PRINSE ŞI PREDATE 

POLIŢIEI ORAŞULUI 
8  
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12. CERŞETORI indentificaţi/sancţiuni contraventionale 170/140  

13. MINORI/OAMENI AI STRĂZII INTERNAŢI LA 
CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ 

16  

14. PERSOANE ÎNDRUMATE SPRE LOCUL DE 
DOMICILIU 

79  

15. LOCURI DE DEPOZITARE CLANDESTINĂ A 
DEŞEURILOR IDENTIFICATE ŞI IGIENIZATE LA 
PROPUNEREA POLIŢIEI LOCALE 

14  

16. ACŢIUNI DE DEPISTARE / VERIFICARE A 
OCUPĂRII DOMENIULUI PUBLIC (materiale de 
construcţii, schele, panouri publicitare, etc.) 

19  

17. PREGĂTIREA PROFESIONALĂ   
- nr. ore de pregătire profesională Zilnic şi lunar  
- nr. şedinte de tragere cu pistolul   
- nr. ore pregătire fizică 8/luna  

18. NR. SANCŢIUNI APLICATE / VALOARE 
- din care: 

                   Amenzi 
                   Avertismente 
                   Atentionari/Somatie 

590 114235 lei 

 
369 
221 
2370 
 

 

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 locală 
- alte situatii 

 
40% 

 
Taxe şi impozite 

 
 
   40% 

 

19. SESIZĂRI, RECLAMAŢII 
Din care: 

- sesizări telefonice 
- sesizări scrise 

580  

 
460 

 

120  

20. PROCESE VERBALE DE CONTRAVENTIE 
CONTESTATE  

5  

Din care: 
- transformate in avertisment 

  
 
Juridic 
 
 

- menţinerea amenzii aplicate  
- procese verbale anulate   
- pe rol pentru soluţionare   

21. RECURSURI LA PROCESE VERBALE 
Din care: 
- soluţionate în favoarea Poliţiei Locale 
- soluţionate nefavorabil 
- în curs de soluţionare 

  
 
Juridic 
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22. VALOAREA BUNURILOR CONFISCATE (lei) 
 

  

23. PERSOANE LEGITIMATE 2466  
24. PERSOANE AVERTIZATE 163  
25. PERSOANE PRIMITE ÎN AUDIENŢĂ   
26. MATERIALE PUBLICATE PE SITE ŞI ÎN MASS 

MEDIA 
 Anunţuri, fluturaşi, afişe, 

bannere 
27. PERSOANE SUPUSE CONTROLULUI 

CORPORAL 
70  

28. PERSOANE CONDUSE LA SEDIUL POLIŢIEI 
LOCALE 

78  

29.  ACTIVITĂŢI DE PREVENIRE ÎN ŞCOLI (Şcoala 
Generală Domnească şi Colegiul Tehnic  „Ion 
Creangă”, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă) 

zilnic Afişe şi fluturasi „Spune NU 
cersetoriei”, Panou de 
informare stradal, 2 Bannere 

30.  PERSOANE ATENŢIONATE 2207  
31.  PÂNDE EFECTUATE 45  
32.  AUTOTURISME VERIFICATE ÎN BAZA DE DATE 103  
33.  BAGAJE CONTROLATE 25  
34. SOMAŢII ÎNMÂNATE CETĂŢENILOR CF. H.C.L. 

 
159 
 

Agenţi economici 
Verificări agenţi economici 

35. PERSOANE DUSE LA POLIŢIA NAŢIONALĂ PT. A 
FI INTRODUSE ÎN BAZELE DE DATE 

30  

36. PERSOANE PREDATE ALTOR INSTITUŢII 
(CENTRU DE ZI) 

45  

37. SESIZĂRI PRIN SERVICIUL UNIC DE URGENŢĂ 
112 

  

38. RAPOARTE DE ACTIVITATE 
Procese verbale puncte fixe:  
 Groapa Ecologică 
 Staţiunea Oglinzi 
 Primăria oraşului 
Spitalul orăşenesc ,,Sf. Dimitrie’’ 
Ambulatoriul de Specialitate  

1800  

39. LUCRARI EFECTUATE  Echipament, consumabile 
birotică, combustibil, piese 
auto, reparat garduri Poliţia 
Locală 

40. CURSURI DE SPECIALITAE   
 

41. ŞEDINŢE DE LUCRU 6 
 
3 
 

- Poliţia Naţională – ordine 
publică 
- Poliţia Naţională – circulaţie 
rutieră 
- Jandarmerie 

42.  PROTOCOALE INCHEIATE (I.P.J  Neamţ, I.P.J. - 
Circulaţie rutieră Piatra Neamţ) 

2  

43. ÎNŞTIINŢĂRI PARCHET, JUDECĂTORIE  193  

44.  NOTE INTERNE/DISPOZITII - PRIMĂRIE 4  
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ACŢIUNI PROPRII ORGANIZATE ŞI DESFĂŞURATE 
 
ALTELE 73 
MEDIU ŞI SALUBRIZARE 23 
COMERŢ ILICIT - Colaborare 
cu Poliţia oraşului 

  3 

ORDINE ŞI LINIŞTE 
PUBLICĂ 

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 
Detaşamentul de Jandarmi Târgu-Neamţ 9 
Poliţia Locală Vânători-Neamţ 12 
I.S.U. Neamţ 4 
CIVITAS 27 
Romtelecom 2 
S.C. ROSAL S.R.L. 14 
S.C. Eurosal Trade S.R.L. 16 
APASERV 5 
S.P.C.L.E.P. 4 
 Primăria Târgu-Neamţ 75 
Alte unităţi 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 
2019  120  460 
                                                                                                                                                                                                                                                                
SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE – Au fost aplicate 590 sancţiuni contravenţionale, din care 221 
avertismente şi valoarea amenzilor este de 114235 lei. 
 
Actul normativ  Nr. sancţiuni 

  
Legea 61/1991  181 
Legea 12/1990  1 
H.C.L. 62/2019  108 
O.U.G. 195/2002  300 
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S.V.S.U 
 
 

             La nivelul executivului Primăriei oraşului Târgu-Neamţ, activităţile în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 
2019 s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile următoarelor legi, hotărâri de guvern, instrucţiuni şi ordine ale 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative : 

• Legea nr. 481 / 2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 212/2006; 
• Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor ; 
• Legea nr. 446 / 2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare ; 
• Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 606/2005 privind pregătirea personalului din compunerea 

comitetelor pentru situaţii de urgenţă în centrele zonale de pregătire; 
• Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind 

instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat de Ordinul ministrului 
administraţiei şi internelor nr. 786/2005; 

• Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 
structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă; 

• Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, 
organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă; 

• Ordinul nr. 163/ 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor ; 
• HGR nr. 537/ 06 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi 

stingere a incendiilor  
 I. PROTECŢIE CIVILĂ 

În domeniul protecţiei civile au fost luate următoarele măsuri pentru instruirea cetăţenilor oraşului şi pentru 
asigurarea bunei funcţionări a mijloacelor de înştiinţare-alarmare: 

 S-a executat programul de pregătire şi instruire în conformitate cu prevederile cuprinse în Ordinul Prefectului 
pe anul 2019; 

 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, participându-se la concursuri, fazele 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; 

 S-au executat 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; 
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 S-au împărţit, 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 evenimente cu 
grad ridicat de risc pe teritoriul oraşului Târgu-Neamţ. 

 II. APĂRARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR 
 Pentru reducerea efectelor dezastrelor naturale, au fost luate următoarele măsuri de prevenţie: 

 S-au făcut analize privind modul de acţiune în situaţia producerii unor dezastre; 

 S-a reactualizat Planul de apărare împotriva dezastrelor; 

 S-au mediatizat, prin posturile locale de televiziune şi presă, măsurile pentru prevenirea îmbolnăvirii 
animalelor, precum şi măsuri concrete privind circulaţia animalelor pe raza oraşului Târgu-Neamţ; 

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

 A fost iniţiat Programul de măsuri privind salubrizarea cursurilor de apă; 

 A fost iniţiat Programul de măsuri pentru perioada toamna – iarnă 2018-2019, privind combaterea înzăpezirii, 
poleiului şi a gheţii pe drumurile publice. 

 III ACTIVITATEA P.S.I. 
 În ceea ce priveşte activitatea P.S.I., au fost luate următoarele măsuri de prevenţie şi informare: 

 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 şi stingerea incendiilor cuprinse în procesul verbal de 

control încheiat de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă "Petrodava" ; 
 S-a popularizat în şcoli şi instituţii necesitatea cunoaşterii măsurilor specifice de prevenire a incendiilor; 
 S-au popularizat la nivelul localităţilor componente (Blebea, Humuleştii Noi şi Humuleşti) măsurile de 

prevenire a incendiilor în gospodăriile populaţiei; 
 S-au verificat instalaţiile electrice, urmărindu-se asigurarea tablourilor electrice cu siguranţe calibrate şi 

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

specifică şi s-a participat la concursuri, faza locală şi judeţeană, asigurându-se  transportul la competiţii; 
 S-au executat exerciţii de alarmare şi  evacuare  la toate şcolile de pe raza oraşului Târgu-Neamţ, sub 

directa îndrumare a Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă "Petrodava"; 
 s-au întocmit şi reactualizat  Fişele obiectivelor instituţiilor din subordinea Primăriei oraşului Târgu-

Neamţ, Fişa localităţii şi Planul de intervenţie la incendii. 
 IV. COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  
 Activitatea Comitetului Local pentru situaţii de urgenţă a cuprins următoarele măsuri: 

 S-au organizat instruiri şi analize pentru eficientizarea acestor  organisme (Comitetul Local pentru Situaţii de 
Urgenţă, Centrul Operativ cu Activitate Temporară, Serviciul 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; 

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

 V. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
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              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 şu mediului, împotriva efectelor negative ale 
situaţiilor de urgenţă şi înlăturarea operativă a acţiunilor acestora. 
            Constituirea şi dimensionarea structurilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă s-a făcut pe baza 
unor criterii privind tipurile de risc identificate în sectorul de competenţă, clasificarea localităţii din punct de vedere al 
riscurilor, numărul de locuitori din sectorul de competenţă, căile de comunicaţii rutiere şi gradul de practicabilitate a 
acestora, sursele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, suprafaţa sectorului de competenţă, măsurile 
stabilite în "Planul de analiză şi acoperire a riscurilor", "Planul de intervenţie (de răspuns) în funcţie de riscurile 
identificate în sectorul de competenţă" şi "Planul de evacuare în 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 supravieţuirea 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 2019 s-au întocmit următoarele documente: 
            I. DOCUMENTE DE PLANIFICARE ANUALE 
          1.Planul anual al activităţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă. 
          2.Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă. 
          3.Proiectul de buget. 
           II. DOCUMENTE DE ORGANIZARE 
          1.Dosarul privind organizarea şi dotarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă; 
          2.Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă; 
          3.Schema de înştiinţare – alarmare şi asigurare legături de comunicare între forţe. 
           III. DOCUMENTE DE CONDUCERE. 
          1. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale; 
          2. Planul de apărare împotriva riscurilor generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase,  
accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale; 
          3. Planul asigurării de resurse materiale, umane şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă 
          4. Planul de evacuare în caz de urgenţă; 
          5. Planul de intervenţie la cutremure şi alunecări de teren; 
          6. Planul de protecţie şi intervenţie la accidente pe timpul transportului cu substanţe periculoase; 
          7. Planul de monitorizare, gestionare şi intervenţie la incendiile de pădure; 
          8. Planul de intervenţie la accidentele chimice, nucleare şi urgenţă radiologică; 
          9. Planul de acţiune la epizootii (gripa porcină); 
 Sarcinile serviciului în anul 2019 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 2019 prin: 
• Întocmirea graficului de informare publică şi a graficului de control pentru anul 2019. 
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• 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 
2019. 

• Cu ocazia sărbătorilor  pascale au fost efectuate controale la lăcaşurile de cult. 

• Împreună cu specialişti din Compartimentul de prevenire al  Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al 
Judeţului Neamţ au fost efectuate controale la muzee, Casa de Cultură "Ion Creangă", Biblioteca 
Orăşenească, la unităţile REMAT . 

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

• Împreună cu mai multe societăţi comerciale au fost stabilite puncte de decontaminare personală, 
echipamente 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 în caz de caniculă şi  
amenajarea punctelor de prim-ajutor. 

• Ca urmare a primirii avertizărilor meteorologice şi hidrologice, la nivelul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ s-au 
luat următoarele măsuri: 

o A fost instituit serviciul de permanenţă la sediul Primăriei oraşului  Târgu-Neamţ  , conform OMAI  nr. 
736/22.07.2005 ; 

o Populaţia şi operatorii economici din zona inundabilă a  fost avertizată despre riscurile posibile în cazul 
producerii unei viituri; 

o Au fost afişate mesaje de averizare/atenţionare în locuri publice şi prin mass-media; 

o S-a verificat sistemul de înştiinţare şi alarmare; 

o Au fost monitorizate cursurile de apă şi au fost  înlăturate obstacolele din albie; 

o S-a organizat intervenţia in caz de inundaţii şi au fost verificate utilajele pentru intervenţie. 

• În perioada 1-15 septembrie 2019 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 Târgu-
Neamţ  a desfăşurat un control tematic, conform graficului de informare publică. 
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• 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 Instituţia Prefectului. 

• În lunile septembrie şi octombrie s-au desfăşurat controale la gospodăriile populaţiei, fiind vizate în special 
cele care prezintă un risc ridicat de incendiu. 

• Adăposturile de Protecţie civilă au fost marcate şi igienizate, totodată s-a efectuat şi întreţinerea instalaţiilor 
din incinta lor. 

• Au fost întocmite planurile de alarmare al  serviciului şi de evacuare a oraşului Târgu-Neamţ în caz de 
situaţie de urgenţă fiind trimise spre avizare Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului 
Neamţ. 

• Pentru fiecare interventie efectuată de către membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă au fost 
întocmite rapoarte de activitate care au fost aprobate de către preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii 
de urgenţă şi înaintate Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ; 

• S-au efectuat exerciţii de alarmare şi intervenţie de către echipele Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă la unităţile şcolare. 

• Au fost supravegheate focurile de artificii cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi au fost luate măsuri de prevenire 
şi stingere a incendiilor în zonele în care s-au ţinut concerte.  

• Personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă beneficiază de contracte de asigurare de viaţă. 

 
 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TÂRGU-NEAMŢ 

ACTIVITĂŢI PE LINIE DE MANAGEMENT, RESURSE UMANE 
 

 Serviciul Public Comunitar  Local  de Evidenţă a Persoanelor Târgu-Neamţ s-a înfiinţat în subordinea 
Consiliului Local al oraşului Târgu Neamţ în temeiul art.4 din O.U.G.nr. 84/2001 aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 372/2002 şi O.U.G. nr. 50/2004, la data de 01.04.2005 prin Hotărârea nr. 47/31.03.2005 a Consiliului 
Local al oraşului Târgu-Neamţ. 
 Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor Târgu-Neamţ deserveşte cetăţenii oraşului Târgu-
Neamţ, precum şi a celor 20 de comune arondate, după cum urmează: Agapia, Bălţăteşti, Borca, Brusturi, 
Crăcăoani, Drăgăneşti, Fărcaşa, Ghindăoani, Grumăzeşti, Păstrăveni, Petricani, Pipirig, Poiana Teiului, Răuceşti, 
Războieni, Tupilaţi, Timişeşti, Ţibucani, Urecheni, Vânători-Neamţ.  
 În perioada analizată, o atenţie deosebită a fost acordată 
creşterii calităţii şi operativităţii în executarea lucrărilor de deservire a cetăţenilor ce s-au prezentat la ghişeu pentru 
rezolvarea cererilor pe linie de evidenţă a persoanelor şi ghişeu unic. Sarcinile care s-au realizat au fost oglindite în 
planurile de activităţi trimestriale, aprobate, acestea cuprinzând măsuri concrete, ori de situaţiile neprevăzute 
apărute. 
 S-a urmărit ca materialele de planificare a muncii serviciului să cuprindă, pe lângă sarcinile de serviciu 
curente, activităţi de perfecţionare a pregătirii profesionale, pentru creşterea gradului competenţei profesionale şi a 
randamentului lucrătorilor în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Pentru cunoaşterea eficienţei activităţilor planificate 
au fost efectuate analize, în baza acestora fiind desprinse concluzii care au motivat stabilirea de noi măsuri, cu 
termene şi responsabilităţi precise, în scopul îmbunătăţirii muncii. 
 Statul de funcţii al serviciului, aprobat prin H.C.L. nr. 211 din 22.08.2019 are prevăzute 18 posturi, din care 
11 ocupate, astfel: 

o Şef serviciu – 1 post, ocupat; 
o Compartiment de Evidenţa Persoanei – 6 posturi, din care 4 ocupate; 
o Birou Informatică – 7 posturi, din care 4 ocupate (1 post şef birou); 
o Compartiment Stare Civilă – 4 posturi, din care 2 ocupate; 
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 Şeful serviciului a participat la şedinţele la care a fost convocat la Primăria oraşului Târgu-Neamţ, precum şi 
la convocările profesionale de la sediul D.J.E.P. Neamţ. 
 În data de 19 iunie 2019 a fost efectuat un control tematic metodologic de către reprezentanţii D.J.E.P. 
Neamţ. În urma acestui control a fost întocmită o notă de constatare în care au fost evidenţiate aspectele pozitive şi 
negative. Au fost remediate deficienţele constatate şi au fost luate măsuri pentru evitarea pe viitor a acestora. 
 La nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Târgu-Neamţ s-au luat mãsurile 
necesare pentru realizarea sarcinilor specifice, conform legislatiei în vigoare referitoare la alegerile prezidenţiale din 
cele două tururi de scrutin, din data de 10.11.2019, respectiv 24.11.2019.  
 Astfel, R.N.E.P. a fost actualizat la zi cu toate modificãrile survenite în statutul civil al persoanelor de pe raza 
de competenţă (schimbări de nume, decese, etc.), domiciliul sau reşedinţa acestora, în funcţie de cererile cetăţenilor 
şi de comunicările primite de la instituţiile abilitate (D.E.P.A.B.D., judecătorii, primării s.a.) - comunicări de pierdere a 
cetăţeniei române, de interzicere a drepturilor electorale (de a alege, de a fi ales) etc. 
 S-a asigurat permanenţa serviciului în zilele de 9, 10, 23 şi 24 noiembrie 2019 pentru alegerile prezidenţiale, 
fiind preluate cereri ale cetăţenilor care au solicitat eliberarea cărţii de identitate. Acestea au fost tipărite şi înmânate 
cetăţenilor în timp util, aceştia putând să îşi exercite dreptul de vot. 
 Au fost efectuate controale lunare de către reprezentanţii D.J.E.P. Neamţ, fiind verificate documentele care 
au stat la baza eliberării cărţilor de identitate pentru cetăţenii originari din Republica Moldova şi Ucraina, conform 
Planului de Măsuri nr. 3499060 din 03.06.2019. Din verificări, a rezultat faptul că eliberarea actelor de identitate s-a 
făcut cu respectarea dispoziţiilor art. 61-63 din H.G. nr. 1375/2006 şi a Îndrumării D.E.P.A.B.D. nr. 23 din 
23.11.2018. 
 Tot în baza acestui Plan de Măsuri, a fost sesizată lunar Poliţia oraşului Târgu-Neamţ cu privire la numărul 
cetăţenilor originari din Republica Moldova şi Ucraina care au depăşit 10 persoane la adresa situată în oraşul Târgu-
Neamţ, b-dul. Ştefan cel Mare, bl. G2/100, sc. A, et. 3, ap. 77, jud. Neamţ şi au fost întocmite raportări lunare către 
Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Neamţ. 
 Au avut loc şedinţe lunare cu lucrătorii serviciului, precum şi discuţii pe marginea problemelor aparute, speţe 
deosebite, probleme organizatorice etc.  
 A fost o foarte bună colaborare între toţi salariaţii, precum şi cu conducerea primăriei, DJEP şi BJABDEP 
Neamţ. 
 
 
 ACTIVITĂŢI PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR  
 
 
 În perioada analizată, activitatea pe linie de regim evidenţă s-a desfăşurat conform prevederilor O.U.G. 
97/2005, republicată, H.G. 1375/ 2006, Legea 119/ 1996, republicată, cât şi celelalte dispoziţii şi instrucţiuni primite 
de la eşaloanele superioare. 
 În cursul anului 2019 au fost tipărite un număr de 11036 acte de identitate, au fost eliberate 132 cărţi de 
identitate provizorii. 
  În conformitate cu prevederile ordinului I.N.E.P. cu privire la tipărirea şi distribuirea cărţilor de alegător 
pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani pe parcursul anului 2019 şi care nu aveau tipărite cărţi de 
identitate anterior, raportăm că în perioada analizată acestea nu au fost produse de BJABDEP Neamţ din lipsa 
materialelor necesare. La sfârşitul anului 2019 nu mai existau cărţi de alegător neînmânate. 
 În perioada analizată, lucrătorii de evidenţă a populaţiei din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor s-au deplasat cu staţia mobilă pentru punerea în legalitate cu acte de identitate, fiind 
organizate 35 de acţiuni, fiind puse în legalitate 177 persoane.  
 
 Astfel, au fost efectuate un număr de : 

• 22 acţiuni cu camera mobilă la 27 persoane netransportabile.  

• 2 acţiuni la Mănăstirea Văratec, com. Agapia, fiind puse în legalitate 22 persoane. 

• 1 acţiune la Mănăstirea Sihăstria, com. Vânători-Neamţ, fiind puse în legalitate 8 persoane. 

• 4 acţiuni la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, fiind puse în legalitate 
33 persoane cu vize de reşedinţă şi 5 persoane cu cărţi de identitate. 

• 1 acţiune la Centrul Pilot de Recuperare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, fiind puse în 
legalitate 40 persoane. 
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• 3 acţiuni la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Târgu-Neamţ, fiind puse în legalitate 32 persoane cu vize 
de reşedinţă şi 1 persoană cu carte de identitate. 

• 2 acţiuni la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Neamţ fiind puşi în legalitate 9 elevi. 

 În ceea ce priveşte prevederile punctului II.1 din Planul de măsuri DEPABD-IGPR nr.1970237/95835 din 
14.01.2011, au fost trimise un număr de: 

• 126 de invitaţii cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actului de identitate în termenul prevăzut de lege în 
trimestrul al IV-lea 2018. 

• 299 de invitaţii cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actului de identitate în termenul prevăzut de lege în 
trimestrul I 2019. 

• 165 de invitaţii cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actului de identitate în termenul prevăzut de lege în 
trimestrul al II-lea 2019. 

• 150 de invitaţii cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actului de identitate în termenul prevăzut de lege în 
trimestrul al III-lea 2019. 

 Referitor la Dispoziţia comună DEPABD-IGPR nr. 4315800/57/23.05.2018 privind desfăşurarea activităţilor 
pentru punerea în legalitate a minorilor cu vârsta între 14-18 ani şi a persoanelor majore care figurează în Registrul 
Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu domiciliul în România ş carei nu au solicitat eliberarea primului act de 
identitate până la data de 31.12.2017, vă comunicăm faptul că, din totalul de 277 persoane, 66 au situaţia clarificată, 
astfel: 61 persoane au solicitat eliberarea actului de identitate, 4 persoane au dobândit statutul de CRDS, 1 persoană 
este decedată. Au fost efectuate un număr de 238 verificări în teren de către poliţiştii de ordine publică şi un număr 
de 211 menţiuni operative. Acţiunea a fost finalizată. 
 Referitor la Planul comun de acţiune IGPR- DEPABD nr. 284316/3415383/2019 privind desfăşurarea 
activităţilor pentru punerea în legalitate a cetăţenilor care deţin acte de identitate al căror termen de valabilitate a 
expirat ori nu au solicitat eliberarea primului act de identitate până la data de 31.12.2018, din totalul de 716 
persoane, au mai rămas de verificat 258, fiind operate menţiuni operative pentru verificările primite de la posturile de 
poliţie, iar un număr de 208 de persoane au solicitat carte de identitate, 2 au decedat şi 4 au dobândit statutul de 
cetăţean roman cu domiciliul în străinătate. 
 
 ACTIVITĂŢI PE LINIE INFORMATICĂ 
 
 Principala activitate a Biroului Informatică este de actualizare a Registrului Naţional de Evidenţă a 
Persoanelor cu datele privind persoanele, în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării 
cererilor pentru eliberarea actelor de identitate. 
 De asemenea, acest birou preia în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor datele privind persoana 
fizică în baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români sau cu privire la modificările intervenite în 
statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate sau 
declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate. 
 Din totalul imaginilor preluate cu staţiile foto fixe şi cu camera mobilă persoanelor care au solicitat eliberarea 
unui act de identitate, nu au fost cazuri de restituire a loturilor, acestea fiind corect poziţionate conform metodologiei 
primite. 
 Pe linie de informatică, lucrătorii regim evidenţă din cadrul Serviciului Public Comunitar au desfăşurat 
activităţile specifice, stabilite prin fişa postului: 

• Au fost introduse şi actualizate datele de pe cererile de eliberarea actelor de identitate primite la ghişeul 
serviciului, în vederea tipăririi cărţilor de identitate (11036 cărţi identitate tipărite şi 132 cărţi de identitate 
provizorii). 

• Au fost trimise 182 loturi C.I. pentru eliberarea actelor de identitate şi au fost 23 rebuturi în anul 2019.      
• A fost actualizată baza de date cu informaţii privind actele de identitate eliberate de către serviciu. 
• A fost ţinută evidenţa clară a tuturor activităţilor desfăşurate pentru întreţinerea bazei de date, consemnate în 

Registrul informaticianului. 
• Au fost urmărite asigurarea protecţiei şi securităţii datelor din evidenţa persoanelor. 
• Au fost urmărite şi operate menţiunile privind restanţierii de pe raza de competenţă. 
• Au fost furnizate, în condiţiile legii, datele de identitate şi adresa persoanelor, către autorităţile şi instituţiile 

publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici sau cetăţeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări 
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de date în sistem informatic şi comunicarea în termen a datelor solicitate (520 verificări, din care 14 pentru 
M.I., 488 pentru alte ministere, 18 pentru persoane fizice) ; 

• A fost asigurată buna administrare a reţelei şi sistemului informatic, întreţinerea echipamentelor de calcul din 
dotarea serviciului. 

•  
 ACTIVITĂŢI PE LINIE DE STARE CIVILĂ 
 
 
 Compartimentul Stare Civilă, componentă a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 
Târgu-Neamţ, în perioada analizată şi-a desfăşurat activitatea conform Legii nr. 119/1996 republicată, cu modificările 
ulterioare, a Metodologiei din anul 2011 cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, ale art. 
16 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Târgu Neamţ şi a ordinelor şi dispoziţiilor primite de la eşaloanele superioare.    
 Compartimentul Stare Civila a desfăşurat următoarele activităţi specifice: 

• Întocmirea, la cerere sau din oficiu – portivit legii, a actelor de naştere, de căsătorie, divorţ şi de deces şi 
eliberarea certificatelor doveditoare.  

• Înscrierea de menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în 
păstrare şi trimiterea comunicărilor de menţiune pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz. 

• Eliberarea de extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi dovezilor privind 
înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice. 

• Transmiterea structurii informatice din cadrul serviciului comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni 
români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi 
actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au 
avut acte de identitate. 

• Întocmirea buletinelor statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului 
Naţional de Statistică. 

• Din punct de vedere al activităţilor desfăşurate se evidenţiază. 
• Acte de stare civilă înregistrate – 930, din care 493 de naştere, 135 de căsătorie şi 302 de deces. 
• Certificate de stare civilă eliberate – 2425, din care 1783 de naştere, 233 de căsătorie şi 409 de deces. 
• Transcrieri certificate/extrase eliberate de autorităţile altor state – 63, din care 50 de naştere, 9 de căsătorie 

şi 4 de deces. 
• Au fost înregistrate 7 rectificări de acte. 
• Au fost operate 8 înregistrări tardive de naştere în categoria 30 zile-1 an. 
• Au fost înregistrate 7 CNP-uri eronate şi a fost înregistrată o redobândire de cetăţenie,  3 căsătorii mixte (2 

cu cetăţeni din Republica Moldova şi 1 cu un cetăţean din Republica Populară Chineză) şi a fost desfăcută o 
căsătorie mixtă. 

 În cursul anului 2019 s-au întocmit un număr de 1946 menţiuni, din care; 
• 1161 primite 
• 1946 operate 
• 445 comunicate la SPCLEP 
• 1946 comunicate la exemplaraul II 

 Se păstrează un contact permanent cu Direcţia pentru Protecţia Copilului şi cu reprezentanţii Direcţiei 

Sanitare Judeţene pentru prevenirea abandonului nou-născutului în maternităţi şi secţii de pediatrie, cunoaşterea şi 

deţinerea controlului asupra problemelor existente în centrele de plasament, unităţi sanitare şi de protecţie socială, 

instruirea persoanelor responsabile din instituţiile mai sus menţionate cu privire la obligaţiile ce le revin în sensul 

respectării prevederilor Legii nr. 119/1996 republicată, cu modificările ulterioare şi ale O.U.G.nr.97/2005, republicată. 

 
 
 
 



47

 

 
 

SERVICIU ECONOMICO-FINANCIAR ȘI ADMINISTRATIV ANUL 2019 
 
 

              Pe parcursul anului 2019 s-au desfăşurat următoarele activităţi în cadrul Compartimentului Financiar-
Contabil: 
 1. Întocmirea şi supunerea spre aprobare Consiliului Local a bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi 
rectificarea acestora conform prevederilor legale; HCL101/04.04.2019, HCL 233/28.08.2019, HCL 255/26.09.2019, 
HCL 324/28.11.2019. 
2. Întocmirea zilnică a execuţiei bugetului aprobat, pe capitole, subcapitole, titluri articole şi alineate de 
cheltuieli, pe baza plăţilor aprobate de ordonatorul de credite şi efectuate. 
3. Organizarea şi conducerea evidenţei angajamentelor bugetare şi legale în conformitate cu normele 
metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. 
4. Organizarea şi conducerea contabilitatii în condiţiile legii. 
5. Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor 
Publice, dari de seamă pe trimestrele I, II, III şi anuală, balanţele de verificare lunare raportate în sistemul 
FOREXEBUG. 
6. Asigurarea pentru angajaţii direcţiei plata salariilor şi a altor drepturi salariale. 
7. Întocmirea corectă şi în timp util a declaraţiilor privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale, bugetul de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform normelor legale în vigoare, 
D112, D100, M500, L153, recuperare CM, situaţii statistice. 
8. Organizarea lucrărilor de inventariere în conformitate cu legislaţia specifică şi înaintarea propunerilor privind 
componenţa comisiilor de inventariere, precum şi a comisiei centrale de inventariere. 
9. Informări privind legislaţia în domeniu. 
10. Corespondenţa cu celelalte instituţii în termenele legale. 
11. Activitatea de arhivare. 
12. Întocmirea  evidenţei privind activităţile de încasări şi plăţi. 
13. Evidenţa şi organizarea fişelor de SSM şi PSI. 
14. Lucrări de corespondenţă primită/emisă de unitate; depunerea la poştă a mandatelor poştale precum şi a 
borderoului însoţitor în număr 1064 de plicuri. 
15. C-au întocmit situaţii şi rapoarte privind  foile de călătorie gratuite  ridicate de la ANVR şi s-au distribuit foile 
de călătorie gratuite CFR ridicate de la ANVR  Neamţ către veteranii de război, văduvele de război şi văduvele 
veteranilor de război în număr de 245 buc. 
  
 
 

COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE 
 
 

 În perioada  01.01.2019 – 31.12.2019, la compartimentul achizitii publice s-au derulat activităţi de realizare a 
programului de investiţii aprobat prin bugetul local: 

• S-a elaborat programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul 
instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri;  

• S-a asigurat activitatea de informare şi de publicare privind pregatirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul 
acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau 
la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice;  

• S-a asigurat aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor de 
licitaţii, prin încheierea contractelor de achiziţie publică;  

• S-au întocmit documentaţii de atribuire, au avut loc licitaţii, în urma cărora s-au atribuit contracte conform 
legislaţiei în vigoare - Legea 98/2016 si HG 395/2016 , dupa cum urmează: 
1. Săptămânal s-a facut achiziţia alimentelor pentru Creşa nr.1 – un număr de 137  achiziţii directe; 

2. Pentru Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a Persoanelor Fără Adăpost „Sf Teodora” s-au realizat 
un numar de 16 achiziţii directe; 
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3. Pentru cabinetele medicale şi cabinetul stomatologic s-au realizat 26 achiziţii directe însemnand servicii 
medicale şi medicamente;  

4. Pentru bună desfăşurare a activităţilor  D.A.S. -ului s-au realizat 57 de achiziţii directe pentru 
calculatoare birou, tastaturi, mouse-uri, produse de birotică, formulare şi imprimate, inclusiv carburanţi, 
piese, asigurare şi rovinieta maşinii D.A.S.; 

5. S-au mai realizat achiziţii pentru servicii PSI, SSM, servicii medicina muncii, certificate digitale; 

6. S-au realizat 5 achiziţii directe (achiziţie leasing operaţional auto, achiziţie materiale consumabile, 
achiziţie instrument de dezvoltare personală, achiziţie igienizare spaţiu centru de zi, achiziţie realizare, 
imprimare şi distribuire materiale necesare atragerii şi menţinerii grupului ţintă) şi 1 achiziţie prin norme 
procedurale interne (servicii profesionale de consiliere psihologică) în cadrul proiectului „Violenta 

domestică nu are scuze”, cod SMIS 127390. 

 
SERVICIU RESURE UMANE, COMUNICARE ŞI REGISTRATURĂ 

 
  Principalele activităţi ale serviciului în anul 2019: 

• A întocmit şi actualizat evidenţa funcţiilor şi funcţionarilor publici potrivit Statutului funcţionarilor publici; 
• A elaborat Statul de funcţii şi organigrama, în colaborare cu conducerea Direcţiei de Asistenţă Socială a 

oraşului Târgu-Neamţ, care se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local, cu avizul prealabil al A.N.F.P.; 
• A urmărit încadrarea în numărul de personal stabilit potrivit organigramei şi statului de funcţii aprobat; 
• A întocmit proiectele de hotărâre privind aprobarea organigramei, transformări de posturi, orice modificări din 

statul de funcţii al D.A.S 
• A gestionat  un exemplar din fişele de post  pentru funcţionarii publici şi personalul contractual; 
• A completat dosarele profesionale ale funcţionarilor publici (16 dosare)  şi dosarele de personal pentru 

personalul contractual (97 dosare), conform prevederilor legale. 
• A îndeplinit atribuţiile de secretariat legate de recrutarea şi promovarea prin concurs a personalului în funcţii 

de conducere şi de execuţie, asigurând: 
o Organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi exemenelor (7 concursuri de recrutare şi 5 concursuri de 

promovare); 

o Constituirea comisiilor de concurs / examinare (12 dispoziţii); 

o Pregătirea şi afişarea tematicii şi bibliografiei (pentru 12 concursuri) ; 

o Verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs / examen cu privire la documentele necesare pentru 
înscriere (18 dosare) 

o Demersurile de încadrare pentru noii angajaţi: 8 angajati, din care: 2 angajaţi pe perioadă nedeterminată şi 6 
angajaţi pe perioadă determinată; 

o Condiţiile de depunere a jurământului de către funcţionarii publici numiţi în funcţie în urma concursurilor (1 
funcţionar) 

• A asigurat primirea, completarea şi înregistrarea declaraţiile de avere şi declaraţiilor de interese ale 
funcţionarilor publici din cadrul D.A.S. Tg. Neamţ (17 declaratii), transmiterea unui exemplar, conform cu 
originalul la A.N.I, afişarea şi menţinerea pe pagina de internet a instituţiei a declaraţiilor. 

• A întocmit lucrările necesare pentru numirea, transferarea,  mutarea temporară sau definitivă în cadrul altui 
compartiment şi încetarea contractelor individuale de muncă sau a raporturilor de serviciu, după caz; 

• Au fost initiate un nr. de 317 dispoziţii şi 317 referate având ca obiect: 
o Numirea în funcţii publice de execuţie: 5 
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o Numire în funcţii publice de conducere: 3 
o Decizii înlocuire director/funcţionari: 1 
o Suspendare contracte individuale de muncă: 12 
o Transfer în interesul serviciului: 3 
o Angajări asistenţi personali: 24 
o Încetari contracte asistenţi personali: 14 
o Prelungiri contracte individuale de muncă: 1 
o Exercitare cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere: 5 
o Încetare suspendare şi reluare activitate : 2 
o Constituire comisii concurs/comisii soluţionare contestaţii : 9 
o Modificari salariale pentru asistenţii personali (65) 
o Modificari salariale pentru funcţionarii publici ( 10) 
o Modificari salariale pentru personal contractual (creşă, Centrul Sf. Teodora şi administrativ): 20 
o Acordare spor asistent personal cu handicap: 1 
o Aprobare Regulament acordare vouchere vacanţă: 1 
o Transfer personal de la cantina socială la Centrul Sf. Teodora şi Cresă: 2 
o Acordare indemnizaţii de handicap: 60 
o Încetare acordare indemnizaţii de handicap: 32 
o Stabilire salarii de personal în cadrul proiectului ,,Violenţa domestică nu are scuze”:52 
• A încheiat 24 contracte de muncă pentru asistenţi personali. 
• A încheiat 3 contracte de volutariat şi declaraţii de confidenţialitate. 
• A ţinut evidenţa personalului contractual prin programul REVISAL. 
• A operat toate înregistrările în Registrul general de evidenţă a salariaţilor (140); 
• A verificat şi înregistrat  în  permanenţă toate modificările din statul de funcţii al D.A.S. pe  Portalul de 

Management al funcţiilor publice. 
• A ţinut evidenţa concediilor de odihnă a angajatilor din cadrul D.A.S. Târgu-Neamţ si a eliberat şi completat 

140  cereri de C.O.. 
• A ţinut evidenţa biletelor de voie şi a ordinelor de serviciu. 
• A întocmit rapoarte şi chestionare statistice referitoare la salarii, numărul de personal şi utilizarea timpului de 

lucru potrivit solicitărilor Consiliului Judeţean, D.G.A.S.P.C., D.G.F.P., Direcţiei Judeţene de Statistică s.a. 
(20 situatii). 

• A asigurat corespondenta cu alte institutii: A.N.F.P,  D.A.S. Piatra Neamt, D.S.P. Neamţ, O.A.M.G.M.A.M.R., 
Colegiul Medicilor Neamţ, Colegiul Medicilor Dentişti Neamţ, Primaria Târgu-Neamţ, Ministerul Sănătăţii, 
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, D.S.P. Bacău, D.S.P. Suceava s.a. (50 adrese). 

• A întocmit acte adiţionale pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru modificări 
salariale, pentru prelungiri contracte individuale de muncă pentru perioada determinate. 

• A actualizat dosarele  persoanelor încadrate în grad de handicap, potrivit Legii 448/2006: 130 dosare. 
• A ţinut evidenţa rapoartelor de evaluare a performanţelor individuale a funcţionarilor publici ( 16) şi a 

personalului contractual (34). 
• A întocmit programarea concediilor de odihnă pentru toţi angajaţii instituţiei. 
• A asigurat selecţionarea, ordonarea şi arhivarea documentelor, conform nomenclatorului arhivistic. 
• A asigurat managementul şi a recrutat personalul pentru implementarea proiectului ,,Violenţa domestică nu 

are scuze”. 
• Raportare lunară salarii portal A.N.F.P. 
• Raportare trimestrială A.N.F.P. – anexe consilier etică. 

 Nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ.  
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COMPARTIMENTUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS 
 
 

 Compartimentul Juridic şi Contencios funcţionează în subordinea directorului executiv al  Direcţiei de 
Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ. 
 Activitatea din cadrul compartimentului a fost asigurată în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019  de către un 
singur funcţionar public de execuţie şi a constat în principal în următoarele: 

• Compartimentul Juridic şi Contencios  a avut ca scop respectarea legalităţii actelor emise de către directorul 
executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu- Neamţ.  

• În perioada sus-amintită, la Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ  ca şi instituţie cu 
personalitate juridică, s-au înregistrat un nr. de 533 dispoziţii.   

• Avizarea juridică a dispoziţiilor emise de directorul DAS  şi verificarea din punctul de vedere al legalităţii a  
următoarelor proiecte de hotărâre şi rapoartelor de specialitate supuse spre adoptare Consiliului Local: 

1. P.H.privind desfiinţarea structurii ,,Cantina Socială’’ a oraşului Târgu-Neamţ din subordinea Direcţiei de 
Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ; 

2. P.H.privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2019, în vederea 
repartizării persoanelor care trebuie să efectueze muncă în folosul comunităţii; 

3. PH privind aprobarea cuantumului alocaţiei de hrană, a costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei 
de întreţinere pentru un copil înscris la Creşa nr.1 Târgu-Neamţ suportată de părinte/reprezentant legal care 
nu are domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului Târgu-Neamţ pentru anul 2019. 

4. PH privind aprobarea cuantumului alocaţiei de hrană, a costului mediu lunar de întretinere şi a contribuţiei 
de întreţinere pentru un copil înscris la Cresa nr.1 Târgu-Neamţ suportată de părinte/reprezentat legal care 
are domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului Târgu-Neamţ pentru anul 2019. 

5. PH privind aprobarea costului mediu lunar de întretinere a beneficiarilor Centrului de Primire în regim de 
Urgentă a Persoanelor fără Adăpost ”Sf. Teodora” Târgu-Neamţ” pentru anul 2019. 

6. PH privind aprobarea planului de actiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al oraşului Târgu-Neamţ, pentru anul 2019.  

7. PH privind aprobarea Metodologiei şi Regulamentului de acordare a lemnului primit ca donaţie de Direcţia 
de Asistenţă Socială a oraşului Târgu Neamţ. 

8. PH privind aprobarea modificării HCL nr. 282 din 14.12.2018 privind aprobarea proiectului „Violenţa 
domestică nu are scuze” şi a cheltuielilor legate de proiect. 

9. PH privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică. 

10. PH privind aprobarea contractului colectiv de muncă pentru angajaţii cu contract individual de muncă din 
cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ, pentru perioada 2019-2021 (24 luni). 

11. PH privind modificarea Metodologiei şi Regulamentului de acordare a lemnului primit ca donaţie de Direcţia 
de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ. 

12. PH privind înfiinţarea serviciului social de zi ,,Centrul de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei 
domestice” ca urmare a aprobării proiectului cu titlul "Violenţa domestică nu are scuze! " din cadrul Direcţiei 
de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ. 

13.  PH privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului 
Târgu-Neamţ. 
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14. PH privind aprobarea Contractului de Fideiusiune în vederea garantării, de către oraşul Târgu-Neamţ, a 
achiziţionarii în leasing operaţional a unui autovehicul prevăzut în proiectul,,Violenţa domestică nu are 
scuze’’, Cod Proiect 127390 al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ. 

15. PH privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare ale serviciului social de zi ,,Centrul de 
consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice” ca urmare a aprobării proiectului cu titlul 
"Violenţa domestică nu are scuze! " din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ. 

16. PH privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Compartimentului ‚, Servicii de 
Îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice” din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-
Neamţ. 

17. PH privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al 
Oraşului Târgu-Neamţ pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2020, în baza Legii nr. 
34/1998 şi nivelul subvenţiilor acordate. 

• Consiliere şi verificare juridică a documentelor la solicitarea tuturor compartimentelor din cadrul D.A.S., note 
interne ale directorului instituţiei; referate de necesitate şi note de comandă pentru achiziţii din cadrul 
instituţiei. 

• Au fost avizate pentru legalitate contracte atât cu beneficiarii instituţiei cât şi cu furnizorii acesteia, contracte 
individuale de muncă, decizii de încetare a raportului de serviciu, constituiri sau modificări ale unor comisii, 
încetare raporturilor de serviciu/muncă; suspendarea raporturilor de serviciu/muncă; modificarea raporturilor 
de serviciu/muncă;  majorarea/stabilirea salariilor de bază ale angajaţilor, exercitarea cu caracter temporar a 
funcţiilor publice de conducere vacante, contracte de voluntariat, membrii în comisiile de concurs, comisii de 
evaluare oferte, comisia de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 
juridică, comisie de disciplină, comisie monitorizare, echipă de gestionare riscuri, decizie recuperare debite. 

• A asigurat asistenţa juridică a comisiei de evaluare a ofertelor în vederea achiziţionării de produse 
alimentare şi a altor servicii. 

• S-a răspuns cererilor petenţilor  prin informarea corectă a petenţilor privind reglementarile legale în vigoare şi 
oferirea unor soluţii oportune pentru soluţionarea problemelor acestora.  

• S-au luat măsuri de aducere la cunostinţa publică a deciziilor Directorului şi dispoziţiilor Primarului care au 
caracter de interes general pentru comunitate prin afişare şi postare în reţeaua internă a instituţiei. 

• Am analizat toate documentele furnizate de celelalte compartimente oferind consultanţă juridică cu privire la 
subiectele expuse (Legea 416/2001; Legea 448/2006; Codul Muncii,etc).  

• Răspundem de distribuirea Monitorului Oficial în momentul aparitiei noutăţilor legislative, cu privire la 
modificări, actualizări ce fac obiectul activităţii D.A.S.. 

• Punerea în executare a unui nr. de 4 mandate de executare a muncii în folosul  comunităţii şi corespondenţă 
cu persoanele pentru care s-au emis mandate de executare muncă.  

• Corespondenţă cu Direcţia de Venituri Impozite şi Taxe Târgu-Neamţ pentru scăderea amenzilor prin 
prestare de munca în folosul comunităţii.  

• Am făcut parte din cadrul comisiei de recepţie, participând la recepţia mărfurilor, comisiei de inventariere a 
elementelor de natura activelor bunurilor din patrimoniul D.A.S, comisii de concurs. 

• S-a întocmit şi s-a trimis la MMJS dosarul de licenţiere a serviciului social de zi,,Compartiment pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei domestice, iar în urma analizării documentelor a fost obţinută licenţa 
provizorie de funcţionare. 

• Au fost afişate pe pagina de internet a Primăriei Târgu-Neamţ informaţii de interes public (buletin informativ). 
• Responsabil pentru protectia datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.  

• Selecţionare, ordonare, inventariere şi arhivarea documentelor conform nomenclatorului arhivistic. 
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Activitatea Consiliului Local 
 
 
 
 

 În anul 2019 nu au fost situaţii de validare sau invalidare a mandatelor consilieilor locali, componenţa 
Consiliului Local al oraşului fiind 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 Vrânceanu Maria. 
 
 
 
 Membrii consiliului local au fost împărţiţi în trei comisii cu următoarea componenţă: 
 
       COMISIA NR. 1 - Buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea domeniului public 
şi privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism. Membri la finalul anului 2019: Rucsăndescu Ion, 
Acsintoae Ana, Onu Gică, Bistricianu Ciprian, Borş Paul, Vrânceanu 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. Membri la 
finalul anului 2019: 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. Membri la finalul anului 2019: Ciorsac Elena, Vartic Gheorghe, 
Luculescu Vasile, Viţelaru Ilie şi Cozma Dumitru Daniel. 
 
 
   În anul 2019, activitatea consiliului local a constat în: 12 şedinţe ordinare,  12  şedinţe extraordinare şi o 
şedinţă de îndată, precum şi 29  şedinţe ale comisiei nr.1, 29  şedinţe aşe comisiei nr.2 şi  26 de şedinţe ale comisiei 
nr.3. 
 În anul 2019 au fost adoptate 371  hotărâri ale Consiliului Local şi au fost                                                 
contestate în instanţă 4 hotărâri (HCL nr.232/25.10.2018, HCL nr.245/03.08.2017, HCL nr. 336/24.11.2017 şi HCL 
nr.299/24.10.2019). Litigiile sunt în curs de soluţionare la instanţa de fond-Tribunalul Neamţ, urmând, eventual, a fi 
soluţionate, în căile de atac şi de către Curtea de Apel Bacău. 
  
 
 
 
 
Hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Târgu-Neamţ aprobate în anul 2019 
disponibile pe site-ul Primăriei la adresa:  
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/category/hotarari-ale-consiliului-local/hotarari-din-anul-2019 

 

 
 


