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CUVÂNT ÎNAINTE 

 
 
  
 Acest Raport încearcă să stabilească o imagine asupra muncii noastre din anul 
2009, pornind de la nişte baze de lucru pe care le cunoaştem, pentru că am luat cu toţii 
parte la decizie şi acţiune şi, în acelaşi timp, să facă mai bine cunoscute coordonatele 
de lucru pentru viitor, ca o continuare la ceea ce s-a realizat în Tîrgu Neamţ.  
 Raportul nu este doar o înşiruire de cifre şi termene, el reprezintă activitatea 
principalelor servicii aflate la dispoziţia cetăţenilor. 
 Anul 2009 a fost un an cu profunde transformări: în plan politic, la nivel 
economic, social, în administraţia publică locală, care a fost afectată de un buget de 
austeritate. Peste tot s-a vrut o descentralizare a activităţilor, însă, dincolo de toate 
momentele mai mult sau mai puţin plăcute din viaţa aşezării, la Tîrgu Neamţ s-au făcut 
multe lucruri, chiar în condiţiile unui buget deficitar. Oricum, cred că am pus şi eu 
umărul, asemenea celor din preajma mea, atât cât mi-a îngăduit legea, timpul şi 
posibilităţile  să rezolv problemele întregii comunităţi, fără nici o rezervă.     
 Suntem conştienţi de importanţa hotărârilor şi acţiunilor noastre, pentru că de ele 
depinde soarta unui oraş, soarta a aproape 21.000 de cetăţeni, ale căror probleme sunt 
multiple şi ne privesc în totalitate, pentru că ne-am asumat o mare responsabilitate, 
aceea de a coordona viaţa oraşului şi de a asigura bunul mers al tuturor lucrurilor care 
se întâmplă în el. 
 Prin această lucrare punem la dispoziţia tuturor celor interesaţi date concrete 
despre modul în care au fost folosiţi banii publici. Încercăm să îmbunătăţim în fiecare an 
calitatea şi eficienţa muncii noastre, aceasta făcându-se şi prin participarea locuitorilor 
urbei la procesul administrativ, la luarea deciziilor într-un mod corect şi deschis. Alături 
de dezbateri publice, de întâlnirile cu cetăţenii, de şedinţele Consiliului Local care sunt 
publice, de ziarele locale, pagina WEB a Primăriei, postul TV local, lucrarea de faţă este 
unul din instrumentele prin care instituţia pe care o conduc pune la dispoziţia cetăţenilor 
în format scris şi electronic pe portalul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, modalităţi pentru 
a se informa corect asupra activităţii noastre. 

 

PRIMARUL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

DECEBAL ARNĂUTU 
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STAREA ŞI ACTIVITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE  
 

1. Activitatea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ 
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ este autoritatea administraţiei publice prin 
care se realizează autonomia locală, fiind organ deliberativ, conform Legii nr. 215/200, 
republicate, privind administraţia publică locală şi se alege în condiţiile prevăzute de 
Legea privind alegerile locale. 
 Secretariatul CL este asigurat, conform prevederilor Legii nr.215/2001, 
republicate, de secretarul oraşului Tîrgu Neamţ, Jr. Laura-Elena Maftei, prin 
compartimentele de specialitate din Primăria oraşului Tîrgu Neamţ şi de aparatul 
permanent de lucru al CL- Jr. Ciprian Iovoaia.  
 Componenţa Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ la sfârşitul anului 2009: 
 
Nr. 
crt 

 
Numele şi prenumele Apartenenţa politică 

1.  ACIOCÂRLĂNOAIEI AUREL PDL 
2.  ANDONI NECULAI PNL 
3.  AXINIA TUDOREL PDL 
4.  BOACĂ DAN PSD 
5.  BOCA  IOAN DOINEL PNL 
6.  BRODOCEANU IULIAN PDL 
7.  BURLACU ION PDL 
8.  CHITIC PAUL PSD 
9.  COJOCARIU VASILE PSD 
10.  COJOCARU IOAN  PDL 
11.  DRON VASILE PSD 
12.  GRĂDINARU DORIN PDL 
13.  HUMULESCU TRAIAN PNL 
14.  IOVOAIA CONSTANTIN 

VIOREL 
PDL 

15.  LUNGU SERAFIM Candidat 
Independent 

16.  MIRONEASA ADRIAN  PDL 
17.  PETRARIU IFTIME PDL 
18.  ŞORIC FLORIN PDL 
19.  VRÎNCEANU MARIA PDL 
 
COMISIA NR. 1  
BUGET-FINANTE, STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE , ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, SERVICII PUBLICE, COMERT, AGRICULTURA SI 
TURISM  
Presedinte: Consilier Iovoaia Viorel 
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COMISIA NR. 2  
ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA, REALIZAREA LUCRARILOR 
PUBLICE, PROTECTIA MEDIULUI SI CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE 
SI DE ARHITECTURA  
Preşedinte: Consilier Mironeasa Adrian 
 
COMISIA NR. 3 
ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA, ORDINE PUBLICA SI DREPTURI 
CETATENESTI , INVATAMANT, SANATATE, CULTURA, TINERET SI SPORT, 
PROTECTIE COPII, MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA  
Preşedinte: Consilier Axinia Tudorel 
 
Comisiile de specialitate şi-au desfăşurat activitatea în şedinţe săptămânale, după cum 
urmează: 

Comisia Nr.şedinţe 
Comisia 1 22 
Comisia 2 28 
Comisia 3  22 
 
 În anul 2009 au avut loc un număr de 23 şedinţe ale Consiliului Local al oraşului 
Tîrgu Neamţ, din care 11 şedinţe  ordinare şi 12 şedinţe extraordinare. În cadrul acestor 
şedinţe au fost adoptate  un număr de 168 hotărâri cu caracter normativ şi individual.  
Toate aceste şedinţe au fost publice, presa locală şi cetăţeni interesaţi fiind prezenţi la 
dezbaterile Consiliului Local.  
 Toate hotărârile au fost înaintate în termenele legale la Instituţia Prefectului-
Judeţul Neamţ, la instituţiile, societăţile comerciale sau serviciile publice interesate, iar 
cele de interes general au fost aduse la cunoştinţa cetăţenilor prin mass-media, prin 
publicarea lor pe site-ul Primăriei oraşului şi  prin afişare la panoul de afişaj din sediul 
Primăriei sau pe cele din localitate. 
 Din totalul celor 168 hotărâri nu a fost contestată în condiţiile legii  contenciosului 
administrativ sau anulată, nici o hotărâre.  
 

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2009 
 
Numar Data Descriere  Observatii  

1 2009/01/14 Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
luna ianuarie 2009 - 

2 2009/01/14 
Hotărâre privind stabilirea remuneratiei lunare a 
directorilor generali ai societatilor comerciale de interes 
local, începând cu data de 01 ianuarie 2009  

- 

3 2009/01/14 Hotărâre privind aprobarea proiectului „Valea Ozanei … 
mit si legenda” - 
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Numar Data Descriere  Observatii  

4 2009/01/30 

Hotărâre privind scutirea de la plata a impozitelor, 
dobanzilor si penalitatilor de întarziere conform Legii 
571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala 

- 

5 2009/01/30 

Hotărâre privind aprobarea documentatiei Planului 
Urbanistic de Detaliu str.Abator in vederea construirii unui 
bloc de locuinte D+P+10E, proprietate privata SC 
INTERTRANS COM SRL Iasi, jud.Iasi 

- 

6 2009/01/30 

Hotărâre privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 
76 mp, situata in imobilul din str. 22Decembrie bl M15, 
apartinand domeniului public al or. Tg Neamt catre 
Serviciul Public de Prestari Servicii Consprim subordonat 
Consiliului Local al orasului Tg. Neamt. 

- 

7 2009/01/30 

Hotărâre privind scoaterea la licitatie publică deschisă în 
vederea concesionarii a doua spatii cu suprafetele de 76 
mp si respectiv 101mp, apartinand domeniului privat al 
orasului Tirgu Neamt 

- 

8 2009/01/30 

Hotărâre privind aprobarea concesionarii unui spatiu 
medical in suprafata de 6 m.p., situat la et. I al 
Ambulatoriului de Specialitate Tg. Neamt, in favoarea d-
nei psiholog BACIU MIRELA pentru organizarea unui 
cabinet psihologic 

- 

9 2009/01/30 
Hotărâre privind aprobarea predarii spre administrare si 
modernizare C. J. Neamt, a tronsonului drumului DJ 157G 
Tirgu Neamt –Baile Oglinzi km 0+000 –3+350  

- 

10 2009/01/30 
Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii : « 
Bloc locuinte sociale – Cartier Blebea Tg.Neamt - jud. 
Neamt.» 

- 

11 2009/01/30 

Hotărâre pentru modificarea si completarea anexelor la H. 
C. L. nr.58/1999 si H. C. L. nr.106/2003 privind insusirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
orasului Tg Neamt si insusirea evaluarii acestora 

 
 

12 2009/01/30 
Hotărâre privind evaluarea performantelor profesionale 
ale secretarului orasului Tirgu Neamt, doamna Maftei 
Laura Elena pentru perioada 01.12.2007-31.12.2008 

- 

13 2009/02/11 Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
luna februarie 2009 - 

14 2009/02/11 
Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 31/ 18.04.2008 
privind constituirea Asociatiei de dezvoltare 
intercomunitară „AQUA NEAMT” 

- 

15 2009/02/11 Hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al 
orasului Tirgu Neamt nr.41/18.04.2008 privind constituirea - 
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Numar Data Descriere  Observatii  

Asociatiei de dezvoltare intercomunitara „ECONEAMT” 

16 2009/02/11 Hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru Sistem 
Integrat de Gestionare a Deseurilor pentru Judetul Neamt - 

17 2009/02/27 
Hotărâre pentru stabilirea unor masuri privind 
gospodarirea orasului Tirgu Neamt, precum si combaterea 
si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii 

- 

18 2009/02/27 
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
si functionare si a Caietului de sarcini ale serviciului de 
iluminat public 

- 

19 2009/02/27 
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
si functionare si a Caietului de sarcini ale serviciului de 
salubrizare 

- 

20 2009/02/27 
Hotărâre privind aprobarea Strategiei locale pentru 
accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati 
publice a orasului Tirgu Neamt 

- 

21 2009/02/27 

Hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul 
Local al orasului Tirgu Neamt si Fundatia de Dezvoltare 
Locala „SPERANTA” Tg. Neamt in vederea implementarii 
proiectului „Verde pentru Tirgu Neamt” 

- 

22 2009/02/27 
Hotărâre privind aprobarea sumelor suplimentare 
rezultate în urma revizuirii studiului de fezabilitate în 
cadrul proiectului “ECO Management Tirgu Neamt” 

- 

23 2009/02/27 

Hotărâre pentru modificarea si completarea anexelor la 
hotărârea consiliului local nr.48/2001 privind aprobarea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al 
orasului Tg Neamt  

- 

24 2009/03/11 Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
luna martie 2009 - 

25 2009/03/11 Hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public 
in domeniul privat al orasului Tg Neamt - 

26 2009/03/27 

Hotărâre privind scutirea de la plata a impozitelor, 
dobanzilor si penalitatilor de intarziere conform Legii 
571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala 

- 

27 2009/03/27 
Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local 
Tirgu Neamt cu Consiliul Judetean Neamt in vederea 
realizarii unui obiectiv de interes public 

- 

28 2009/03/27 
Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei la 
H.C.L. nr 62/01.08.2008 privind atribuirea in gestiune 
delegata a serviciului de transport public local in regim de 

- 
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Numar Data Descriere  Observatii  

taxi si in regim de inchiriere, transportatorilor autorizati de 
pe raza administrativ teritoriala a orasului Tîrgu Neamt, 
care îndeplinesc conditiile pentru atribuire 

29 2009/03/27 

Hotărâre privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu 
destinatia de cabinet medical stomatologic in suprafata de 
12 mp, situat la etajul I al Ambulatoriului de specialitate in 
favoarea medicilor stomatologi Platon Bogdan Petru si 
Vintea Ana Maria 

- 

30 2009/03/27 
Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al 
consiliului local in consiliul etic al Spitalului orasenesc 
Tirgu Neamt 

- 

31 2009/03/27 
Hotărâre privind reactualizarea Comisiei locale de 
evaluare a locuintelor construite din fondurile statului, care 
urmeaza sa fie vandute catre chiriasi . 

- 

32 2009/03/27 
Hotărâre privind modificarea anexei la HCL 
nr.125/10.12.2008 pentru aprobarea modificarii repartizarii 
sumelor alocate din imprumutul de la BCR 

- 

33 2009/03/27 

Hotărâre privind aprobarea includerii in « Programul-pilot 
Locuinte sociale pentru comunitatile de romi » conform 
HG nr.1237/2008, a unui numar de 30 de unitati locative 
pe terenul in suprafata de 6.000 mp. apartinand 
domeniului public al or.Tg.Neamt 

- 

34 2009/03/27 
Hotărâre privind aprobarea Contractului Colectiv de 
Munca si al contractului individual de munca al Cresei nr.1 
Tirgu Neamt pentru perioada 2009-2010. 

- 

35 2009/03/27 Hotărâre privind aprobarea Bugetului local al orasului 
Tirgu Neamt pentru anul 2009  

36 2009/03/27 Hotărâre privind utilizarea fondului de rulment  - 

37 2009/04/02 Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
luna aprilie 2009 - 

38 2009/04/02 Hotărâre privind trecerea unei suprafete de teren din 
domeniul public in domeniul privat al orasului Tg Neamt - 

39 2009/04/02 

Hotărâre privind darea in folosinta a suprafetei de 2000 
mp apatinand domeniului privat al orasului Tg Neamt 
catre Serviciul Public Local de Asistenta Sociala pentru 
Proiectul “ Centru Social multifunctional Sfantul Modest, 
orasul Tg Neamt, jud. Neamt” 

- 

40 2009/04/02 
Hotărâre privind aprobarea infiintarii Centrului Social 
multifunctional Sfantul Modest, orasul Tg Neamt, judetul 
Neamt 

- 



7 
 

Numar Data Descriere  Observatii  

41 2009/04/15 

Hotărâre privind aprobarea documentatiei de avizare a 
lucrarilor de investitii pentru obiectivul de investitie 
”Reabilitare si modernizare Scoala nr.2 cu clasele I-VIII 
oras Tg Neamt, jud.Neamt” 

- 

42 2009/04/15 

Hotărâre privind aprobarea documentatiei de avizare a 
lucrarilor de investitii pentru obiectivul de investitie 
”Reabilitare si modernizare Liceul Economic Vasile Conta 
oras Tg Neamt, jud.Neamt” 

- 

43 2009/04/15 
Hotărâre privind aprobarea cofinantarii proiectului 
”Reabilitare si modernizare Scoala nr.2 cu clasele I-VIII 
oras Tg Neamt, jud.Neamt” 

- 

44 2009/04/15 
Hotărâre privind aprobarea cofinantarii proiectului 
”Reabilitare si modernizare Liceul Economic Vasile Conta 
oras Tg Neamt, jud.Neamt” 

- 

45 2009/04/24 

Hotărâre privind aprobarea organigramei si al statului de 
functii pentru aparatul de specialitate al Primarului si 
pentru unitatile subordonate Consiliului local al orasului Tg 
Neamt pentru anul 2009. 

- 

46 2009/04/24 Hotărâre privind aprobarea inchiderii exercitiului bugetar 
pentru anul 2008 - 

47 2009/04/24 

Hotărâre privind aprobarea incheierii contractului de 
asociere in participatiune intre Consiliul Local al orasului 
Tirgu Neamt si proprietarii de animale de pe raza orasului 
Tirgu Neamt in vederea administrarii si utilizarii in comun 
a pasunii comunale 

- 

48 2009/04/24 
Hotărâre privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu 
destinatia de cabinet medical individual in favoarea 
doamnei doctor Cozma Gabriela 

- 

49 2009/04/24 

Hotărâre privind constituirea Comisiei de Siguranta 
Circulatiei din cadrul Primariei orasului Tg Neamt precum 
si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 
a acesteia. 

- 

50 2009/04/24 
Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul de investitii „Reabilitarea si amenajarea 
trotuarelor pe raza orasului Tg Neamt- etapa a -II-a” 

- 

51 2009/04/24 
Hotărâre privind modificarea tarifelor la colectare, 
transport si depozitare deseuri menajere efectuate de SC 
ACVATERM SA Tg Neamt 

- 

52 2009/04/24 

Hotărâre privind modificarea si completarea anexei la 
HCL nr. 17/27.02.2009 privind stabilirea unor masuri 
privind gospodarirea orasului Tirgu Neamt, precum si 
combaterea si sanctionarea faptelor ce constituie 

- 
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Numar Data Descriere  Observatii  

contraventii 

53 2009/04/24 Hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Civitas 
Com SRL Tirgu Neamt - 

54 2009/05/15 Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
luna mai 2009 - 

55 2009/05/15 Hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă si de canalizare - 

56 2009/05/15 Hotărâre privind aprobarea Master Planului judetului 
Neamt pentru apa si apa uzata.  

57 2009/05/29 

Hotărâre privind scutirea de la plata a impozitelor, 
dobanzilor si penalitatilor de intarziere conform Legii 
571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala 

- 

58 2009/05/29 Hotărâre privind aprobarea Proiectului „Guvernare locala 
eficienta” - 

59 2009/05/29 Hotărâre privind aprobarea propunerii de atestare a 
orasului Tg Neamt ca statiune turistica de interes national.  - 

60 2009/05/29 Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii „ 
Cladire administrativa si vestiar stadion oras Tg Neamt” - 

61 2009/05/29 
Hotărâre aprobarea concesionarii fara licitatie publica a 
unor terenuri apartinand domeniului public al orasului Tg 
Neamt. 

- 

62 2009/05/29 
Hotărâre privind aprobarea zonarii orasului Tg Neamt, in 
vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2010 

- 

63 2009/06/10 Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
luna iunie 2009; - 

64 2009/06/10 
Hotărâre pentru modificarea hotararii consiliului local nr.3 
din 14.01.2009 privind aprobarea proiectului „ Valea 
Ozanei ....mit si legenda” 

- 

65 2009/06/10 Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al 
orasului Tg Neamt pentru anul 2009 - 

66 2009/06/26 
Hotărâre privind scoaterea din domeniul public a unor 
bunuri aflate in administrarea Spitalului Tg Neamt si 
aprobarea dezafectarii acestor bunuri 

- 

67 2009/06/26 Hotărâre privind actualizarea tarifelor practicate de SC 
Eurosal Trade SRL cu rata indicelui de inflatie - 

68 2009/06/26 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru 
functionarea pietei agroalimentare din orasul Tg Neamt - 
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Numar Data Descriere  Observatii  

69 2009/06/26 

Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei la 
H.C.L. nr 62/01.08.2008 privind atribuirea in gestiune 
delegata a serviciului de transport public local in regim de 
taxi si in regim de inchiriere, transportatorilor autorizati de 
pe raza administrativ  

- 

70 2009/06/26 
Hotărâre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in 
vederea concesionarii unui spatiu in suprafata de 76 mp, 
apartinand domeniului privat al orasului Tg Neamt 

- 

71 2009/06/26 

Hotărâre privind infiintarea Serviciului Public Ecosalubritas 
in subordinea Consiliului Local al orasului Tg Neamt, 
aprobarea Regulamentului de ordine interioara precum si 
aprobarea organigramei si statului de functii  

Revocata prin 
HCL 138 din 

2009 

72 2009/06/26 
Hotărâre privind acordarea titlului «Cetatean de onoare al 
orasului Tirgu Neamt »Preafericitului Parinte Dr. Daniel 
Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane  

- 

73 2009/06/26 
Hotărâre privind acordarea titlului «Cetatean de onoare al 
orasului Tirgu Neamt » Inalt PreaSfintitului Parinte Teofan 
Savu – Mitropolitul Moldovei si Bucovinei 

- 

74 2009/06/26 Hotărâre privind acordarea titlului «Cetatean de onoare al 
orasului Tirgu Neamt » Domnului Vlad Marcoci  - 

75 2009/06/26 Hotărâre privind acordarea titlului «Cetatean de onoare al 
orasului Tirgu Neamt » Domnului Vasile Pruteanu  - 

76 2009/06/26 Hotărâre privind acordarea titlului «Cetatean de onoare al 
orasului Tirgu Neamt » Doamnei Anca Boagiu - 

77 2009/06/26 Hotărâre privind acordarea titlului «Cetatean de onoare al 
orasului Tirgu Neamt » Domnului Av.Mihail Vlasov  - 

78 2009/06/26 
Hotărâre privind acordarea titlului «Cetatean de onoare al 
orasului Tirgu Neamt » Domnului Prof. Dr. Mircea Marian 
Buruian  

- 

79 2009/06/26 
Hotărâre privind acordarea titlului «Cetatean de onoare al 
orasului Tirgu Neamt » Domnului Profesor Constantin 
Florescu 

- 

80 2009/06/26 

Hotărâre privind aprobarea listei ordinii de prioritate in 
solutionarea cererilor solicitantilor de locuinte pentru tineri 
destinate inchierierii in Bl.M6 -25 apartamente, str. 22 
Decembrie, Tirgu Neamt 

- 

81 2009/06/26 
Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a 
locuintelor din Bl.M6 M6 -25 apartamente, str. 22 
Decembrie, Tirgu Neamt 

- 

82 2009/06/26 Hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului pentru - 
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Numar Data Descriere  Observatii  

anul 2009 

83 2009/06/26 

Hotărâre privind darea în administrarea Consiliului 
Judetean Neamt a terenului necesar pentru construirea 
obiectivului „Statie de transfer Tîrgu Neamt”, aferent 
proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor în 
Judetul Neamt” 

- 

84 2009/07/03 Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
lunile iulie august 2009 - 

85 2009/07/03 
Hotărâre privind aprobarea completarii anexei la 
hotărârea Consiliului Local al orasului Tg.Neamt nr.23 din 
27.02.2009  

- 

86 2009/07/03 

Hotărâre privind aprobarea transferului serviciilor si 
activitatilor de asistenta medicala comunitara exercitate 
de Ministerul Sanatatii Publice catre Serviciul Public Local 
de Asistenta Sociala organizat ca serviciu public in 
subordinea Consiliului al orasului Tg Neamt 

- 

87 2009/07/03 

Hotărâre privind transmiterea in folosinta gratuita 
Companiei Nationale de Investitii – CNI SA a terenului in 
suprafata de 3.000 mp, pe durata construirii obiectivului « 
Bazin de inot didactic scolar » 

- 

88 2009/07/03 
Hotărâre privind aprobarea contractului de asociere / 
cofinantare cu S.C. E-ON Gaz Distributie, pentru 
extinderea conductei de distributie gaze naturale 

- 

89 2009/08/07 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului pentru 
anul 2009 - 

90 2009/08/28 

Hotărâre privind scutirea de la plata a impozitelor, 
dobanzilor si penalitatilor de intarziere conform Legii 
571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala 

- 

91 2009/08/28 

Hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru acordarea 
unor adeverinte, referinte si diplome de excelenta cadrelor 
didactice in vederea obtinerii salariului si a gradatiei de 
merit 

- 

92 2009/08/28 Hotărâre privind infiintarea Serviciului Public de 
Administrare a Blocurilor de pe raza orasului Tirgu Neamt 

Revocata prin 
HCL 137 din 

2009 

93 2009/08/28 

Hotărâre privind prelungirea la cerere a autorizatiei de 
transport si a autoriztiei de taxi, precum si atribuirea în 
gestiune delegtă a serviciului de transport public local în 
regim de taxi, transportatorilor autorizati de pe raza 
administrativ   - teritoriala a orasului Tîrgu Neamt 

- 
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Numar Data Descriere  Observatii  

94 2009/08/28 

Hotărâre privind aprobarea documentatiei planului 
urbanistic de detaliu str.Cuza Voda, (langa bloc D1), in 
vederea construirii unui complex comercial D+P+3E pe 
teren proprietate privata a SC Anca Andrei SRL Tg Neamt 

- 

95 2009/08/28 

Hotărâre privind aprobarea documentatiei planului 
urbanistic de detaliu str. Mihai Eminescu, (intre bloc G1 si 
M10), in vederea construirii unui spatiu comercial D+P pe 
teren proprietate privata a domnului Toma Gheorghe 

- 

96 2009/08/28 

Hotărâre privind darea in administrare si exploatare a 
sistemului de gestionare a deseurilor realizat prin proiectul 
„ECO-Management Tirgu Neamt – Proiect pentru 
realizarea unui sistem eficient si durabil de gestionare a 
deseurilor” din Programul Economic si Social de Coeziune 
PHARE 2005 Serviciului Public Ecosalubritas  

- 

97 2009/08/28 
Hotărâre privind darea in administrare si exploatare a 
depozitul orasenesc de deseuri menajere societatii de 
salubrizare S.C. Eurosal Trade S.R.L. Tirgu Neamt 

- 

98 2009/08/28 

Hotărâre privind incetarea mandatului de consilier local al 
domnului Truta Dinu si declararea ca vacant a locului de 
consilier local din cadrul Consiliului Local al orasului Tg 
Neamt 

- 

99 2009/08/28 

Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre 
Consiliul Local orasului Tirgu Neamt si Asociatia Pro 
Democratia pentru realizarea proiectului Buna guvernare 
si participare pentru strategii de dezvoltare locala durabila 

- 

100 2009/09/25 Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
luna septembrie 2009 - 

101 2009/09/25 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a 
domnului Cojocaru Ioan - 

102 2009/09/25 

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 
consiliului local nr.50/26.06.2008 privind modificarea si 
completarea anexei la Hotărârea consiliului local nr.48 din 
18.06.2008 pentru organizarea comisiilor de specialitate 
pe principalele domenii de activitate.  

- 

103 2009/09/25 
Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de 
concesiune care expira in anul 2009 pentru personalul 
medical si aprobarea fisei de calcul a redeventei anuale 

- 

104 2009/09/25 

Hotărâre privind scutirea de la plata a impozitelor, 
dobanzilor si penalitatilor de întarziere conform Legii 
571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala 

- 

105 2009/09/25 Hotărâre privind aprobarea listei bunurilor de retur - 
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Numar Data Descriere  Observatii  

aferente contractului de concesionare a Serviciului public 
de alimentare cu apa si canalizare 

106 2009/09/25 
Hotărâre privind aprobarea concesionarii unui spatiu in 
suprafata de 12 mp cu destinatia de cabinet medical în 
favoarea doamnei doctor COZMA GABRIELA 

- 

107 2009/09/25 
Hotărâre privind aprobarea concesionarii unui spatiu in 
suprafata de 10.56 mp cu destinatia de cabinet medical în 
favoarea doamnei doctor COZMA GABRIELA 

- 

108 2009/09/25 

Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul de investitie “Suplimentarea sistemelor de 
incalzire clasice cu sisteme care utilizeaza energia solară 
la Cresa de copii si Gradinita cu program prelungit nr. 1” 
oras Tg. Neamt 

- 

109 2009/09/25 

Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul de investitie “Suplimentarea sistemelor de 
incalzire clasice cu sisteme care utilizeaza energia solara 
la Gradinita cu program prelungit nr. 1” oras Tg. Neamt, 
jud.Neamt 

- 

110 2009/09/25 

Hotărâre privind aprobarea participarii la “Programul de 
înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de 
încalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, 
energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme 
care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si 
solului” 

- 

111 2009/09/25 

Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei la 
H.C.L. nr 62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune 
delegată a serviciului de transport public local în regim de 
taxi si în regim de închiriere, transportatorilor autorizati de 
pe raza administrativ teritoriala a orasului Tîrgu Neamt, 
care îndeplinesc conditiile pentru atribuire. 

- 

112 2009/09/25 

Hotărâre pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 
93/28.09.2009 privind prelungirea la cerere a autorizatiei 
de transport si a autoriztiei de taxi, precum si atribuirea în 
gestiune delegata a serviciului de transport public local in 
regim de taxi, transportatorilor autorizati de pe raza 
administrativ - teritoriala a orasului Tîrgu Neamt  

- 

113 2009/09/25 
Hotărâre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in 
vederea concesionarii a unor parcari , apartinand 
domeniului public al orasului Tirgu Neamt 

- 

114 2009/09/25 
Hotărâre privind scoaterea la licitatie publica deschisa a 
unor terenuri apartinand domeniului public al orasului 
Tirgu Neamt 

- 
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Numar Data Descriere  Observatii  

115 2009/09/25 

Hotărâre pentru completarea anexei la HCL 
nr.62/29.05.2009 privind aprobarea zonarii orasului Tirgu 
Neamt, in vederea stabilirii impozitelor si taxelor pentru 
anul 2010 

- 

116 2009/09/25 Hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al 
orasului Tg Neamt pentru anul 2009 - 

117 2009/09/25 

Hotărâre privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu 
destinatia de cabinet medical individual, in suprafata de 
23,6 m.p., situat in Ambulatoriul de specialitate, et. I, cam 
19, in favoarea domnului doctor Truta Tudor-Eugen 

- 

118 2009/09/25 
Hotărâre privind scoaterea la licitatie publica deschisa în 
vederea concesionarii a suprafetei de 12 mp, teren 
apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt 

- 

119 2009/10/08 Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
luna octombrie 2009 - 

120 2009/10/08 
Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 
functiilor publice din cadrul Primariei orasului Tg Neamt 
pentru anul 2010 

- 

121 2009/10/08 Hotărâre privind sustinerea Programului BIBLIONET in 
cadrul Bibliotecii Orasenesti Tg Neamt - 

122 2009/10/08 Hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem informatic 
e-administratie – SIE” - 

123 2009/10/08 
Hotărâre privind aprobarea participarii Orasului Tirgu 
Neamt la Programul national de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati 

- 

124 2009/10/30 Hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului pentru 
anul 2009 - 

125 2009/10/30 
Hotărâre privind aprobarea conversiei din lei in euro a 
creditului in valoare de 16.960.000 lei contractat cu BCR 
Tg Neamt 

- 

126 2009/10/30 

Hotărâre privind atribuirea în proprietatea unor persoane 
fizice a unor suprafete de teren situate în intravilanul 
orasului Tîrgu Neamt, conform art. 36 din Legea 18/1991 
cu modificarile si completarile ulterioare . 

- 

127 2009/10/30 
Hotărâre privind scoaterea la licitatie publică deschisă în 
vederea concesionarii a unor parcări , apartinând 
domeniului public si privat al orasului Tirgu Neamt 

- 

128 2009/10/30 
Hotărâre privind concesionarea fara licitatie publica a unor 
terenuri apartinand domeniului public al orasului Tirgu 
Neamt 

- 
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Numar Data Descriere  Observatii  

129 2009/10/30 

Hotărâre privind aprobarea Planului de dezvoltare a 
serviciilor sociale furnizate de Cantina sociala a orasului 
Tirgu Neamt pentru perioada 2010-2015, a Codului etic 
pentru personalul Cantinei sociale a orasului Tirgu Neamt 
si a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale. 

- 

130 2009/10/30 

Hotărâre privind darea in folosinta gratuita a imobilului 
situat in str.Stefan cel Mare nr.66 , apartinand domeniului 
public al orasului Tg Neamt catre Fundatia Filantropica 
Omenia Tirgu Neamt 

- 

131 2009/10/30 
Hotărâre privind darea in administrare gratuita a Bazei 
Sportive din incinta Stadionului Cetatea Tg Neamt, pe o 
perioada de 5 ani catre Clubul Sportiv Scolar Tirgu Neamt 

- 

132 2009/10/30 
Hotărâre Privind desemnarea a doi reprezentanti ai 
Consiliului local in consiliul consultativ al Spitalului 
orasenesc Tirgu Neamt 

- 

133 2009/10/30 

Hotărâre Pentru modificarea pozitiei 11 din anexa nr.1 la 
Hotărârea Consiliului local nr.49 din 24.04.2009 privind 
constituirea Comisiei de Siguranta Circulatiei din cadrul 
Primariei orasului Tirgu Neamt precum si aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a acesteia 

- 

134 2009/10/30 
Hotărâre pentru modificarea pozitiilor nr.2 din anexele nr.1 
si 2 la HCL nr.78/29.08.2008 privind numirea componentei 
AGA si a CA de la S.C. ACVATERM SA  

- 

135 2009/11/13 Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
luna noiembrie 2009 - 

136 2009/11/13 Hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al 
orasului Tg Neamt pentru anul 2009 - 

137 2009/11/13 
Hotărâre pentru revocarea HCL nr. 92/28.08.2009 privind 
infiintarea Serviciului Public de Administrare a Blocurilor 
de pe raza orasului Tirgu Neamt 

- 

138 2009/11/13 Hotărâre pentru revocarea HCL nr. 71/26.06.2009 privind 
infiintarea Serviciului Public Ecosalubritas  - 

139 2009/11/13 Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 
pentru anul 2010 - 

140 2009/11/13 Hotărâre privind scutirea de la plată a impozitelor, 
dobânzilor si penalitătilor de întârziere - 

141 2009/11/13 

Hotărâre privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita 
a suprafetei totale de 992 mp, reprezentand 3 (trei) 
terenuri apartinand domeniului public al orasului Tirgu 
Neamt, situate in intravilan Tirgu Neamt, catre parohia 
Adormirii Maicii Domnul 

- 
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Numar Data Descriere  Observatii  

142 2009/11/13 

Hotărâre privind aprobarea transmiterii in administrare a 
spatiului apartinand domeniului public al orasului Tirgu 
Neamt, situat in Tirgu Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 62 
(birou nr.2 - partier ), in vederea infiintarii si desfasurarii 
activitatii  de catre SC „ECO TG” SRL Tirgu Neamt, pe 
durata desfasurarii acestei activitati 

- 

143 2009/11/13 
Hotărâre privind aprobarea asocierii, infiintarea S.C. ECO 
TG S.R.L Tirgu Neamt si aprobarea Actului Constitutiv al 
societătii comerciale si al statului de functiuni 

- 

144 2009/11/13 

Hotărâre privind aprobarea transmiterii in administrare a 
spatiului apartinand domeniului public al orasului Tirgu 
Neamt, situat in Tirgu Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 48 
(birouri 22-23), catre SC „Civitas Com” SRL Tirgu Neamt, 
in vederea infiintarii si desfasurarii activitatii de 
administrare fond locativ, pe durata desfasurarii acestei 
activitati  

Revocata prin 
HCL 

147/2009 

145 2009/11/13 

Hotărâre privind aprobarea completarii Actului constitutiv 
actualizat al SC Civitas com SRL si infiintarea in cadrul 
acestei societati a unui punct de lucru in Tirgu Neamt, str. 
Stefan cel Mare, nr. 48, birou 22-23, avand ca obiect 
administrarea  fondului locativ al orasului Tirgu Neamt. 

- 

146 2009/11/25 Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al 
orasului Tg Neamt pentru anul 2009. - 

147 2009/11/25 

Hotărâre privind aprobarea transmiterii in administrare a 
spatiului apartinand domeniului public al orasului Tirgu 
Neamt, situat in Tirgu Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 48 
(birouri 22-23), catre SC „PRIM LOCATO” SRL Tirgu 
Neamt, in vederea infiintarii si desfasurarii activitatii de 
administrare fond locativ, pe durata desfasurarii acestei 
activitati. 

- 

148 2009/11/25 

Hotărâre privind aprobarea asocierii, infiintarea S.C. PRIM 
LOCATO S.R.L Tirgu Neamt si aprobarea Actului 
Constitutiv al societatii comerciale si al statului de 
functiuni. 

- 

149 2009/11/25 
Hotărâre privind aprobarea Proiectului Cresterea nivelului 
de pregatire profesionala a angajatilor Primariei orasului 
Tg Neamt, jud.Neamt. 

- 

150 2009/11/25 

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri sI 
cheltuieli, a statului de functiuni precum sI a criteriilor de 
performanta la S.C. CIVITAS Com. S.R.L.Tg Neamt 
pentru anul 2010. 

- 

151 2009/11/25 Hotărâre privind aprobarea exercitarii cu titlu gratuit de 
catre E-On Moldova SA Neamt a drepturilor de uz si - 
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Numar Data Descriere  Observatii  

servitute asupra suprafetei de 6mp teren neproductiv 
apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt 

152 2009/12/18 Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
luna decembrie 2009 - 

153 2009/12/18 Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al 
orasului Tg Neamt pentru anul 2009 - 

154 2009/12/18 

Hotărâre privind aprobarea darii in administrare gratuita a 
islazurilor „Osoi”, „Slatina” si „Aerodrom” care apartin 
domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, catre, Asociatia 
Crescatorilor de Animale ”Humulesti” si, respectiv 
Asociatia Crescatorilor de Animale Aerodrom.  

- 

155 2009/12/18 

Hotărâre privind modificarea si completarea art. 1 din 
H.C.L. nr. 141 din data de 13.11 2009 privind aprobarea 
transmiterii in folosinta gratuita a suprafetei totale de 992 
mp, reprezentand 3 (trei) terenuri apartinand domeniului 
public al orasului  

- 

156 2009/12/18 

Hotărâre privind scutirea de la plata a impozitelor, 
dobanzilor si penalitatilor de intarziere la persoane fizice 
conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala 

- 

157 2009/12/18 

Hotărâre privind scutirea de la plata a impozitelor, 
dobanzilor si penalitatilor de intarziere la persoane juridice 
conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala 

- 

158 2009/12/18 Hotărâre privind reactualizarea unor taxe la nivelul 
orasului Tg Neamt - 

159 2009/12/18 

Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei la 
H.C.L. nr 62/01.08.2008 privind atribuirea in gestiune 
delegata a serviciului de transport public local in regim de 
taxi si in regim de inchiriere, transportatorilor autorizati de 
pe raza administrativ-teritoriala a orasului Tîrgu Neamt, 
care îndeplinesc conditiile pentru atribuire .  

- 

160 2009/12/18 
Hotărâre privind aprobarea delegarii prin atribuire in 
gestiune directa a serviciului de salubrizare catre S.C. 
ECO TG. S.R.L. Tirgu Neamt  

- 

161 2009/12/18 
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Contractului de 
prestare a serviciului de salubrizare SC ECO TG SRL Tg 
Neamt 

- 

162 2009/12/18 
Hotărâre privind aprobarea tarifelor prestate de S.C. ECO 
TG. S.R.L. Tirgu Neamt pentru activitatile de colectare, 
transport si depozitare temporara a deseurilor 

- 
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Numar Data Descriere  Observatii  

163 2009/12/18 

Hotărâre privind aprobarea preturilor/tarifelor prestate de 
catre operatorul Compania Judeteana APA SERV S.A. 
Neamt pentru serviciile publice de alimentare cu apa 
potabila si canalizare – epurare 

- 

164 2009/12/18 
Hotărâre privind aprobarea asocierii, infiintarea S.C. ECO 
TG SRL Tirgu Neamt si aprobarea Actului Constitutiv al 
societatii comerciale si al statului de functiuni. 

- 

165 2009/12/18 

Hotărâre privind aprobarea asocierii, infiintarea S.C. PRIM 
LOCATO S.R.L Tirgu Neamt si aprobarea Actului 
Constitutiv al societatii comerciale si al statului de 
functiuni  

- 

166 2009/12/18 Hotărâre privind numirea componentei AGA de la S.C. 
ECO TG S.R.L Tirgu Neamt pentru mandatul 2009-2013 - 

167 2009/12/18 
Hotărâre privind numirea componentei AGA de la S.C. 
PRIM LOCATO S.R.L Tirgu Neamt pentru mandatul 2009-
2013  

- 

168 2009/12/30 

Hotărâre privind aprobarea exercitarii cu titlu gratuit de 
catre E-On Moldova SA Neamt a drepturilor de uz si 
servitute asupra suprafetei de 6mp teren neproductiv 
apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt 

- 

 
 

2. Activitatea aparatului propriu al Primariei oraşului Tîrgu Neamţ 
 

 Primăria oraşului Tîrgu Neamţ, autoritate a administraţiei publice locale 
constituită în temeiul Legii 215/2001, este o structură funcţională cu activitate 
permanentă constituită din Primar, Viceprimar, Secretarul unităţii administrativ-
teritoriale, Administrator Public i Aparatul de specialitate al primarului structurat pe 
servicii, birouri i compartimente.  
 Ca autoritate executivă a administraţiei publice locale, primarul a acţionat atât 
pentru realizarea tuturor atribuţiilor date de lege în sarcina sa, cât şi pentru soluţionarea 
problemelor concrete ridicate de cetăţenii din unitatea administrativ-teritorială. 
 Obiectivele prioritare prevăzute în agendă pe anul 2009 au fost cele referitoare la 
constituirea şi adoptarea bugetului local, realizarea acestuia, urmărirea îndeplinirii 
hotărârilor adoptate de Consiliul local, realizarea atribuţiilor serviciilor publice din 
subordine, îndeplinirea sarcinilor serviciilor, birourilor şi compartimentelor de 
specialitate. 
 În exercitarea atribuţiilor pe linie de administraţie publică, primarul a emis în anul 
2009, un număr de 2400 dispoziţii, prin care s-au soluţionat problemele concrete ale 
comunităţii la următoarele domenii de activitate: 
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Nr. 
crt. 

Domeniul Conţinutul, pe scurt Număr 

- acordare ajutor social 12 
- încetare ajutor social 35 
- modificare dosar ajutor social 57 
- reluare plată ajutor social 12 
- plata ajutor social 15 
- suspendare plata ajutor social 12 
- aprobare regulament ajutor social 12 
- plata ajutor încălzire 6 
- ajutor înmormântare 11 
- modificare componenta comisie solutionare 
cereri ajutor social 

1 

- ajutor de urgenta 24 
- recuperare ajutor social 6 
- ajutor incalzire 416/2001 6 
- reglare erori ajutor social 1 

1. Aplicarea Legii 
nr.416/2001 

- incetare a serviciilor de asistenta sociala de 
catre cantina sociala 

5 

- suspendare contract muncă 4 
- încetare contract muncă  10 
- angajare + acordare indemnizatii 61 
- ajutor deces salariati 2 
- aprobare state de funcţii 2 
- modificare dispoziţii 1 
- promovari 0 
- sanctionari 0 
- numire funcţii publice 0 
- reluare activitate 1 

2. 
 

Resurse umane 

- desemnare sef birou 2 
- autorizare 242 
- încetare 3 
- suspendare  5 
- anulare 2 
-interzicere 0 
- constatarea nulitatii 0 

3. Autorizare şi control 

- modificari de dispozitii 11 
- alocaţii copil nou-născut 212 
- plata alocaţie nou-născut 12 
- alocaţii complementare 389 
- alocaţii monoparentale 107 
- încetare alocaţie de susţinere 182 
- modificare alocaţie de susţinere 68 
- reluare plată alocaţie de susţinere 42 

4. 
 

Alocaţii 
 

- suspendare alocaţie de susţinere 12 
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- curatele 72 
- încetare curatelă 0 
- incetare tutelă 1 

5. Autoritate tutelară 

- dări de seama tutele 2 
6. Consiliul Local - convocare 20 
7. Comisii diverse Comisii pentru licitaţii, investiţii, angajări, etc. 52 
8. Respingeri 

contestaţii 
 2 

9. Delegari atribuţii  7 
10 Sporuri  0 

- restituiri  in natura 1 11 Notificări Legea 
nr.10 - respingeri 12 

  - despagubiri in echivalent 7 
  -restituire partiala in natura 1 
  -completare dosar restituit 2 

12 Alegeri  Organizare alegeri si radieri liste electorale 22 
- modificare dispoziţii 25 
- abrogare dispoziţii 7 

13 Altele 

- rectificare dispoziţie 15 
14. Protectia copilului  Aprobare plan servicii 82 

  Trusou 228 
Acordare 6 15. Incalzire energie 

termica Modificare 1 
Acordare 12 
Modificare 55 
Respins 8 
Incetare 39 

16. Incalzire gaz metan 
+ lemne 

Abrogate cereri caldura 0 
17. Stare civila Rectificari acte 2 

  Acordare Sprijin la constituirea familiei  122 
  Plata Sprijin la constituirea familiei 12 

TOTAL DISPOZIŢII 2400 
 
 
 În afara acestora, primarul şi-a exercitat activitatea executivă şi prin alte acte, 
materiale sau operaţiuni cu caracter tehnic cum sunt avizele, acordurile, raporturile, 
aprobările sau atribuţiile prevăzute de lege. 
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Structura funcţională a Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ în anul 2009 s-a prezentat 
astfel: 

 
Servicii-birouri-compartimente Activitate 

Serviciul Venituri - Impozite si 
Taxe  cu 2 birouri in subordine:  
- Birou Venituri –Impozite si Taxe 
- Birou Evidenta si Incasare 

- încasarea taxelor si impozitelor locale;  
- fundamentarea bugetului local (partea de 
venituri) 

Serviciul Buget - Prognoze - 
Financiar-Contabil cu 2 birouri in 
subordine:  
- Birou Buget-Prognoze 
- Birou Financiar-Contabil 

-  elaborarea   bugetului   de   venituri   si 
cheltuieli a instituţiei  
- exercitarea   controlului  financiar 
preventiv pentru platile efectuate din 
bugetul autorităţilor executive  
- ordine de plata, incasari, plaţi 

Serviciul Amenajarea teritoriului–
Urbanism-Cadastru cu 2 
compartimente si 1 birou in subordine:  
- Compartiment Urbanism – Amenajarea 
teritoriului 
- Compartiment Unic  Avizare 
- Birou Cadastru- Registru Agricol, Adm. 
Domeniu Public 

- gestionarea   planului   urbanistic general 
al localităţii 
- eliberarea    de    autorizaţii    de 
construcţie si de certificate de urbanism  
- eliberarea titlurilor de proprietate aplicarea 
Legii 247/2005 

Serviciul Juridic - Contencios-
Administratie locala -Autoritate tutelara-
Resurse Umane cu 3 compartimente in 
subordine:  
- Compartiment Juridic-Contencios 
- Compartiment Administratie locala-
Autoritate tutelara 
- Compartiment Resurse Umane  

- reprezentarea si susţinerea intereselor 
instituţiei in fata instanţelor judecătoreşti, a 
autorităţilor jurisdictionale de la Curtea de 
Conturi, a organelor de urmărire si 
cercetare penala cat si in fata notarilor 
publici;  
- aplicarea Legii 10/2001  
- efectuarea anchetelor sociale cu privire la 
autoritatea tutelara; 
- întocmirea statelor de plata  pentru 
salariati, a indemnizatiilor pentru consilieri 
locali  
- plata ajutoarelor sociale, a indemnizatiilor 
de nastere si alte ajutoare banesti 
- angajarea de personal, etc. 

Serviciul Informare si Relatii Publice, 
Sport, Turism  cu 4 compartimente in 
subordine : 
 
- Compartiment Relatii Publice, Relatii 
externe; 
- Compartiment Relatii cu mass-media, 
Sport, Turism 

- promovarea imaginii instituţiei si a zonei 
geografice pe plan intern si internaţional; 
- aplicarea   Legii   544/2001   si   a Legii 52 
/2003 
- rezolvarea petiţiilor, organizarea si 
participarea la audiente  
- organizarea de dezbateri,întruniri, adunări 
publice;  
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-Compartiment Registratura- Relatii cu 
publicul 
- Compartiment Informatica 

- primirea, inregistrarea si transmiterea         
corespondentei instituţiei; 
- relaţia   cu   mass-media   si   alte structuri 
asociative; 
- implementarea de software necesar  
informatizării  serviciilor primăriei; 
- administrarea reţelei de calculatoare 
- administrarea si intretinerea paginii WEB a 
institutiei 

Birou Investitii – Gospodarie comunala  
cu 3 compartimente in subordine: 
 
- Compartiment Investitii 
- Compartiment Contracte de achizitii 

publice 
- Compartiment Gospodarie comunala, 

licitatii, fond locativ 

- intocmirea listei de investitii 
- ofertări si licitaţii cu privire la obiective 

de investiţii 
- elaborarea  planului  anual  de  achiziţii 

publice 
- constuirea de locuinţe 
- legătura cu asociaţiile de proprietari 

pentru rezolvarea problemelor edilitar- 
gospodaresti 

Compartiment Protectie Civila - planificarea si conducerea activităţilor de 
întocmire, aprobare, actualizare, păstrare 
si de aplicare a documentelor operative ( 
planul de protecţie civila, planul de 
evacuare, planul de aparare impotriva 
dezastrelor 

Compartiment Integrare Europeana - implicarea institutiei in procesul de 
integrare europeana 

- stabilirea, mentinerea si dezvoltarea de 
parteneriate locale, regionale, nationale 
si internationale, a relatiilor de 
colaborare in procesul de integrare 
europeana prin initierea si participarea la 
proiecte locale, regionale, nationale si 
internationale, atragerea de finantare in 
zona Tirgu Neamt 

Compartiment Control Comercial si 
Avizare Mediu, Transporturi 

- Verificarea legalitatatii comertului existent 
pe raza orasului prin efectuarea de 
controale periodice in teritoriu 

- Eliberarea de autorizatii pentru 
desfasurarea activitatilor independente de 
catre persoane fizice 

- Aplicarea legislatiei in domeniul protectiei 
mediului  

Compartiment Audit  - Executarea misiunilor de audit intern 
cuprinse în planul anual de audit  
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2.1. RESURSE UMANE 

 2.1.1. Aparatul propriu al Primăriei 
 

 În cadrul Primariei oraşului Tîrgu Neamţ au fost prevăzute pentru anul 2009  un 
număr de 94 posturi, din care :   

- 2 demnitari   
- 1 secretar 
- 1 administrator public 
- 90 – aparat propriu : 10 funcţii de conducere  şi 80 funcţii de execuţie 

 
Structura functiilor publice de executie pe clase si grade profesionale 
 
Grad  
profesional 
 
Clasa 

Total, 
din care Superior Principal Asistent Debutant 

Total, din 
care : 

94 35 17 34 - 

I (studii 
superioare) 

63 17 16 28 - 

II (S.S.D) 5 4 - 1 - 
III (studii medii) 26 15 - 2 - 

 
După natura atribuţiilor titularului funcţiei publice, funcţiile publice aprobate se 
împart în :  

 11 funcţii publice de conducere, inclusiv secretarul unităţii administrativ- 
teritoriale  

 79  funcţii publice de execuţie. 
 
- Numărul total de posturi ocupate, la începutul anului 2009: 63 
În cursul anului 2009  a  fost organizat concurs pentru ocuparea funcţiei de 

conducere  la Serviciul Buget – Prognoze Financiar Contabil – s-a ocupat un post de 
şef birou – Tănase Carmen. 

- Număr total de posturi ocupate la sfârşitul  anului 2009 : 63 
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2.1.2. Serviciul Public de Asistenţă Socială 
 

Categorie personal Posturi bugetare Functii de 
conducere (12%) Posturi executie 

TOTAL, din care: 113 1 113 
Functii publice 12 1 12 
Personal contractual 101 - 101 
 
Structura functiilor publice de executie pe clase si grade profesionale 
Grad 
profesional 
 
Clasa 

Total, 
din care Superior Principal Asistent Debutant 

Total, din care : 12 4 4 4 - 
I (studii 
superioare) 

11 3 4                              4 - 

II (S.S.D) - - - - - 
III (studii medii) 1 1 - - - 

 
      Serviciul Public de Asistenţă Socială este structurat astfel:  

 Compartiment Protecţia Drepturilor Copilului – 6 posturi (din care 4 sunt 
ocupate) 

 Compartiment Protecţie şi Asistenţă Socială – 87 posturi: 
  - Asistenţi personali – 94 posturi  (ocupate 52  posturi de asistenţi 
personali ai persoanelor cu handicap gradul I, şi  22 indemnizaţii persoane cu 
handicap) 
  - Cantina Socială - 4 posturi (ocupate) 
  - Protectie si Asistenta Sociala - 6 posturi ( ocupate 4 ) 

 La data de 01.07.2009 au fost preluate prin protocolul nr. 5525/19.06.2009 
încheiat înre DSP Neamţ şi Primăria oraşului Tîrgu Neamţ cu nr.13091/24.06.2009, un 
număr de 18 posturi. 

 
2.1.3. Creşa 

 10 posturi , (ocupate10) din care:  
  - 3 asistenţi medicali 
  - 5 infirmiere 
  - 1 bucătar 
  - 1 spălătoreasă 
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2.1.4. Biblioteca orăşenească 
 4 posturi , (ocupate 4) din care: 
  - 2 bibliotecari  
  - 2 muncitori 

 
2.1.5. Casa Culturii Ion Creangă 

 14 posturi, (ocupate10) din care: 
  -  1 post director 
  -  3 posturi referent cu studii superioare  
  -  2 posturi referent cu studii medii 
  -  1 post administrator 
  -  5 muncitori 
  -  2 dansatori 
 

2.1.6. Serviciul Public de Prestări Servicii CONSPRIM  
 100 posturi (ocupate 24), din care: 

- 1 şef serviciu 
- 1 sef echipa 
- 2 maistri 
- 20 muncitori 
 

2.1.7. Serviciul Public de Politie Comunitara 
 •  40 posturi ( ocupate 19 ), din care: 

- 1 paznic   
- 1 referent  asistent / 3 
- 7 referent asistent/3 
- 1 referent principal/3 
- 7 referent superior/2 
- 1 inspector Asistent//3 
- 1 inspector principal/2 

 
2.1.8. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei  

•  11 posturi ( ocupate 8 ), din care: 
-  1 şef serviciu  
-  1 inspector asistent /1 

      -  1 inspector asistent/3 
     -  1 referent IA 
      -  1 inspector de specialitate II 
      -  1 inspector principal /1 
      -  2 referent superior /1 
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 2.1.9. Serviciul Administrativ – Gospodaresc 
     • 40 posturi (ocupate 27 ), din care: 

- 1 sef serviciu 
- 1 referent I 
- 3 muncitori I 
- 6 muncitori II 
- 4 muncitor III 
- 2 muncitori IV 
- 3 muncitori V 
- 4 muncitori VI 
- 3 şofer  

                   
2.1.10. Aparatul permanent de lucru al CL 

 1 post apobat şi ocupat 
- 1 consilier juridic III 

 2.1.11. Serviciul voluntari pentru situatii de urgenta  
                          1 post referent IA – sef serviciu -ocupat 
                            1 post referent IA – şef formatie  
                            71 voluntari 
 
 Activităţi desfăşurate în anul 2009:  

 întocmirea proiectelor de hotărâri privind modificarea organigramei, 
statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului local 
Tîrgu Neamţ şi al serviciilor publice subordonate, înfiinţarea de noi servicii 
publice subordonate Consiliului local; 

 întocmirea dispoziţiilor privind încadrarea, promovarea, avansarea, 
sancţionarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă sau de 
serviciu ale salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
local şi asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; 

 completarea carnetelor de muncă, a statelor de funcţiuni, eliberarea de 
adeverinţe pentru salariaţi;  

 întocmirea şi depunerea diverselor situaţii statistice: CAS, Şomaj, 
sănătate, impozitul pe venitul global, anexe funcţionari publici pentru 
ANFP Bucureşti, situaţii privind cheltuielile cu salariile asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav; 

 colaborare cu ANFP în următoarele domenii: 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(adresă de intenţie, publicare, constituirea 
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comisiilor de concurs şi contestaţii, etc.), întocmirea planului de ocupare a 
funcţiilor publice vacante, notificări agenţiei privind modificări a 
componenţei funcţionarilor publici, administrarea bazei de date a 
funcţionarilor publici conform formularelor cerute de Agenţie; 

 planificarea programelor de perfecţionare a funcţionarilor publici conform 
graficului transmis de Agenţie, precum şi a concediilor de odihnă 

 intocmirea situatiei pentru Directia de finante conform HG 186; 
 intocmirea pontajelor de prezenta lunare cat si a statelor de plata; 
 intocmirea declaratiilor lunare pentru ALOFM, Casa de sanatate si Casa 

de pensii. 
 pastrarea si completarea registrului de evidenta a salariatilor; 
 pastrarea si completarea registrului de evidenta a functionarilor publici. 
 întocmirea dosarelor profesionale în format electronic , completarea 

acestora. 
 completarea registrului de evidenţă a funcţionarilor publici. 

           
 

2. 2. VENITURI-TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE 
 
 STRUCTURA  VENITURILOR BUGETULUI PE ANUL 2009 
 
                      TOTAL VENITURI REALIZATE                                                          28.747     
mii lei 
                        Din care:     Venituri din impozite si taxe locale:                             
4.754    mii lei 
        Cote  si sume defalcate                                                 5.837    
mii lei 
        Sume defalcate din T.V.A                                           17.528     
mii lei                      Subventii de la bugetul statului                                      
628     mii lei 
   
                       STRUCTURA PE  SURSE  A VENITURILOR  PROPRII: 
                                                                                                                                      Mii 
lei 
                                                                                                  Prognozat               
Realizat         % 
 

- Cote si sume defalcate                                             5.947                 5.837            
98 

- Impozit pe cladiri persoane fizice                              567                    540             
95   
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- Impozite si taxa pe cladiri persoane juridice        1.076                    949            
88 

- Impozite pe terenuri persoane fizice                        292                    244            
84   

- Impozite si taxa pe teren persoane juridice            255                    227            
89 

- Impozite pe terenuri  din extravilan                            83                      77            
93 

- Impozite pe mijloace de transport – pers. fizice     387                   344             
89 

- Impozite pe mijl. de transport – pers. juridice        242                    223            
92 

- Venituri din concesiuni                                                240                    229            
95  

- Alte venituri                                                                                            1.921  
 

Nr. roluri – 11.626 
din care:  

 La persoane fizice - 10.775 
 La persoane juridice -   851 

 
 
PERSOANE FIZICE 

 2008 2009 

Dosare reducere impozite  
349 295 

Dosare scutire integrala 
228 298 

 
PERSOANE JURIDICE      -mii lei- 

 2008 2009 

 Nr.procese verbale de control 
25 98 

Sume atrase suplimentar 
46.257 lei 103.185 lei 

 
Nr. dosare executare silită în anul 2009 : 660 
Din care :  

 - persoane fizice   525 
 - persoane juridice            135 

 
Nr. popriri în anul 2009 : 508 
Din care :  

 - persoane fizice   435 
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 - persoane juridice              76 

 
 

2.3. BUGETUL  LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ -2009 
 

 
Nr.  
Crt. 

Denumire cheltuieli Realizari 2009  
(RON) 

1.  Autoritati publice: 2.625.804 
  *personal 1.956.096 
  salarii  1.462.830 
  viramente 331.776 
  salar 13.2008 63.472 
  indemnizatie consilieri 98.018 
  *materiale 611.054 
                 

utilitati,deplasari,reparatii 
curente, rechizite, imprimate, 
carburanti, piese auto, 
publicitate 584.019 

  perfectionare 27.035 
  *capital 58.654 
2. Evidenta Populatiei 282.000 
  *personal 233.000 
  salarii  180.304 
  Viramente 47.746 
  Salar 13.2008 4.950 
  *materiale 45.000 
   utilitati,deplasari,reparatii 

curente, rechizite, imprimate, 
carburanti, piese auto, 
publicitate 45.000 

  *capital 4.000 
3. Plati dabanzi 2.013.000 
  BCR 2.013.000 
4. Transferuri cu caracter 

general 0 
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5. Ordine publica, situatii de 
urgenta, protectia civila 579.373 

  *personal SVSU 14.092 
  salarii  10.147 
  viramente 3.781 
  salar 13.2008 164 
  *personal Politia 

Comunitara 334.908 
  salarii  259.396 
  viramente 63.224 
  salar 13.2008 12.288 
  *materiale 176.967 
  utilitati  spatii pol.comunitara 

si protectie civila 26.510 
  amenajare punct comanda 

ALA 24.673 
  reparatii cladire Pompieri 18.062 
  confectionat echipamente 

voluntari serv.urgenta 41.957 
  combustibil,ulei,asigurari,pie

se auto,cauciucuri 16.283 
  furnituri birou,hartie 

xerox,mat.curatenie,imprima
te 764 

  materiale alegeri 
europarlamentare 4.873 

  materiale pt.functionarea 
serviciu urgenta 6.250 

  asigurari voluntari serviciu 
urgenta 37.595 

  *capital 55.661 
Invatamant 15.257.299 
*personal  14.179.416 
salarii  10.848.824 
viramente 2.629.094 
salar 13.2008 701.498 
*burse  106.991 
*materiale 816.099 

6 

utilitati,deplasari,reparatii 
816.099 
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curente, rechizite, imprimate, 
carburanti, piese auto, 
publicitate 

 

*capital 154.792 
7. Sanatate 237.349 
  *transferuri (ptr.reparatii 

cladiri Spital Oras) 40.000 
  Personal cabinete scolare 191.887 
  Materiale sanitare si 

curatenie 5.462 
Cultura 1.692.329 
Biblioteca 124.486 
*personal 84.486 
salarii  63.109 
viramente 18.061 
salar 13.2008 3.316 
*materiale 40.000 

8. 

           
utilitati,deplasari,reparatii 
curente, rechizite, imprimate, 
carburanti, piese auto, 
publicitate, carti 40.000 

  Sala Sport  
  *materiale 30.000 
  utilitati, piese schimb bai, 

materiale curatenie 30.000 
  Casa Culturii 353.000 
  *personal 182.999 
  salarii  135.672 
  viramente 38.059 
  salar 13.2008 9.268 
  *materiale 170.001 
           

utilitati,deplasari,reparatii 
curente, rechizite, imprimate, 
carburanti, piese auto, 
publicitate, carti 170.001 

  Religie 102.550 
  *transferuri pt.religie 102.550 



31 
 

  *materiale si plati 
manifestari culturale 794.503 

  *zilele Cetatii 90.000 
  *sprijinire Consiliul Local 

Tineret 4.550 
  *premiere copii olimpici 2.000 
  *ziua persoane varstnice 3.000 
  *1 Iunie 3.815 
  *lucrari intretinere spatii 

verzi SC Eurosal 768.443 
  Servicii conf.L448/2006 14.451 
  *transferuri 167.200 
           activitati sportive 167.200 
  *capital 3.000 
9.  Asistenta sociala 2.184.191 
          *Personal  1.123.000 
  Asistenti personali   707.166 
  Cantina de ajutor 63.259 
            salarii  46.958 
            viramente 13.458 
            salar 13.2008 2.843 
  Serviciul  de asistenta 

sociala  178.021 
            salarii  138.601 
            viramente 34.227 
            salar 13.2008 5.193 
  Cresa 174.554 
            salarii  145.772 
            viramente 22.387 
            salar 13.2008 6.395 
  *Materiale 278.401 
  alimente Cantina si Cresa 154.448 
  utilitati,materiale curatenie 97.837 
  combustibil,ulei,asigurari,pie

se auto,revizie-auto din 
dotare 13.616 

  ajutoare de urgenta 12.500 
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  *Transferuri 783.348 
  ajutoare sociale+trusou nou 

nascuti,aj.pt.incalzirea cu 
lemne,sprijin familie 540.232 

  fundatii 243.116 
  *contributie locala program 

CITO 63.000 
  *contributie Asociatia Angels 45.000 
  *contributie locala program 

Fundatia Speranta 52.500 
  *contributie locala program 

Fundatia Omenia 20.000 
  *contributie locala 

Prodemocratia 3.500 
  *contributie locala Sindicatul 

Pensionarilor 5.000 
  *Capital 53.550 
10.  Servicii de dezv.publ.si 

locuinte 1.843.650 
 Personal -Serviciul 

Administrativ 
Gospodaresc 426.803 

           salarii  326.619 
           viramente 81.366 
           salar 13.2008 18.818 
 Investitii 426.322 
 Materiale 990.525 
  iluminat public si materiale 

intretinere iluminat 497.254 
  lucrari prestari servicii 

Acvaterm  289.485 
  motorina,piese 

auto,asigurari,reparatii-
autoscara 48.371 

  confectionat si montat banci 
stadale 14.500 

  vopsit si rep.banci-stalpi 
iluminat-stalpi protectie 20.100 

  confectii metalice  38.877 
  confectionat garduri limita 

proprietate domeniul public 8.362 
  Cladire Groapa ecologica 73.726 
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11 Alte actiuni-proiecte in 
cadrul programului de 
dezvoltare 71.400 

12 Mediu, salubritate 769.446 
  Materiale 769.446 
      Salubritate-lucrari 

executate de SC EUROSAL 769.446 
13. Fond de dezvoltare 

regionala(A.O.R.) 6.877 
  Transferuri contributie 

Asociatia Oraselor din 
Romania 6.877 

14. Subventii (diferente de 
pret G/cal-SC Acvaterm 
SA) 51.000 

15. Transporturi  1.104.669 
        *materiale 1.098.656 
  asfaltari si balastari strazi 978.051 
  achizitionat si montat 

indicatoare rutiere 16.904 
  curatat si intretinut gaighere 

stradale 21.883 
  ridicat la cota gaighere 17.508 
  curatat santuri si montat 

dale 14.130 
  carburant utilaje  79.942 
  Vopsit stalpi si marcaje 

rutiere 32.922 
  asigurari RCA, casco 14.890 
        *capital 6.013 
     

TOTAL 28.719.066 
 
 
 

2.4. AUDIT INTERN 
 

 Rapoartele misiunilor de audit intern cuprinse în planul anual de audit intern 
întocmite în cursul anului 2009: 

 Inventarierea domeniului public i  privat al ora ului Tîrgu Neam  definitivat în cursul 
anului 2009,  

 Activitatea caseriei Primăriei ora ului Tîrgu Neam ; 
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 Plata facturilor lucrărilor de prestări servicii în anul 2008 la Serviciul Public Consprim; 
 Plata facturilor lucrărilor de prestări servicii în anul 2008 la S.C. EUROSAL TRADE SRL 

Tîrgu Neam ; 
 Administrarea, gestionarea i utilizarea fondurilor europene în institu ia publică în anul 

2008. 
 Plata facturilor pentru lucrările de investi ii pentru anul 2008; 
 Achiziţii publice de produse, lucrări şi servicii pentru anul 2008; 

 
Misiuni ad-hoc efectuate în cursul anului 2009: 

 notă privind legalitatea modului de utilizare a fondurilor publice pentru investiţia- 
„Amenajarea i reabilitarea trotuare” ora  Tîrgu Neamţ; 

 notă privind legalitatea modului de utilizare a fondurilor publice pentru investiţia 
„Extindere re ea canalizare menajeră i pluvială pe străzile Mără e ti i Batalion” din 
oraşul Tîrgu Neamţ; 

 notă privind legalitatea modului de utilizare a bugetului aprobat pentru „Plata facturilor 
către furnizorii sau prestatorii de servicii la Colegiul Na ional Stefan cel Mare” din 
ora ul Tîrgu Neam ;  

 notă privind legalitatea atribuirii contractului de achiziţie publică, verificarea lucrărilor 
executate la obiectivul de investiţii „Extindere re ea de distribu ie gaze naturale 
presiune redusă din politilenă” în oraşul Tîrgu Neamţ cartier Humule ti; 

 notă privind legalitatea atribuirii contractului de achiziţie publică, verificarea lucrărilor 
executate la obiectivul de investiţii „Extindere re ea canalizare menajeră i pluvială pe 
străzile Veterani i Vasile Alecsandri”  în oraşul Tîrgu Neamţ; 

 notă privind legalitatea modului de utilizare a fondurilor publice pentru investiţia 
„Extindere re ea de distribu ie gaze naturale presiune redusă din politilenă strada 
Panduri” în oraşul Tîrgu Neamţ; 

 notă privind legalitatea „Încasării taxelor la contractele de concesiune”; 
 notă privind legalitatea modului de folosire a bugetului încasat pe anul 2008 i 2009 la 

„Asocia ia Sportivă Fotbal Club Cetatea Tîrgu Neam ”; 
 
Principalele domenii auditabile sunt: 

1. Procesul bugetar – evaluarea sistemului de control intern corespunzător planificării, 
angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor, a aprobării şi evidenţei 
angajamentelor bugetare şi legale,  a contabilităţii şi a controlului financiar aferent 
Concluzii: - În conformitate cu prevederile OMF nr. 1792/2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 
bugetare şi legale, nu au fost identificate riscuri; 
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2.   Achiziţii publice - evaluarea sistemului de control intern care este ataşat activităţii 
de achiziţii publice din cadrul instituţiei. 

În urma verificărilor efectuate la Compartimentul Licitaţii, Fond Locativ – 
Contracte  
Concluzii: s-au constatat următoarele: 
 
În anul 2008 au fost încheiate 59 de achizi ii  publice din care: 

 1 cerere de ofertă pentru contractele de lucrări, 
 1 cerere achizi ionare directă pentru contractele de lucrări, 
 1 licita ie deschisă pentru contractele de produse, 
 6 cereri de ofertă pentru contractele de produse, 
 19 cereri de achizi ii directe pentru contractele de produse, 
 1 licita ie deschisă pentru contractele de servicii, 
 18 cereri de ofertă pentru contractele de servicii, 
 12 achizi ii directe pentru contractele de servicii, 
 32 achizi ii directe. 

 
S-a constatat că sistemul achizi iilor publice este func ional, această activitate s-a 
desfă urat în condi ii de conformitate. Persoanele implicate în derularea achizi iilor 
publice, cunosc sarcinile stabilite în cadrul procesului necesar desfă urării activită ii 
de achizi ii. 
 Constatări: -  Nu au fost identificate riscuri. 

 

 3.  Alte domenii: 

1. Inventarul bunurilor înscrise în domeniul public al ora ului Tîrgu Neam  a fost întocmit 
în baza Legii 213/1998 privind proprietatea publică i regimul juridic al acesteia. 

Constatări: Nu au fost identificate riscuri. 

2. Activitatea caseriei Primăriei ora ului Tîrgu Neam  – în urma verificărilor s-a constatat 
că se respectă Regulamentul opera iunilor de casă. 

Constatări: Nu au fost identificate riscuri. 

3. Plata facturilor lucrărilor de prestări servicii anul 2008 la Serviciul Public de prestări 
servicii CONSPRIM  

Constatări: Situaţii de plată eronate. 

Concluzii şi recomandări: Verificări periodice ale situaţiilor de plată astfel încât să se 
evite întocmirea lor eronată. 
Stadiul implementării recomandărilor: Implementat. 
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4. Plata facturilor lucrărilor de prestări servicii în anul 2008 la S.C. EUROSAL TRADE SRL 
Tîrgu Neam  
Concluzii şi recomandări: -  Verificări periodice ale situaţiilor de plată astfel încât să se 
evite întocmirea lor eronată. 

Stadiul implementării recomandărilor: Implementat. 

5. Administrarea, gestionarea şi utilizarea fondurilor europene  
S-a respectat  cadrul legal şi normativ privind atribuirea contractelor de achizi ie 
publică. Nu au fost identificate riscuri. 

 
6. Plata facturilor pentru lucrările de investi ii în anul 2008 

 
Identificarea riscurilor : - Nu s-au respectat indicatorii noi conform Legii 

387/31.12.2007 privind contribu ia de asigurări sociale de către executan ii de lucrări. 
Riscuri identificate: - Situaţii de plată eronate.  

Concluzii şi recomandări: - Verificări periodice ale situaţiilor de plată astfel încât să se 
evite întocmirea lor eronată. 

Recomandări şi soluţii propuse:  Refacerea calculelor la situa iile de lucrări i 
recuperarea sumelor ob inute în urma aplicării corecte a indicatorilor noi conform Legii. 

Stadiul implementării recomandărilor: - Implementat. 

 

Sistemul de raportare a activităţii de audit 

Raportarea iregularităţilor se realizează prin Formularele de constatare şi raportare a 
iregularităţilor care au fost transmise structurilor auditate. 
-raportarea recomandărilor neînsuşite – nu a fost cazul. 
-rapoartele de activitate se realizează prin  rapoartele de audit care se transmit 
conducerii spre avizare. 
 

2.5. AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM 

Certificate de urbanism eliberate– 470 
Autorizaţii de construire eliberate – 239 
din care : 

- 41 autorizaţii  construire locuinţe 
- 19 autorizaţii construire anexe gospodăreşti 
- 18 autorizaţii construire extinderi  
- 3 autorizaţii construire spaţii comerciale  
- 9 autorizaţii construire modificări spaţii 
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- 65 autorizaţii construire branşamente si racord utilită i 
- 4 autorizaţii construire schimbare destinaţie 
- 20 autorizaţii desfiinţare locuinţe 
- 34 autorizaţii construire împrejmuiri la limita de proprietate 
- 30 autorizaţii construire pentru alte lucrări 
- 3 autorizatii construire pentru spatii de productie 
- 1  autorizatie obiective cult 
- 1 spa ii cazare  
- 1 bloc locuinte 

 
Certificate de nomenclatură stradală – 37 pentru care s-au încasat 336 lei. 
Adeverinţe de domiciliu - 110  

 
 Ca rezultate financiare, prin veniturile aduse la bugetul Primăriei din taxele de : 
- certificate de urbanism , autorizaţii construire  si regularizări taxe a fost încasată 

suma de 139.261RON 

 Concesionări-închirieri  

Nr. 

Crt. 

În evidenţă Nr. 

contracte 

Încasări 

2009 

1 Contracte de concesionare teren 
pt.activităţi comerciale în derulare 

18 162.298 

2 Contracte de concesionare teren 
pt. garaje 

300 40.802 

3 Contracte închiriere teren 
lunare/anuale 

3 20.800 

4 Taxa închiriere teren pt. vânzări 
ocazionale 

- 5100 

5 Taxe inregistrare vehicule - 4500 

6 Contravaloare Certificat 
inregistrare 

- 3465 

7 Taxă închiriere teren pt. producţie  - - 
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 TOTAL - 233.500 
 

Întreţinere şi reparaţii străzi 
 Activitatea de întretinere si reparatii drumuri a fost mereu în atentia Primăriei 
orasului Tg.Neamt.  De fiecare dată când s-au primit sesizări din partea cetătenilor s-a 
încercat rezolvarea urgentă a problemelor semnalate . 
       Astfel, în anul 2009 s-a executat un volum mare de lucrări de întretinere si 
reparatii la străzile si trotuarele din orasul Tg.Neamt si localitătile componente: Blebea, 
Humulesti si Humulestii Noi. 
            S-au reparat străzile modernizate prin executarea a 11 800 mp de plombe din 
mixtură asfaltică. Dintre străzile plombate, amintim pe următoarele: V.Alecsandri-
181,52mp, Aleea Brazilor-99,24mp, Panazol-135,44mp, V.Costache-291,51mp, 
Decebal-245,8mp, Petru Rares-118,51mp, Aleea Eternitătii-270mp, 9Mai-32,2mp, 
CuzaVodă-1257, Obor-205mp, Gloriei837mp, Pictor Grigorescu - 450mp, 
M.Kogălniceanu-212mp. Alexandru Lăpusneanu-96mp, Ion Roată-230mp, Căprioarei-
283mp, Batalion-111mp, Aleea Tirgului-629mp, Aleea Salcimilor-856mp. 
        Au continuat lucrările de amenajare a trotuarelor , lucrări ce au fost demarate 
din anul 2008. S-au amenajat 3500 mp trotuare din străzile:Mărăsesti (zona Central-
birouri Cooperatie), Mihai Eminescu( zona intrare Piată - intersectie Central) si Mihail 
Kogălniceanu   (zona magazinului SUPER ). 
     În anul 2009 s-au turnat 12180 mp de covor asfaltic. Dintre  străzile pe care s-
au turnat covoare asfaltice amintim: Libertătii-2268mp(1134mp,in doua straturi), 
Hasdeu- 4302,66mp,Trandafirilor-1101mp ,  pe aleile din zona Cetătii Neamtului-
263mp, pe străzile  1Decembrie 1918 si Cetătii-2300mp. Deasemenea în această 
prioadă au continuat lucrările la executarea de parcări pe străzile:R.Teoharie ( 
Sticlărie),Stefan cel Mare ( Azil bătrâni), Mărăsesti(spate Restaurant Central) si Mihai 
Eminescu (zona biserica Sf.Haralambie-magazin Bocănet).În trimestrul IV al anului 
2009 s-au asfaltat aleile din Piata Agroalimentară. 
 Nu au fost uitate drumurile nemodernizate. Astfel au fost balastate in intregime 
cu piatră concasată următoarele străzi: 1Mai, Aprodu Purice, Fdt.Mărului, Fdt.Mocani, 
Grivitei, Slt.Câmpeanu, Hangului, Crinului, Teiului, Bistritei, Macului, Nemtisor, 
Ogoarelor, Garoafelor, Ana Ipătescu, H.C.C., Câmpului, Unirii, Veronica Micle, Fdt.Văii, 
Luncii, M.Viteazu, Gh.Lazăr, Crizantemei, Veterani, Cosbuc, Vultur, Profesor Dimitrie 
Ulea, Crângului, Castanilor, Daciei, Vânătorului, Prundului, Oituz, Popa Sapcă, Ion 
Roată, Moldovei, Română, Busuiocului, Alexandru cel Bun, V.Alecsandri, 
Fdt.Fabricii,etc. 
 
 Circulaţie 
   



39 
 

 Pentru îmbunătaţirea activităţii de circulatie pe raza oraşului s-au întreprins 
acţiuni pentru rezolvarea situaţiilor determinate de numărul sporit de autovehicule 
parcate si în trafic. S-au luat măsuri pentru fluidizarea circulaţiei si pentru desfăsurarea 
în siguranţă a traficului auto si pietonal.   
 S-au achizitionat indicatoare rutiere pentru inlocuirea celor deteriorate si pentru 
completarea celor lipsa. 
 S-au aplicat marcaje rutiere pe strazile : Cuza Vodă, Roger Naum, Radu 
Teoharie,Aleea Brazilor,V.Alecsandri, Mărăsesti ( Pitici ), 1 Decembrie 1918. De 
asemenea s-au marcat toate parcările pentru taxiuri situate pa raza orasului.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6. Cadastru-Registru Agricol 
 
Modul de utilizare a terenului agricol al zonei 

Natura terenului Total zona Tg. Neamţ (ha) Din care, oraşul Tg. 
Neamţ(ha) 

TEREN AGRICOL 
TOTAL, din care: 

36318 3159 

Teren arabil 23550 2167 

păşuni naturale 9700 937 

fâneţe naturale 2170 31 

Plantaţii pomicole 890 24 

Vii 8 - 

 
Situaţia aplicării Legii fondului funciar la 31.12.2009 
 
Suprafaţa totală de punere în posesie 2714 ha 
Nr. total de persoane de pus în posesie 4600 
Nr. de titluri de proprietate de eliberat 2745 
Titluri de proprietate eliberate -cumulat la 31.12.2009       2685 
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 -în perioada de referinţă 20 

 
Structura culturilor în anul 2009 ( în ha): 

Structura culturilor 2009 
Grâu, secară 50 

Orz de toamnă 2 

Orzoaică de primăvară 60 

Ovăz boabe 350 

Porumb boabe  650 

Sfeclă de zahăr 1 

Cartofi  120 

Legume 40 

 
Producţiile obţinute de pe suprafeţele menţionate se estimează la următoarele 

valori :                                         (în tone) 
 

Producţie obţinută 2009 
Porumb boabe 1625 

Grâu 129 

Cartofi 1712 

Ovăz 770 

Sfeclă de zahăr 26 

Orzoaică 157 

Orz de toamnă        6 

 
Registru Agricol 

- au fost eliberate un număr de 8536 adeverinţe privind suprafeţele de teren 
deţinute de către cetăţeni în vederea completării dosarelor pentru: alocaţie 
complementară, rechizite, bursă, ajutor social, telefonie mobilă, subvenţie în agricultură, 
anchete sociale  pentru centru de zi, comisia judeţeană pentru personae cu handicap, 
casa asigurărilor de sănătate, notariat, întocmirea de documentaţii cadastrale, 
judecătorie şi pentru buletin. 
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Eliberarea biletelor de adeverire a proprietăţii animalelor, ca act de proprietate, 
este valabil un an pentru bovine şi cabaline şi 15 zile pentru ovine,caprine şi porcine 
după care trebuie preschimbat. 

Au fost eliberate 5 bilete de adeverire a proprietăţii animalelor, pentru 
comercializarea animalelor în pieţe sau în vederea sacrificării. 

Certificatele de producător atestă pentru orice fermier calitatea de producător 
agricol, îi facilitează accesul în pieţe unde poate închiria mese şi cântare pentru 
vânzarea produselor. 

Aceste certificate se completează şi sunt valabile pe an agricol, se vizează 
trimestrial, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii în spaţiul corespunzător perioadei 
pentru care se solicită acesta. Certificatul de producător nu este transmisibil şi nu se 
admit modificări. 

Au fost verificate în teren trimestrial şi  au fost avizate în baza proceselor verbale  
efectuate în teren un număr de 13 certificate de producător. 

În decursul anului s-au înregistrat un număr de 3 oferte de vânzare însumând 
suprafaţa de 17100 mp ce reprezintă suprafaţa tranzacţionată cu teren în extravilan.        
 Din activitatea specifică registrului agricol face parte şi  eliberarea actelor în 
vederea arendării terenurilor existente pe raza localitătii. 

 
În anul 2009 au fost înregistrate un număr de 13 contracte de arenda cu 

suprafaţa totală de 11.306 mp, contracte încheiate pe o perioadă de 1-10 ani. 
Registrele agricole sunt completate în proporţie de 98%.  
La nivelul oraşului Tîrgu Neamţ sunt înregistrate 3915 gospodării care deţin un 

număr de 318 bovine, 2052 ovine, 170 caprine, 45 cabaline, 264 porcine, 19130 păsări, 
215 familii de albine. 

În vederea completării registrului agricol cetăţenii trebuie să ştie că în fiecare an se 
completează datele în baza unei declaraţii date de către cetăţean sub semnătura proprie 
de capul gospodăriei sau,în lipsa acestuia,de un alt membru major al gospodăriei, prin 
vizitarea gospodăriilor de către persoanele împuternicite cu completarea registrului 
agricol.Se înscriu în registrul agricol numai gospodăriile populaţiei şi unităţile cu 
personalitate juridică ce deţin terenuri agricole şi silvice, precum şi cele care deţin 
animale şi păsări pe specii şi categorii, respectiv efectivele de păsări, bovine, porcine, 
ovine, caprine, cabaline şi familii de albine. Înregistrarea familiilor de albine se face în 
registrul agricol  în localitatea de domiciliu a proprietarului. 

Înscrierea datelor în registrul agricol se poate face şi la sediul primăriei în cazul în 
care capul gospodăriei se prezintă din proprie iniţiativă sau pentru rezolvarea altor 
probleme.Persoanele care nu au domiciliul în localitate vor trimite declaraţia prin poştă,cu 
confirmare de primire,pe cheltuiala lor,sau vor putea face declaraţia prin procură. 

 

Legea 247/2005 
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În temeiul Legii nr. 247/2005 au fost înregistrate 263 cereri, toate au fost 
analizate  în şedinţele de comisie,  un număr de 228  cereri  au fost soluţionate de 
comisia locală, 144 fiind respinse . 

 

Alte acţiuni 

- 5 şedinţe de lucru ale Comisiei de aplicare a Legii nr.18/1991, republicată ; 
- audierea a aproximativ 250 persoane în probleme sau litigii legate de terenurile 

pe care le deţin ; 
- s-au efectuat  măsurători cadastrale, parcelări şi puneri în posesie, atat pentru 

intocmirea documentaţiilor preliminare eliberarii titlurilor de proprietate, cât şi 
pentru soluţionarea unor litigii; 

 

 
 

 
2.7. INVESTIŢII LOCALE 2009 

 
Sinteza activităţilor desfăşurate în anul 2009: 

- S-au repartizat un numar de 25 apartamente in blocul M6, str. 22 Decembrie, 
finantat prin Agentia Nationala pentru Locuinte; 

- Au fost intocmite si gestionate un numar de 132 dosare pentru repartizare 
apartamente; 

- S-au intocmit contractele de inchiriere cu persoanele declarate castigatoare; 
- S-au intocmit un numar de 50 acte aditionale pentru prelungirea contractului de 

inchiriere si marirea chiriei  pentru locatarii blocului M5, str. 22 Decembrie; 
- Au fost gestionate contractele de vanzare-cumparare, incheiate conform OG 

19/1994 pentru un numar de 69 apartamente (blocurile M8 si M15); 
- Au fost gestionate contractele de inchiriere pentru un numar de 25 apartamente 

din blocul M5; 
- Lunar au fost intocmite somatii pentru neplata chiriei sau a ratelor; 
- Au fost gestionate, luate in evidenta un numar de 83 cereri pentru acordarea unei 

locuinte; 
- S-au intocmit raspunsuri, situatii si raportari catre Consiliul Judetean, Prefectura, 

Institutul National de Statistica, Agentia nationala pentru Locuinte, Compania Nationala 
de Investitii, Compania Nationala pentru Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, 
alte institutii de stat locale sau guvernamentale; 

- S-au obtinut autorizatiile si avizele necesare inceperii lucrarilor; 
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- S-au realizat studii de fezabilitate, documentatii de proiectare pentru achizitiile 
realizate conform Raportului de achizitii pe anul 2009; 

- S-au realizat verificari pe teren alaturi de dirigintii de santier pentru fiecare 
lucrare in derulare; 

- S-au predat amplasamente pentru lucrarile care urmau a fi incepute; 
- S-au intocmit si sustinut rapoarte de specialitate in vederea aprobarilor de catre 

Consiliul Local; 
- S-a intocmit  documentatia necesara si s-a organizat receptia la terminarea 

lucrarilor pentru urmatoarele obiective de investitii:  
- Extindere canalizare menajera pe strazile Marasesti(canalizare pluviala – 2343 

m, canalizare menajera – 1878 m) , Batalion ( canalizare menajera – 742m, conducta 
de refulare – 325m, o statie de pompare a pelor menajere), Baile Oglinzi ( canalizare 
menajera-350 m), Izvor si Ion Roata(canalizare menajera – 932 m),  

- Extindere retea stradala de gaze naturale in orasul Targu-Neamt(1Mai – 1662 m, 
Aprodu Purice – 492 ml, Fundatura Merilor – 110 ml, Fundatura Cerbului -93 m, 
Fundatura Gradinilor -257 m, Fundatura Mocani – 94 m, Fundatura Corbului – 245 m, 
Fundatura Marieni -176 ml, str. Horia, Closca si Crisan - 900 ml,  str. Campului – 515 m, 
str. Tabacari – 416 m, str. Al. Vlahuta – 950 m, str. Ozanei – 335 m, Fundatura Cucos – 
310 m, str. Unirii – 240 m, str. Panduri – 365 m, str. 1 Dcembrie 1918 – 1056 m, str. 
Cetatii – 668m, Fundatura Vaii – 263 m, str. Siret – 273 m, str. Luncii – 436m, str. 
Ciprian Porumbescu – 98 m. 

- Extindere canalizare pe strazile Veterani (canalizare menajera 1.030m, 
canalizare pluviala – 466 m) si Vasile Alecsandri (canalizare menajera 374 m, 
canalizare pluviala – 424 m) 

- S-au efectuat lucrari, s-au achizitionat servicii si dotari conform listei de plati 
anexata; 

- S-au realizat si achitat lucrari auxiliare pentru apa-canal si plansee carosate 
conform listelor anexate;  

LISTA ANEXA 
 

PLATI EFECTUATE IN ANUL 2009 
 

      
Nr. 
n

SPECIFICATII PREVEDERI        
BUGETARE  

2009 

REALIZAT 
01.01.-31.12.2009 
 

A. Investitii - total 1.838.100            878.042 
Din care:                    
 A. LUCRARI  IN CONTINUARE: 

 
             757.160 

            625.740 

 B. LUCRARI NOI: 
 

770.750 
 

             91.836 
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C. ALTE CHELTUIELI DE 
INVESTITII: 

 

310.190 
 

           160.466 

 
DEFALCARE PE CAPITOLE 

   CAPITOLUL 51.02 
Autoritati publice 

 

103.000 
 

58.654 
 

 A. Lucrari in continuare: 51.02 0 
 

                   0 

 B. Lucrari noi: 51.02 
 

20  
 

                   0 

 Ob. 1 Reabilitare –modernizare CT si 
instalatie termica la Primaria orasului 
Tg.Neamt 

10         0 

 Ob. 2 Reparatii capitale- sediul vechi  al 
Primariei orasului Tg.Neamt 
 

10 
 
 

0 

 C. Alte cheltuieli de investitii: 51.02 
 

102.980 
 

58.654 
 

 Ob. 1 Sistem informatic pentru 
furnizarea de servicii publice online 
 

26.980 
 

0 

 Ob. 2 Camera supraveghere video la 
Primarie 

7.000 6.566 

 Ob. 3 Achizitionare computere la 
Primaria Tg. Neamt 
 

30.000  
 

30.000 

 Ob. 4 Achizitionare programe soft la 
Primaria Tg. Neamt 

20.000 10.088 

 
 

Ob. 5 Achizitionare tamplarie termopan 
la Primaria Tg. Neamt 
 

12.000 
  
 

12.000 
 

 Ob. 6. Achizitionare licente antivirus pt. 
computere- Primaria Tg. Neamt 
 

7.000 
 
 

0 

2. CAPITOLUL 54.02 
Alte servicii publice generale 

 

4.000 
 
 

4.000 
 
 

 A. Lucrari in continuare: 54.02 
 

0 
 

0 
 

 B.Lucrari noi: 54.02 
 

0  
 

0 
 

 C. Alte cheltuieli de investitii: 54.02 
 

4.000 
 

4.000 

 Ob. 1 Achizitionare computere la 
Evidenta populatiei orasului Tg.Neamt 

4.000 
 

4.000 
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3. CAPITOLUL 61.02 
Ordine publica si siguranta nationala 

 

105.000 
 

55.661 
 
 

 A. Lucrari in continuare:  61.02 
 

25.000 
 
 

23.980 
 

 Ob. 1 Detasamentul de pompieri 
Tg.Neamt-Amenajare corp centrala 
termica pe lemne. Achizitionare Centrala 
termica si instalatie termica 

25.000 23.980 

 B.Lucrari noi:  61.02 69.290 21.061 
 

 Ob. 1 Serviciul public pentru situatii de 
urgenta - Amenajare subsol  B1. M5 
 

10 
 
 

0 

 Ob. 2 Serviciul public pentru situatii de 
urgenta - Amenajare  subsol  BI. M6  si  M7 - 
Zona Piata 

45.280 
 

16.061 

 
 

Ob. 3 Detasamentul de pompieri 
Tg.Neamt- Reparatii capitale 

24.000 5.000 

 C. Alte cheltuieli de investitii: 61.02 
 
 

10.710 
 

10.620 
 

 Ob. 1 Achizitionare 2 ATV-uri pt. Politia 
Comunitara 
 
 

10 0 
 

 Ob. 2 Rampa luminoasa pt. Politia 
Comunitara 
 

5.800 5.720 

 Ob. 3 Sirena alarmare ALA 
 

4.900 
 

4.900 
 

4. CAPITOLUL 65.02 
Invatamant : 

195.100 
 

154.792 
 
 

 A. Lucrari in continuare:  65.02 125.550 122.426 
 

 Ob. 1 Gradinita cu PP nr. 2  
Centrul bugetar – Liceul economic "Vasile 
Conta" Tg.Neamt. Extindere cladire 
unitate 

100.000 
 

100.000 

 Ob. 2 Gradinita cu PP nr. 1 
Centrul bugetar - Liceul economic "Vasile 
Conta" Tg.Neamt. Extindere cladire 
unitate 

20  
 

0 

 Ob. 3 Gradinita cu PP nr. 1 
Centrul bugetar - Liceul economic "Vasile 
Conta" Tg.Neamt. Reabilitare cladire 
unitate 

10.000 9.852 



46 
 

 Ob. 4 Gradinita cu PP nr. 3 
Central bugetar -  Scoala nr.3 - 
Humulesti Tg.Neamt. Reabilitare 
cladire unitate 
 

10  
 
 

0 
 
 

 Ob. 5 Reabilitare si consolidare Sala 
de sport Scoala cu clasele I-VIII, nr.2 
din Tg.Neamt. 

10 0 

 Ob. 6 Scoala nr. 3-Consolidare 
corpuri A,B,C 

10  0 

 Ob.7 Colegiul National „ Stefan cel 
Mare" Tg.Neamt - Reabilitare corpuri 
A,B,C 

10 
 

0 

 Ob.8 Colegiul National „ Stefan cel 
Mare" Tg.Neamt.-Reabilitare internat 

10  0 

 Ob.9 Colegiul National „ Stefan cel 
Mare" Tg.Neamt.-Imprejmuire teren 
de sport- corp B 

5.480 5.434 

 Ob. 10 Liceul economic "Vasile Conta" 
Tg.Neamt. Reabilitare- inlocuire invelitoare 
si inaltare corp de legatura 

10.000 7.140 

 B. Lucrari noi : 65.02 7.050 
 

0 
 

 Ob.1 Gradinita nr. 1 - Reparatii ca-
pitale 

10 
 

0 

 Ob.2 Gradinita nr. 2- Reabilitare si 
modernizare acoperis 

10 0 

 Ob.3 Colegiul Tehnic "Ion Creanga" - 
Sistematizare verticala 

10 0 

 Ob.4 Colegiul Tehnic "Ion Creanga" - 
Amenajare teren de sport si 
reabilitare sala de sport 

10 
 

0 

 Ob. 5 Constructie corp CT lemne, 
Achizitionare CT, instalatie termica la 
corp fosta scoala din Blebea  

10 
 
 

0 

 Ob. 6 Reparatii capitale, consolidare, 
Constructie corp  CT lemne, 
Achizitionare CT, instalatie termica, 
imprejmuire, amenajare Dispensar la 
Scoala din Humulestii Noi 

7.000 0 

 C. Alte cheltuieli de investitii:  65.02 62.500 32.366 
 

 Ob.1 Program soft– Scoala nr. 3 - Humulesti  2200 2.171 
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 Ob.2 Tamplarie termopan – Scoala nr. 3 - 
Humulesti 

6.500 6.458 

 Ob.3 Achizitionare C.T. – Scoala nr. 3 - 
Humulesti  

2.800 2.737 

 Ob.4 Tamplarie termopan – Scoala nr. 2- Tg. 
Neamt 

30.000 0 

 Ob.5 Leasing Dacia- Liceul economic 
"Vasile Conta" Tg.Neamt 

21.000 21.000 

5. CAPITOLUL 67.02 
Cultura, recreere si religie 

 

33.000 
 
 

0 
 
 

 A. Lucrari in continuare:   67.02 
 

0 
 

0 
 

 B. Lucrari noi:  67.02 33.000 0 

 Ob. 1 Biblioteca oraseneasca 
Tg.Neamt : Extindere cladire 

10 
 

0 

 Ob.2 Camin cultural "Blebea"Tg. 
Neamt:Reabilitare si modernizare 
 

10 
 

0 
 

 Ob. 3 Amenajare zona de agrement mal 
drept "Ozana"-Tg.Neamt; 
 

10 
 

0 

 Ob. 4 Amenajare zona agrement parc 
central oras Tg.Neamt. (Gradina 
publica) 
 

32.970 
 

0 
 

 C. Alte cheltuieli de investitii: 
67.02 

0 0 

6. CAPITOLUL 68.02 
Asistenta Sociala 

76.000 53.550 
 

 A. Lucrari in continuare:   68.02 
 

56.000 
 

53.550 
 

 Ob. 1 - Bloc locuinte sociale Blebea – 
Nr.1 (Langa Caminul Cultural) 

56.000 
 

53.550 

 B.    Lucrari noi :  68.02 20.000 
 

0 

 Ob.1 Construire 30 locuinte rromi (Intre 
Blebea si Humulesti) 

10 0 

 Ob.2 Ansamblu locuinte sociale – 50 
ap., str. Unirii, Tg. Neamt 

10 0 

 Ob. 3. Spital orasanesc Tg.Neamt -  
Reparatii capitate. 

10 
 

0 
 

 Ob. 4 – Centru de zi pt. Copii 0-3 ani. 
Reparatii capitate. 

19.960 0 
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 Ob.5 Extindere cladire CITO din Tg. 
Neamt 

10 0 

 C. Alte cheltuieli de investitii: 68.02 
 

0 
 

0 
 

7. CAPITOLUL 70.02 
Locuinte, servicii si  
dezvoltare public 

1.241.000 473.972 
 

 A. Lucrari in continuare:  70.02 469.610 
 

348.371 
 

 Ob. 1 Retehnologizare statie de 
epurare. 

25.200 
 

0 
 

 Ob.2 Bloc M6- Racord utilitati 50.000 58.890 

 Ob. 3 Extindere retea de canalizare pe 
strazile Marasesti si Batalion 
 

30.850 
 

0 

 Ob.4 Extindere retea distributie 
gaze naturale, strada Baile Oglinzi. 
 

10 
 
 

0 

 Ob.5  Camin Primarie- locuinte pentru 
tineri destinate inchirierii 

1.000 
 

0 

 Ob.6 Racordare alimentare cu apa la 
groapa ecologica- Tg. Neamt 

10 0 

 Ob. 7 Racord electric – Bl. H1, str. 
Cuza Voda, nr. 59, Tg. Neamt 

1.500 0 

 Ob. 8 Racord electric- Cetatea 
Neamtului, Tg. Neamt 

12.000 4.290 

 Ob. 9 Extindere retea distributie gaze 
naturale str. l Mai, Grivitei, Aprodu 
Purice inclusiv pe Fundaturile: Dogari, 
Marieni, Mocani, Dragos, Merilor, 
Gradinilor, Corbului, Ccrbului. 

10 
 
 

0 

 Ob. 10 - Extindere retea distributie gaze 
naturale pe str. Al. Vlahuta, Tabacari, 
Campului, Horia, Closca si Crisan, 
Ozanei,Unirii 
 

10 0 

 Ob. 11 - Extindere retea canalizare, 
menajera si pluviala pe Str. 
V.Alecsandri si Str. Veterani, oras 
Tg.Neamt. 

10 0 

 Ob.12 Refacere si amenajare locuri de 
parcare 

10 0 

 Ob. 13 Reabilitarea trotuarelor in orasul 
Tg.Neamt 
 

15.000 
 

8.800 
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 Ob. 14. Extindere alimentare cu apa si 
canalizare menajera in loc. Blebea si 
Humu- 
lesti 

250.000 
 

233.334 
 

 Ob.15 Bloc M5- Reabilitare invelitoare 44.000 43.057 

 Ob.16 Executie PUG oras Tg.Neamt  
 

30.000 
 

0 

  
B. Lucrari noi: 70.02 
 

 
641.390 

 

 
70.775 

 Ob.1 Modernizare trotuare in Tg. Neamt 35.000 0 

  Ob. 2- Consolidare regularizare de mal 
stang in zona podului “Blebea". 

10 
 

0 

 Ob. 3. Executie punti peste raul Ozana din 
orasul Tg.Neamt. 

10 
 

0 

 Ob. 4 Extindere retea distrib. gaze 
naturale in orasul Targu Neamt 

10 
 

0 

 Ob.5 Amenajare parcari in orasul Targu 
Neamt. Etapa a II-a 

102..220 10.000 

 Ob.6 Modernizare iluminat public in 
orasul Targu Neamt 

10 0 

 Ob.7 Telegondola la Cetatea Neamtului 10 
 

0 

 Ob.8 Reabilitare termica institutii si 
immobile in orasul Targu Neamt, 
reparatii sarpante si invelitori 

100.000 
 

0 

 Ob.9 Modernizare stadion orasenesc 
Tg. Neamt 

20.000 0 

 Ob.10 Baza sportive multifunctionala in 
cartierul Humulesti 

45.000 0 

 Ob.11 Modernizarea infrastructurii in 
comunitatea de rromi a orasului Tg. 
Neamt, str. Tabacari si Nucilor 

21.000 20.825 

 Ob.12 Bloc de locuinte pe str. 1 
Decembrie 1918 (cartier Condreni) 

10 0 

 Ob.13 Ansamblu bloc de locuinte -60 
ap. pe str. Unirii, Tg. Neamt. Etapa I 

10.000 0 

 Ob.14 Constructie birouri si locuinte pe 
str. 9 Mai, Tirgu Neamt  

10 0 

 Ob.15 Plan de marketing- Proiect de 
promovare turistica a orasului Tg. 
Neamt 

42.000 0 
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 Ob.16 Constructie - Memorialul “Ion 
Creanga” 

5.000 0 

 Ob.17 Proiect “Verde pt. Tg. Neamt” 1.000 0 

 Ob.18 Bloc de locuinte pe b-dul M. 
Eminescu, Tg. Neamt 

10 0 

 Ob.19 Ansamblu bloc de locuinte -60 
ap. pe str. Unirii, Tg. Neamt. Etapa II 

10 0 

 Ob.20 Ansamblu bloc de locuinte -60 
ap. pe str. Unirii, Tg. Neamt. Etapa III 

10 0 

 Ob.21 Ansamblu bloc de locuinte -60 
ap. pe str. Unirii, Tg. Neamt. Etapa IV 

10 0 

 Ob.22 Ansamblu bloc de locuinte -60 
ap. pe str. Unirii, Tg. Neamt. Etapa V 

10 0 

 Ob.23 Ansamblu bloc de locuinte -60 
ap. pe str. Unirii, Tg. Neamt. Etapa VI 

10 0 

 Ob.24 Construire magazie materiale 100.000 4.250 

 Ob.25 Scoala cu cls. I-VIII nr.2 Tg. 
Neamt- reabilitare 

83.000 35.700 

 Ob.26 Liceul economic “Vasile Conta”, 
Tg. Neamt- reabilitare 

77.000 0 

 Ob.27 Construire Dispensar medical 
urban in cartierul Condreni 

10 0 

 Ob.28 Post transformare 250KV in 
constructive zidita – pt. ansamblul de 
locuinte de pe str. Unirii, Tg. Neamt 

10 0 

 Ob.29 Regularizare torenti Blebea 10 0 

 Ob.30 Toaleta publica 10 0 

 C. Alte cheltuieli de investitii: 70.02 
 

130.000 
 

54.826 

 Ob. 1 Achizitionare cosuri stradale in 
orasul Tg.Neamt. 
  

25.000 
 

24.840 

 Ob. 2 Achizitionare cilindru compactor  
 

35.000 
 

19.986 

 Ob. 3 Evaluare domeniul public si privat 
 

10.000 
 

10.000 

 Ob. 4  Achizitionare echipamente de 
joaca pt. copii 
 

60.000 
 

0 
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8. CAPITOLUL 74.02 
Protectia mediului 

1.000 0 

 A. Lucrari in continuare: 74.02 
 

1.000 0 

 Ob.1 Proiect “Eco management” Tg. 
Neamt- Statie de selectie, compostare 
si transfer gunoi menajer 

1.000 0 

 B. Lucrari noi:  74.02 
 

0 0 

 C. Alte cheltuieli de investitii:  74.02 
 

0 0 

9. CAPITOLUL 80.02 
Actiuni generale economice 

72.000 71.400 

 A. Lucrari in continuare: 80.02 72.000 71.400 

 Ob.1 Modernizare strazi: V. Alecsandri 
si Veterani. Cofinantare Axa 2 

72.000 71.400 

 B. Lucrari noi:  80.02 
 

0 0 

 C. Alte cheltuieli de investitii:  80.02 
 

0 0 

10. CAPITOLUL 84.02 
Transporturi 

8.000 
 

6.013 

 A. Lucrari in continuare:  84.02 
 

8.000 
 

6.013 

 Ob. 1 Modernizare strazile Abator si 
Radu Teoharie - oras Tg.Neamt 

10 
 
 

0 

 Ob. 2 Varianta ocolitoare, oras Tg. 
Neamt. 

7.980 6.013 

 Ob.3 Reabilitarea si modernizarea 
infrastructurii rutiere in orasul Tg. Neamt 
– Finantare nerambursabila a 
Programului Operational AXA 2  

10 0 

 B. Lucrari noi:  84.02 
 

0 
 

0 

 C. Alte cheltuieli de investitii: 84.02 0 0 
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B. REPARATII asfaltice - total 1.156.000 1.098.656 

 
RAPORT ACHIZITII 2009 
CUMPARARI DIRECTE 

 
Nr. 
crt. 

Tip 
contract/Nr. 

contract 

Denumire  
societate 

Denumire achizitie Cod CPV Valoare 
lei fara 

TVA 
1 Furnizare nr. 

26/01.04.2009 
S.C. AQUA 

CONSTRUCT 
SRL Iasi 

Achizitionare cosuri de 
gunoi stradale in orasul 

Tg. Neamt 

44618100-6 
Containere 

usoare 

20.873,7 

2 Furnizare nr. 
30/10.04.2009 

S.C. VOYAGER 
PROD COM 

SRL Tg. Neamt 

Achizitionare calculatoare 
la Primaria orasului Tg. 

Neamt 

30141200-1 
Calculatoare 

de birou 

28.571,54 

3 Furnizare nr. 
36/05.05.2009 

S.C. UJIMEX 
SRL Tg. Neamt 

Achizitionare cilindru 
compactor second hand la 

Primaria Orasului Tg. 
Neamt 

43312400-7 
Cilindri 

compresori 
rutieri 

29.400 

4 Furnizare nr. 
153/26.11.2009 

S.C. LUCRIS 
SERV SRL 

Negresti, Neamt 

Achizitionare produse 
privind iluminatul festiv 

pentru sarbatorile de iarna 
in orasul Tg. Neamt  

31522000-1 
Ghirlande 
luminoase 

pentru pomul 
de craciun 

63.230 

5 Furnizare nr. 
154/02.12.2009 

S.C. DENTEX 
TRADING SRL 

Bucuresti 

Aparatura si materiale 
stomatologice pentru 

cabinet scolar 

33126000-9 
Aparate de 

stomatologie 

63.173 

6 Servicii nr. 
31/10.04.2009 

S.C. EDIL 
PROIECT SA P. 

Neamt 

Servicii de proiectare, 
expertiza tehnica, relevee 

cladire si expertiza 
energetica a cladirii Casa 

de Cultura, Tg. Neamt 

45310000-3 
Lucrari de 
instalatie 
electrice 

20.000 

7 Servicii nr. 
32/22.04.2009 

S.C. EDIL 
PROIECT SA P. 

Neamt 

Servicii de proiectare 
clasire administrativa, 
vestiare – SF, PT, DL, 

Stadioan, oras Tg. Neamt 

45310000-3 
Lucrari de 
instalatie 
electrice 

25.000 

8 Servicii nr. 
48/27.05.2009 

S.C. 
MYTIBSERV 
SRL Suceava 

Servicii de elaborare de 
studii, elaborarea 

documentatiei pentru 
obtinere de fonduri in 

vederea implementarii si 
certificarii sistemelor de 
management al calitatii, 

mediului si OHSAS 

79311100-8 
Servicii de 

elaborare de 
studii 

1.500 

9 Servicii nr. 
54/30.06.2009 

S.C. STEF MAN 
IMPEX SRL Tg. 

Neamt 

Desemnare diriginte de 
santier pentru obiectivul: 

Extindere retea canalizare 
menajera si pluviala pe 

71521000-6 
Servicii de 

supraveghere 
a santierului 

8.500 
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strazile Marasesti si 
Batalion, oras Tg. Neamt 

10 Servicii nr. 
85/27.07.2009 

S.C. SAGIO 
IMPEX SRL P. 

Neamt 

Prestari servicii pentru 
autorizare ISCIR si 

service la cazanele ce 
echipeaza centralele 

termice 

50720000-8 
Servicii de 
reparare si 

de intretinere 
a incalzirii 
centrale 

10.200 

11 Servicii nr. 
89/03.08.2009 

S.C. ANTON 
ELECTROSERV 
SRL Tg. Neamt 

Statie de transfer, sortare 
si compostare, Statie de 
pompare ape menajere – 
Str. Unirii, Cladire paza, 

Groapa de gunoi, oras Tg. 
Neamt – Studiu de solutie, 

PT, Documentatie de 
avizare, verificator proiect, 

avizare CTE, EON, 
asistenta tehnica 

79415200-8 
Servicii de 
consultanta 
in proiectare 

63.000 

12 Servicii nr. 
102/14.09.2009 

S.C. PROIECT 
BUCOVINA SA 

Suceava 

Suplimentarea sistemelor 
clasice de incalzire cu 
sisteme care utilizeaza 

energie solara – Gradinita 
cu program prelungit Nr. 
1, Cresa de copii Nr. 1 si 

Gradinita cu program 
prelungit Nr. 2, Tg. Neamt 

71321200-6 
Servicii de 

proiectare a 
serviciilor de 

incalzire 

60.105,40 

13 Servicii nr. 
119/13.10.2009 

S.C. IELA 
PROIECT SRL 

P. Neamt 

Infiintare Parc Blebea si 
Parc Aerodrom, oras Tg. 

Neamt 

71222000-0 
Servicii de 
arhitectura 

pentru spatii 
exterioare 

63.900 

14 Servicii nr. 
145/27.10.2009 

S.C. DESIGN 
METHOD SRL 

Tg. Neamt 

Intocmirea proiectului faza 
DTAC – Hala metalica – 
exclusiv documentatie 

obtinere avize 

71335000-5 
Studii tehnice 

4.250 

15 Servicii nr. 
150/12.11.2009 

S.C. STEF MAN 
IMPEX SRL Tg. 

Neamt 

Desemnare diriginte de 
santier privind obiectivul 

Reabilitarea si 
amenajarea trotuarelor pe 
raza orasului Tg. Neamt 

71521000-6 
Servicii de 

supraveghere 
a santierului 

15.000 

16 Servicii nr. 
149/12.11.2009 

S.C. SIMPA 
CONSULT SRL 

Iasi 

Intocmire documentatii 
proiectare pentru 

Reabilitarea si 
amenajarea parcarilor pe 
raza orasului Tg. Neamt 

71322500-6 
Servicii de 
proiectare 

tehnica 
pentru 

infrastructura 
de transport 

64.428 

17 Lucrari nr. 
27/09.04.2009 

S.C. ANTON 
ELECTROSERV 
SRL Tg. Neamt 

Alimentare cu energie 
electrica – Cetatea 
Neamtului, oras Tg. 

45310000-3 
Lucrari de 
instalatie 

5.156,49 
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Neamt electrice 
18 Lucrari nr. 

28/09.04.2009 
S.C. ANTON 

ELECTROSERV 
SRL Tg. Neamt 

Achizitionare si montare 
usi termopan la sediul 
Primariei orasului Tg. 

Neamt 

45421131-1 
Instalare de 

usi 

16.824,14 

19 Lucrari nr. 
29/09.04.2009 

S.C. ANTON 
ELECTROSERV 
SRL Tg. Neamt 

Achizitionare si montare 
tamplarie PVC din mahon 
la Casa Culturii, oras Tg. 

Neamt 

45421130-4 
Instalare de 

usi si ferestre 

29.866,87 

20 Lucrari nr. 
88/03.08.2009 

S.C. ANISSILV 
SRL Tg. Neamt 

Statie de transfer, sortare 
si compostare, Statie de 
pompare ape menajere – 
Str. Unirii, Alimentare cu 

energie electrica 

45310000-3 
Lucrari de 
instalatie 
electrice 

57.850 

21 Lucrari nr. 
46/20.05.2009 

S.C. 
ACVATERM SA 

Tg. Neamt 

Extindere si renovari 
retele de apa si canalizare 

menajera si pluviala, 
montari de plansee 

carosabile si montari de 
hidranti pe raza orasului 

Tg. Neamt 

45232000-2 
Lucrari 

auxiliare 
pentru 

conducte si 
cabluri 

62.322 

22 Lucrari nr. 
152/26.11.2009 

S.C. LUCRIS 
SERV SRL 

Negresti, Neamt 

Lucrari de montare si 
demontare privind 

iluminatul festiv in orasul 
Tg. Neamt 

45451000-3 
Lucrari 

decorative 

63.010,84 

CERERE DE OFERTE 
 
Nr. 
crt. 

Tip 
contract/Nr. 

contract 

Denumire 
societate 

Denumire achizitie Cod CPV Valoare lei 
fara TVA 

1 Servicii nr. 
49/02.06.2009 

S.C. 
TRUEVISION 
SRL – REC 

MEDIA Craiova 

„Achiziţionare servicii de 
publicitate şi promovare 
în cadrul proiectului ECO 

Management Tîrgu 
Neamţ” Programul 
PHARE 2005- Cod 

Perseus RO 2005/017-
553.04.01.04.01.07»   

79341000-6 
publicitate 

79342200-5 
promovare 

8.504,40 
 

38.269,80 

2 Servicii nr. 
146/29.10.2009 

S.C. 
INTERACTIV RO 
CONSULT SRL 

Bacau 

„Achiziţionare servicii de 
instruire a personalului în 

cadrul proiectului ECO 
Management Tîrgu 
Neamţ” Programul 
PHARE 2005- Cod 

Perseus RO 2005/017-
553.04.01.04.01.07»   

80530000-8 
Servicii de 

formare 
profesionala 

31.159,79 

3 Lucrari nr. 
37/06.05.2009 

S.C. 
ELECTRONUS 

PIAF SRL Bacau 

Reparatii asfaltice la 
strazi, trotuare, terenuri 

de sport si parcari in 
orasul Tg. Neamt 

45233142-6 
Lucrari de 
reparare a 
drumurilor 

450.000 
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4 Lucrari nr. 
101/26.08.2009 

S.C. 
ELECTRONUS 

PIAF SRL Bacau 

Reparatii asfaltice la 
strazi, trotuare, terenuri 

de sport si parcari in 
orasul Tg. Neamt 

45233142-6 
Lucrari de 
reparare a 
drumurilor 

250.000 

5 Lucrari nr. 
1/08.01.2010 

S.C. 
ELECTRONUS 

PIAF SRL Bacau 

Modernizare drumuri si 
reparatii asfaltice la 

strazi, trotuare, terenuri 
de sport si parcari in 

orasul Tg. Neamt 

45233142-6 
Lucrari de 
reparare a 
drumurilor 

674.209,22 

6 Lucrari nr. 
159/16.12.2009 

S.C. MSG GRIM 
CONSULTING 
SRL P. Neamt 

Baza sportiva 
multifunctionala in 

localitatea Humulesti, 
oras Tg. Neamt 

45212200-8 
Lucrari de 

constructii de 
complexe 
sportive 

768.118 

7 Lucrari nr. 
144/21.10.2009 

S.C. 
SYMMETRICA 
SRL Suceava 

Reabilitarea si 
amenajarea trotuarelor 

pe raza orasului Tg. 
Neamt 

45233161-5 
Lucrari de 

constructii de 
trotuare 

1.983.554 

8 Furnizare nr. 
90/03.08.2009 

S.C. ANTON 
ELECTROSERV 
SRL Tg. Neamt 

Achizitionare si montare 
de materiale electrice 

pentru intretinerea 
iluminatului public stradal 

in orasul Tg. Neamt 

31681410-0 
Materiale 
electrice 

174.600,35 

 
 

LICITATIE DESCHISA 
 

Nr. 
crt. 

Tip 
contract/Nr. 

contract 

Denumire 
societate 

Denumire achizitie Cod CPV Valoare lei 
fara TVA 

1 Furnizare nr. 
51/25.06.2009 

S.C. ROMIL 
SERVICE SRL 

Iasi 

„Achiziţionare 
autocompactoare de 18 mc 
– 1 buc. si 7 mc – 1 buc., în 

cadrul proiectului ECO 
Management Tîrgu Neamţ” 
Programul PHARE 2005- 

Cod Perseus RO 
2005/017-

553.04.01.04.01.07»   

34144512-0 
Vehicule de 

compactare a 
deseurilor 
menajere 

553.539 

2 Furnizare nr. 
50/25.06.2009 

S.C. STAR 
WEST 

MARKET 
IMPEX SRL 

Oradea 

„Achiziţionare incarcator 
frontal  în cadrul proiectului 
ECO Management Tîrgu 

Neamţ” Programul PHARE 
2005- Cod Perseus RO 

2005/017-
553.04.01.04.01.07»   

43250000-0 
Incarcatoare 

cu bena 
frontala 

115.814,01 

3 Furnizare nr. 
56/15.07.2009 

S.C. 
GRADINARIU 

IMPORT 
EXPORT SRL 

„Achiziţionare europubele 
de 120 l si 240 l si 

containere de 1,1 mc  în 
cadrul proiectului ECO 

44613800-8 
Containere 

pentru 
deseuri 

1.109.857,9
7 
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Bucuresti Management Tîrgu Neamţ” 
Programul PHARE 2005- 

Cod Perseus RO 
2005/017-

553.04.01.04.01.07»   
4 Furnizare nr.   „Achiziţionare masina cu 

carlig  în cadrul proiectului 
ECO Management Tîrgu 

Neamţ” Programul PHARE 
2005- Cod Perseus RO 

2005/017-
553.04.01.04.01.07»   

34144510-6 
Vehicule 
pentru 

transportul 
deseurilor 
menajere 

 

5 Lucrari nr. 
100/24.08.2009 

S.C. AG SAN 
INVEST SRL 

Tg. Neamt 

„Executie statie de sortare, 
transfer si compostare  în 

cadrul proiectului ECO 
Management Tîrgu Neamţ” 
Programul PHARE 2005- 

Cod Perseus RO 
2005/017-

553.04.01.04.01.07»   

45220000-5 
Lucrari de 

constructie si 
inginerie 

2.199.212,9
9 

 
 
 

 
 

2.8. AUTORIZARE ŞI CONTROL COMERCIAL  
 
Specific anului  2009 a fost  faptul ca prin OUG nr.44/2008 activitatea de autorizare 

se desfasoara intr-o relatie nemijlocita cu Oficiul Registrului Comertului, care prin 
hotararea judecatorului delegat emite, in baza dosarelor intocmite la serviciul de 
autorizare al Primariei orasului, cerificatele:de inregistrare si de autorizare pentru PFA, 
Intreprinderi Individuale si Intreprinderi Familiale. 

Până la sfarsitul anului in temeiul OUG 44/2008 au fost autorizate dintr-un numar de 
194, 136 PFA,  19 Intreprinderi Individuale si 39 Intreprinderi Familiale.  De asemeni, 20 
de cereri au determinat radierea unor PF si AF din Registrul Comertului, prin  
intermediul serviciului Autorizare din Primarie. 

Datorita schimbarii legislatiei in domeniu, s-au desfăşurat în cadrul compartimentului  
activitati de preschimbare a certificatelor de Inregistrare ale ORC si activitatea de 
recodificare/actualizare a obiectului de activitate in baza codificarii CAEN rev.2, prin 
Ordinul 337/20.04.2007. 

Pentru autorizarea punctelor de lucru ale unor agenti economici s-au primit si 
rezolvat conform cererilor, dintr-un total de 95, prin autorizare in temeiul Dispozitiei 
Primarului orasului, un numar de 55 de cereri, iar un numar de 40, prin vizarea anuala, 
corespunzatoare a autorizatiei detinuta.  
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Toate acestea sunt activitati purtatoare de taxe locale pentru autorizare, unele, si 
avizare anuala, altele. 

La nivelul anului 2009, cand taxa de autorizare a fost unica de 68 ron/cerere de 
autorizare/avizare, rezulta ca veniturile obtinute din incasarea taxei de autorizare sau 
vizare unica pentru cele 289 de cereri, a insemnat pentru bugetul local un venit de 
19.652 RON. 
 

2.9. ACTIVITATEA DE TRANSPORT 
 
Activităţi desfăşurate  

1. S-au anulat la cerere un număr de 3 autoriza ii de transport şi un număr de 
10  autoriza ii transport persoane in regim de taxi.  

2. S-au eliberat un număr de  6 autorizaţii de transport şi un număr de 8      
autorizaţii de transport persoane în regim de taxi  în conformitate cu prevederile Legii 
38/2003 cu modificările şi completările ulterioare. 

3. Au fost prelungite la cerere în conformitate cu prevederile Legii 38/2003 cu 
modificările şi completările ulterioare un număr de 12 autorizaţii de transport şi un 
număr de 12 autorizaţii de transport persoane în regim de taxi. 

4. Au fost supuse spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ următoarele Proiecte de Hotărîre: 

 
 - Proiect de Hotărâre privind prelungirea la cerere a autorizaţiei de transport şi a 
autorizaţiei de taxi, precum şi atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport 
public local în regim de taxi, transportatorilor autorizaţi de pe raza administrativ 
teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ 
 - Proiect de Hotărâre pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 93/28.09.2009 
privind prelungirea la cerere a autorizaţiei de transport şi a autorizţiei de taxi, precum şi 
atribuirea în gestiune delegtă a serviciului de transport public local în regim de taxi, 
transportatorilor autorizaţi de pe raza administrativ  teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ. 
 -  Proiect  de  Hotărîre pentru modificarea i  completarea anexei la H.C.L. nr 
62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public 
local în regim taxi şi în regim de închiriere, transportatorilor autoriza i de pe raza 
administrativ teritorială a ora ului Tîrgu Neam , care îndeplinesc condi iile pentru 
autorizare. 
  
         5.  S-au întreprins 20 ac iuni de control, în colaborare cu Poli ia Comunitară i 
Poli ia Rutieră a ora ului Tîrgu Neam , asupra activită i de transport public local în 
regim de taxi, în urma ac iunilor de control au fost sanc iona i contraven ional un 
număr de 5 taximetri ti care au încălcat prevederile Legii 38/2003 privind transportul în 
regim de taxi i în regim de închiriere cu modificările i completările ulterioare. 
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         6.La data de 31.12. 2009 situa ia autoriza iilor se prezintă astfel: 

- autoriza ii de transport valabile  - 42, 
- autoriza ii de taxi persoane valabile  - 71, 
- autoriza ii de taxi bunuri sau marfă valabile  - 1. 
 

7. 151 de somaţii, cu privire la art.3, lit f din H.C.L. 52/24.04.2009, referitoare la 
expunerea pentru vânzare pe domeniul public a vehiculelor, autovehiculelor, 
autoutilitare, utilaje, remorci, etc.,. Această actiune este interzisă şi se 
sancţionează cu amendă cuprinsă între: 500-1500 pentru persoane fizice şi 
1000 – 2500 pentru persoane juridice. 

8. Au fost aplicate 29 de amenzi contravenţionale pentru încălcarea prevederilor 
la art.3, lit f din H.C.L. 52/24.04.2009, expunerea pentru vânzare pe domeniul public a 
vehiculelor, autovehiculelor, autoutilitare, utilaje, remorci, etc., este interzisă şi se 
sancţionează cu amendă cuprinsă între: 500-1500 pentru persoane fizice şi 1000 – 
2500 pentru persoane juridice. 

 
 
 

 
 

2.10. PROTECŢIA MEDIULUI  
 

In anul 2009 s-au desfasurat urmatoarele acţiuni/activitati privind protectia 
mediului: 

  1.Depozit de deşeuri orăşenesc : 
 Din demersurile pe care a trebuit să le facă S.C. Acvaterm S.A. Tîrgu Neamţ 
(vechiul administrator al depozitului nelicenţiat) cu privire la autorizarea de funcţionare 
şi de închidere a depozitului de deşeuri din punct de vedere a protecţiei mediului, au 
fost realizate următoarele : Bilanţul de Mediu Nivel I şi Raportul la Bilanţul de Mediu 
Nivel I precum şi documentaţia tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de gospodărirea 
apelor, executate de S.C. Moldape S.R.L. Bacău. 
 Din octombrie 2009 administrarea depozitului de deşeuri menajere se face de 
operatorul licenţiat S.C. Eurosal Trade S.R.L. Tîrgu Neamţ. 
Acesta are obligaţia de a face toate demersurile cu privire la obţinerea autorizaţiei de 
funcţionare şi de închidere a depozitului de deşeuri din punct de vedere a protecţiei 
mediului. Pînă în prezent  s-a depus la Agenţia de Mediu Neamţ solicitarea de 
autorizare, s-a ridicat Autorizaţia de gospodărire a apelor de la Agenţia Naţională a 
Apelor Romane după care a fost solicitata schimbarea titularului de autorizaţie, aceasta 
fiind emisă iniţial pe S.C. Acvaterm S.A., s-a  încheiat un contract de prestări servicii cu 
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laboratorul  autorizat al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie 
Industrială (în vederea monitorizării factorilor de mediu apă de suprafaţă, apă freatică, 
sol, aer şi realizarea Bilanţului de Mediu Nivel II). 
 În primăvara anului 2009 au fost plantaţi la depozitul de deşeuri un număr de 
3000 bucăţi puieţi salcîm.  
 2. Referitor la  HG nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice prin care se prevede că autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia 
de a colecta separat DEEE-urile de la gospodăriile particulare, în anul 2009 s-au 
desfăşurat următoarele acţiuni: 
-  Conform dispoziţiilor Ministerului Mediului s-au desfăşurat campanii lunare de 
colectare a DEEE-urilor de la populaţie ; 
-   Din aceste campanii s-a colectat o cantitate de 1335 kg DEEE-uri ; 
-   În afara campaniilor s-a mai colectat o cantitate de 5462 kg DEEE-uri ; 
-   Au fost predate agentului economic S.C. Ecorec Recycling S.R.L. Buhuşi DEEE-uri 
în cantitate de 8539 kg ; 
 La aceste acţiuni au fost utilizate 2 mijloace de transport ce au fost repartizate pe 
străzi. Primăria oraşului a antrenat la aceste campanii şi operatorul de salubritate S.C. 
Eurosal Trade S.R.L. Tîrgu Neamţ. La toate acţiunile au fost prezenţi şi reprezentanţii 
Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Neamţ.  
  

3.Actiuni privind depistarea depozitelor necontrolate de deseuri menajere si a 
locurilor  nesalubrizate (malurile rîului Ozana amonte şi aval). Aceaste actiuni s-au 
desfasurat in mai multe etape, si la unele  au participat si reprezentantii altor institutii 
abilitate . Totodata s-a facut apel la simţul gospodaresc al cetatenilor oraşului printr-un 
anunţ care reamintea ca luna aprilie este declarata ca "LUNA CURATENIEI".  

Prin Hotărarea Consiliului Local 52/24.04.2009 s-au stabilit măsuri privind 
gospodărirea oraşului Tîrgu Neamţ, precum şi sancţionarea faptelor ce constituie 
contravenţii.  

    
 4. Pentru respectarea Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi  
publice au fost aprobate prin Hotărari ale Consiliului Local Regulamentele pentru 
serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, salubrizare şi iluminat public precum şi a 
caietelor de sarcini ale acestor servicii conform legilor care le reglementează. Totodată 
s-a aprobat prin Hotărarea Consiliului Local şi Strategia Locală pentru accelerarea 
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice a oraşului Tîrgu Neamţ. 
 
 5.În vederea accesării fondurilor comunitare prin Programul Oparaţional Sectorial 
pentru Mediu una din obligaţiile administraţiei publice locale este de a constitui la nivel 
judeţean Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitare avînd ca obiecte de activitate 
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dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare precum şi dezvoltarea 
sistemului integrat de management al deşeurilor. 
Consiliul Local Tîrgu Neamţ în anul 2009 a aprobat: 

- prin HCL 14/11.02.2009 modificarea Actului Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de 
dezvoltare intercomunitară „Aqua Neamţ”,  care are ca obiect de activitate 
dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare.  

- prin HCL 55/15.05.2009 se deleagă gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare Companiei Judeţene Apa Serv S.A. Neamţ, al cărui acţionar este şi 
s-a aprobat contractul de delegare a gestiunii serviciului Companiei Judeţene 
Apa Serv S.A. Neamţ, al cărui acţionar este; 

- prin HCL 56/15.05.2009 se aprobă Master Planul Judeţului Neamţ pentru apă şi 
apă uzată; 

- prin HCL 105/25.09.2009  s-a aprobat aprobarea listei bunurilor de retur aferente 
contractului de concesionare a serviciului public de alimentare cu apă şi 
canalizare. 

- prin HCL 163/18.12.2009 s-a aprobat preţurile/tarifele prestate de către 
operatorul Compania Judeţeană Apa Serv S.A. Neamţ pentru serviciile publice 
de alimentare cu apă potabilă şi canalizare-epurare. 

 În vederea obţinerii finanţării necesare pentru proiectul “Sistem integrat de 
gestionare a deşeurilor la nivelul judeţului Neamţ” Consiliul Local  Tîrgu Neamţ a 
aprobat următoarele proiecte de hotărare: 

- HCL 15/11.02.2009 pentru modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei 
de dezvoltare intercomunitară „Econeamţ”; 

- HCL 16/11.02.2009 privind aprobarea Master Planului pentru Sistem Integrat de 
Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Neamţ; 

- HCL  27/27.03.2009 privind asocierea Consiliului Local Tîrgu Neamţ cu Consiliul 
Judeţean Neamţ în vederea realizării unui obiectiv de interes public; 

- HCl  83/26.06.2009 privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a 
terenului necesar pentru construirea obiectivului „Staţie de transfer Tîrgu Neamţ”, 
aferent proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Neamţ” ( s-a 
dat în administrare Consiliului Judeţean suprafaţa de 5400 mp pentru realizarea acestui 
obiectiv); 

- HCL 168/30.12.2009 privind aprobarea unui parteneriat, în scopul realizării 
proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”. 

 
 6.Pentru respectarea prevederilor Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane şi a Normelor tehnice la lege, mai sunt 
de făcut cîteva completări pentru finalizarea Registrului Spaţiilor Verzi.    
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  7.S-au desfasurat actiuni de control pe linie de protectia mediului în vederea 
vizualizării obiectivelor ce au fost discutate de Colectivul de analiză tehnică  numit prin 
Ordinul Prefectului, în comisiile tehnice organizate la Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Neamţ. 
Agenţii economici cu activităţi supuse discuţiei în Colectivul de analiză tehnică în anul 
2009 sunt: S.C. Arco Trust Andy’S S.R.L.; SNTFM – CFR MARF|; S.C. Western Energy 
Group S.R.L.; Oraşul Tîrgu Neamţ cu proiectul ‘ Ecomanagement Tg. Neamţ ‘.; S.C. 
Petrom S.A.; 
 
 8. Pentru realizarea obiectivului propus prin proiectul « Eco-Management Tîrgu 
Neamţ – Proiect pentru realizarea unui sistem eficient şi durabil de gestionare a 
deşeurilor », s-a înfiinţat S.C. ECO TG. S.R.L. Tîrgu Neamţ cu asociaţi Oraşul Tîrgu 
Neamţ şi comunele Drăgăneşti, Brusturi, Grumăzeşti, Bălţăteşti, Ghindăoani.  
Prin HCL 160/18.12.2009 s-a aprobat delegarea prin atribuire în gestiune directă a 
serviciului de salubrizare către S.C. ECO TG. S.R.L. Tîrgu Neamţ. 
Toate comunele partenere în proiect au aprobat delegarea gestiunii prin atribuire directă 
a serviciului de salubrizare către S.C. ECO TG. S.R.L. Tîrgu Neamţ. 
 
 9. Se colaboreaza cu  comisarii Gărzii de Mediu Neamţ la solicitarea acestora la 
sesizări ale cetăţenilor, sau alte acţiuni, prin punerea la dispozitia acestora de date si 
informatii , insotire in teren, şi   întocmirea Notelor de Constatare. 
 
 10. Se recepţionează lucrările prestate de S.C. Eurosal Trade S.R.L. Tîrgu 
Neamţ, operator ce prestează serviciul de salubrizare stradală, întreţinere spaţii verzi şi 
deratizare, dezinfecţie, dezinsecţie.   
 
 11. Se soluţionează corespondenţa repartizată: sesizări, reclamaţii, 
corespondenţă cu alte instituţii publice. 
 
 12. Se face consilierea si informarea cetatenilor pe diferite probleme de 
specialitate.   
 
 

2.11. REPREZENTAREA PRIMĂRIEI ÎN INSTANŢELE DE JUDECATĂ 
 

În anul 2009 au fost preluate din anii precedenti un număr de 53 dosare existente 
pe rol şi nefinalizate în anii precedenti şi au fost înregistrate în anul 2009 un număr de 
51 de acţiuni, la nivelul Compartimentului Juridic-Contencios fiind instrumentate astfel 
pe latura dreptului comun un număr de 104 dosare înaintate de instituţie sau în care au 
fost citate instituţiile administraţiei publice locale în calitate de pârâte.  
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Cele 51 actiuni inregistrate in anul 2009 au urmatoarele obiecte :  
- 17 acţiuni în constatare; 
- 13  acţiuni de anulare/modificare titluri de proprietate, “obligaţie de a face”, 

constatare nulitate act, rectificare tabulara şi alte acţiuni formulate în baza legii 
nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 1 acţiune formulata in baza legii discriminarii; 
- 11 plangeri contraventionale ; 
- 9 alte acţiuni (pretenţii, recunoaştere hotărâre străină, înregistrare tardivă 

naştere, investiri, contestatii la executare, etc) 
Ponderea dosarelor o reprezintă acţiunile în constatare (17 dosare). Aceste 

acţiuni vizează în principal constatarea dreptului de proprietate asupra construcţiilor 
edificate fără autorizaţie de construcţie, situaţii în care Primăria este de acord cu 
acţiunile formulate.  

Prin compartimentul Juridic s-au depus la dosare întâmpinări, cereri 
reconvenţionale, cereri de intervenţie, precizări şi concluzii scrise. 
 

 În baza Legii 10/2001 au fost înregistrate un număr de 249 notificări cât şi cereri 
care nu îmbrăcau forma cerută de lege, din care 29 dosare au fost ataşate la alte 
dosare, 8 au fost cereri simple, care nu imbrăcau forma cerută de lege, situaţie în care 
au rămas apte pentru soluţionare doar 212 dosare. 

Un număr de 15 dosare au fost redirecţionate, spre competentă soluţionare, la alte 
persoane juridice, astfel: 9 la Prefectura Neamţ, 1 la Inspectoratul Şcolar Neamţ, 1 la 
SC Montana, 1 la Tribunalul Neamţ pentru SC Star Forest in faliment, 1 la Primăria 
Agapia, 1 la AVAS si 1 la Primăria Vinatori, astfel că au rămas spre competentă 
soluţionare instituţiei noastre un număr de  197 dosare. De asemenea, au fost 
transmise si copiile altor 2 dosare la AVAS pentru teren, propunerea noastra fiind de 
despagubiri doar pentru constructiile demolate. 

Până în prezent au fost soluţionate 172 dosare, din care: 
-  număr notificări soluţionate prin restituirea în natură terenuri şi construcţii: 3 
- număr total de notificări soluţionate prin respingere :  90, din care 23 pentru 
inadmisibilitate, 57 pentru nedovedire (una este contestata, contestatia fiind pe rol la 
Tribunalul Neamt) si 10 pentru tardivitate ; 
-    au fost emise 71 dispoziţii privind acordarea de despăgubiri în echivalent, dosarele 
fiind transmise Comisiei Centrale pentru stabilirea despagubirilor (una din dispozitii fiind 
emisa ca urmare a admiterii unei contestatii); 
-   in 7 dosare s-a dispus restituirea partial in natura si pentru diferenta despagubiri in 
echivalent; 
- într-un dosar s-a dispus compensarea cu alte bunuri ; 
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Mai sunt de solutionat 12 dosare formate in baza legii 10/2001 care sunt 
incomplete sau cu solicitanti decedati si alte 12 dosare din cele restituite pentru 
completari. In plus, un dosar a fost solutionat partial, prin restituire partiala in natura, iar 
pentru restul ramas de solutionat se asteapta o solutie din partea Consiliului Judetean 
Neamt. 
 

Activitatea de urmărire şi recuperare a sumelor datorate bugetului local, se 
realizează şi prin intermediul compartimentului juridic - contencios. 
        In perioada 20.12.2008-31.12.2009, s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

- s-a participat la un număr de peste 200 temene judecată  pentru recuperarea 
unor debite datorate bugetului local de catre persoanele fizice din oraşul Tîrgu 
Neamţ sau persoane juridice care au întocmite dosare de faliment conform 
legislatiei în vigoare, în vederea recuperării sumei totale de 140102,13 lei. 

- s-au solutionat 3 dosare privind persoane juridice aflate in procedura instituita de 
legea 85/2006; 

- s-a participat la un numar de aproximativ 200 termene; 
- s-a ţinut evidenţa clara a dosarelor şi a termenelor de judecată, participand la 

fiecare termen de judecata; 
- s-au incheiat contracte/acte aditionale, pentru spatiile concesionate din cadrul 

Policlinicii oraşului Tirgu Neamt; 
- s-au incheiat contracte/acte aditionale, pentru spatii aparţinând domeniului public 

local date în folosinţă gratuită; 
- s-a participat la sedintele  Consiliului Local, sustinand o serie de proiecte de 

hotarari şi 5 informări;  
- s-au întocmit un numar de 203 de dosare pivind persoanele fizice ce datoreaza 

diverse sume bugetului local al Primariei  orasului Tirgu Neamt, pentru suma 
totală de 93444,43 lei; 

- S-au întocmit acţiuni, întâmpinări, răspunsuri, în dosarele existente pe rol la 
instanţele judecătoreşti; 

- s-a colaborat în permanenţă cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei în 
vederea realizării obiectului de activitate; 

- s-a colaborat şi s-au făcut demersuri şi la alte instituţii în scopul realizării 
obiectului de activitate; 

 
 

2.12. AUTORITATE TUTELARĂ 

Nr. 
crt. 

 
Denumirea activităţii Modul de soluţionare 
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2.13. INTEGRARE EUROPEANĂ 
 

Anul 2009 a fost un an al elaborării şi depunerii spre finanţare a numeroase 
proiecte cu finanţare nerambursabilă din fonduri europene şi guvernamentale. Astfel au 
fost depuse spre finanţare, din fonduri structurale, nu mai puţin de 6 proiecte, iar din 
fonduri guvernamentale 2 proiecte. Totodată s-a continuat implementarea la proiectele 
finanţate în anii precedenţi. S-a mai depus un proiect în parteneriat cu Fundaţia de 
Dezvoltare Locală SPERANŢA, Consiliul Local Tg. Neamţ având rolul de partener. 

 
Proiecte aflate în implementare: 
 
PROIECTUL: „ECO - MANAGEMENT TG. NEAMŢ – Proiect pentru realizarea 
unui sistem eficient şi durabil de gestionare a deşeurilor” 
 
FINANŢATOR: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor – ADR Nord Est finanţare 
în cadrul Programului Phare 2005 “Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor 
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”   
 
Data depunerii proiectului pentru finanţare: august 2007 
Data semnării contractului de finanţare:  noiembrie 2007 
Bugetul proiectului : 1.256.482,67 Euro din care: 1.000.000 Euro finanţare PHARE şi       
256.482,67 Euro  – finanţare locală 
Parteneri: Comunele Drăgăneşti, Brusturi, Grumăzeşti, Bălţăteşti, Ghindăoani 
Durata de implementare a proiectului : 30 luni (1 februarie 2008 – 31 iulie 2010) 
Scopul şi localizarea proiectului: 

     Curatele 
 

- 60 curatele pentru încuviinţarea unor acte juridice în 
numele minorilor si a majorilor bolnavi in vederea 
reprezentarii in fata institutiilor statului 
 - 12  împuterniciri pentru vânzări 

1. 

     Tutele 
- 1 tutela aflate în evidenţă pentru majori 

 
Corespondenta cu 
diferite institutii 

- 7 anchete solicitate de alte institutii 2. 

Protocol colaborare  - 1 protocol colaborare Serviciu de Protectie a 
Victimelor si Reintegrare Sociala a Infractorilor                      
Infractorilor de pe langa Tribunalul Neamt 

 
3.      Anchete solicitate de 

instanta de judecata 
- 128 anchete solicitate de instanţele de judecată 

referitoare la încredinţarea  
minorilor în cazul divorţului părinţilor 

 
4.  Audieri minori - Au fost audiati 5 minori  
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 Obiectivul general al proiectului este protejarea şi reabilitarea mediului din zona 
proiectului, având ca efect creşterea calităţii vieţii şi ameliorarea stării generale de 
sănătate a populaţiei din localitate şi zonă. Proiectul se înscrie în strategia de 
dezvoltarea durabila a oraşului sprijinind creşterea economică la nivel local şi 
contribuind la reducerea disparităţilor economice şi sociale dintre regiunea Nord Est şi 
celelalte regiuni. 
Rezultatele proiectului: 
Construcţia unei staţii de sortare şi transfer a deşeurilor 
Construcţia unei staţii de compost a deşeurilor 
Lucrări de viabilizare a terenului (extindere reţea drum, reţea electrică, reţea canalizare, 
reţea alimentare cu apă) 
Realizarea unui sistem de colectare şi transport (achiziţionarea de pubele de 120 şi 240 
litri, containere de 1,1 mc, 2 autogunoiere cu autocompactare, un încărcător frontal, 
amenajarea a 102 platforme de colectare) 
Realizarea unei Campanii de publicitate şi promovare a sistemului şi a proiectului 
Înfiinţarea unui Serviciu responsabil de gestionarea deşeurilor precum şi instruirea 
personalului care va opera sistemul implementat. 
 
În cursul anului 2009 au fost realizate următoarele activităţi: 
- Organizarea şi desfăşurarea  procedurilor de achiziţie publică în vederea atribuirii 

contractelor de servicii, furnizare şi lucrări din cadrul proiectului, contractele fiind 
atribuite astfel: servicii de publicitate şi promovare - SC TRUEVISION SRL REC 
MEDIA Craiova, încărcător frontal - S.C. STAR WEST IMPEX MARKET S.R.L. 
Oradea, maşini autocompactoare - S.C. ROMIL SERVICE SR.L. Iaşi, pubele şi 
eurocontainere - S.C. GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L. Bucureşti, lucrări - 
SC AG SAN INVEST SRL Tg. Neamţ, instruire personal - S.C. INTERACTIV RO 
CONSULT S.R.L. Bacău. 

- Au fost recepţionate documentaţiile de proiectare, încărcătorul frontal marca Locust 
L752, maşinile autocompactoare de 18 mc marca Iveco Stralis şi de 7 mc marca 
Iveco Daily 65C18, 408 eurocontainere metalice de 1100 l, 1522 pubele de 240 l şi 
9780 pubele de 120 l; 

- Au fost obţinute toate avizele şi autorizaţiile necesare începerii lucrărilor de 
construcţie; 

- Construirea a 102 puncte de colectare selectivă; 
- Construirea staţiei de sortare, transfer şi compost – realizată în proporţie de 90%; 
- Campanie de publicitate şi promovare a proiectului: organizarea unei conferinţe de 

presă pentru lansarea proiectului, organizarea a 6 dezbateri publice referitoare la 
importanţa colectării selective a deşeurilor – câte una în fiecare localitate parteneră 
din proiect, realizarea materialelor de promovare (500 afişe format A3, 50 afişe 
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format A2, 2000 pliante format A4, 1500 broşuri format A5, 7 banere), promo radio 
local; 

- încheierea actului adiţional nr. 5 la contractul de grant care are ca subiect 
aprobarea achiziţionării unei maşini cu cârlig necesară transportului containerelor 
de 32 mc; 

- încheierea unui act adiţional la contract care are ca subiect prelungirea duratei de 
implementare a proiectului până la data de 31.07.2010. 

 
PROIECTUL: „CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ ÎN 
LOCALITATEA HUMULEŞTI, ORAŞ TÎRGU NEAMŢ” 
 
FINANŢATOR: Guvernul României în cadrul „Programului de dezvoltare a unor baze 
sportive în mediul rural”. 
Data depunerii proiectului pentru finanţare: septembrie 2008 
Bugetul proiectului : 1.407.083 din care: 500.000 finanţare Guvernul României şi 
907.083  – finanţare locală 
Scopul şi localizarea proiectului: 
Proiectul are ca scop construirea unei baze sportive multifuncţionale în zona periurbană 
a oraşului Tîrgu Neamţ, respectiv în incinta Şcolii Generale nr. 3 din Humuleşti. Baza 
sportivă multifuncţională model tip 2 va fi conformă cu prevederile cuprinse în 
regulamentele de joc ale federaţiilor sportive naţionale, astfel încât terenul de sport este 
omologabil pentru competiţii desfăşurate la nivel naţional (handbal, baschet, tenis). 
Baza sportivă multifuncţională este formată din:  
- Teren de sport (handbal, baschet, tenis, minifotbal) în suprafaţă de 1010.50 mp 
- Construcţii anexe (vestiare - 196 mp, împrejmuire, instalaţie iluminat - nocturnă, 
parcare) 
Prin realizarea acestui proiect se doreşte creşterea nivelului de educaţie, de socializare 
şi a stării de sănătate a tuturor cetăţenilor (copii, tineri, adulţi, vârstnici şi persoane cu 
handicap) prin practicarea exerciţiilor fizice şi sportului în cadrul activităţilor de educaţie 
fizică şi sport;  creşterea participării locuitorilor din spaţiul periurban la activităţi sportive; 
creşterea numărului de copii şi tineri care participă la competiţii sportive ce se 
desfăşoară în spaţiul periurban.   
 
În anul 2009 a fost realizată procedura de achiziţie pentru execuţia de lucrări din cadrul 
proiectului, finanţatorul nealocând nici un ban în cursul anului 2009. 

 
Proiecte depuse spre finanţare în anul 2009 
 

1. PROIECTUL: „VALEA OZANEI … MIT ŞI LEGENDĂ” 
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Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului”, Domeniul major 
de intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, 
în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea – 
„Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor 
specifice  şi a activităţilor de marketing specifice”. 
Obiectiv general: Promovarea produselor turistice din arealul Tîrgu Neamţ în vederea 
creşterii atractivităţii turistice la nivel naţional şi internaţional; 
Obiectiv specific: Creşterea numărului de sosiri în structurile de primire turistică din 
arealul Tîrgu Neamţ pe perioada de implementare a proiectului cu 22% faţă de valorile 
prognozate în varianta fără proiect; 
Grupurile ţintă: Turiştii străini şi români care vizitează arealul Târgu Neamţ, reprezintă 
grupul ţintă al proiectului. Este estimat un număr de 48.449 vizitatori străini şi români 
sosiţi în zonă în anul 2011. 
Durata proiectului şi perioada de implementare: Durata proiectului este de 22 luni de la 
data semnării contractului de finanţare 
Valoarea totală a proiectului „VALEA OZANEI … MIT ŞI LEGENDĂ” este de 569.199,50 
ron, defalcată astfel: 
cheltuieli eligibile -  461.370,00 RON; 
cheltuieli neeligibile -  17.000,00 RON 
TVA – 90.829,50 RON. 
Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată de către Consiliul Local Tîrgu Neamţ în 
cadrul proiectului “VALEA OZANEI … MIT ŞI LEGENDĂ” este in valoare de: 
452.142,60 RON. 
Contribuţia proprie în cadrul proiectului este în valoare de 26.227,40 RON, din care: 
Contribuţia la cheltuieli eligibile – 9.227,40 RON; 
Contribuţia la cheltuieli neeligibile – 17.000,00 RON; 
 
Prin implementarea proiectului vor fi realizate următoarele materiale/acţiuni de 
promovare a arealului turistic Tîrgu Neamţ: 
- 1 brand turistic local, constând într-un nume şi logo sugestive; 
- 1000 Ghiduri turistice în format fizic, color, bilingv (română şi engleză), minim 80 

pag. interioare; 
- 5 versiuni electronice ale Ghidului, în limbile: română, engleză, germană, franceză 

şi italiană; 
- 1000 hărţi ale zonei turistice Tîrgu Neamţ în format fizic; 
- 5 versiuni electronice ale hărţii, în limbile: română, engleză, germană, franceză şi 

italiană; 
- 2 bannere verticale de tip roll-up; 
- 1 banner orizontal de interior; 



68 
 

- 3000 pliante A4 de promovare a produselor turistice specifice (3 tipuri x 1000 buc); 
- 1 film de prezentare a arealului turistic Tîrgu Neamţ; 
- 1000 DVD-uri cu filmul de prezentare a arealului turistic Tîrgu Neamţ; 
- 1000 de seturi de materiale de promovare distribuite: 575 de seturi de materiale de 

promovare transmise prin poştă / serviciu de curierat / oferite personal; 300 de 
seturi de materiale de promovare transmise / oferite personal în cadrul Târgului de 
Turism; 125 de seturi transmise / oferite personal reprezentanţilor administraţiilor 
publice, ai obiectivelor turistice din arealul Tîrgu Neamţ, precum şi altor segmente 
relevante; 

-  1 portal de promovare a arealului turistic Tîrgu Neamţ, în limbile română, engleză, 
germană, franceză şi italiană; 
-  10.000 inserturi publicitare A4, distribuite prin intermediul unui un cotidian / revistă cu 
distribuţie la nivel naţional; 
- 1 participare la Târgul de Turism al României; 
- 1 studiu de evaluarea a impactului campaniei. 
 
În urma procesului de evaluare proiectul a fost propus spre finanţare, urmând a fi 
semnat contractul de finanţare. 
 
 
2.Proiectul: „Reabilitarea şi modernizarea Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 2 din oraşul 
Tg. Neamţ” 
 
Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007– 
2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de 
intervenţie 3.4 – „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 
continuă”. 
Prin această investiţie se va reabilita şi moderniza Corpul A – Şcoala, Corpul C – Atelier 
+ magazie şi Centrala Termică, precum şi dotarea cu echipamente didactice şi IT. 
Valoarea totală a proiectului “Reabilitare şi modernizare Şcoala nr. 2 cu clasele I – VIII 
oraş Tg. Neamţ,  jud. Neamţ” este de 3.174.848,90 ron,, defalcată astfel: 
- cheltuieli eligibile - 2.624.845,00 RON; 
- cheltuieli neeligibile - 43.595,00 RON; 
- TVA – 506.408,90 RON. 
Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată de către Oraşul Tîrgu Neamţ în cadrul 
proiectului “Reabilitare şi modernizare Şcoala nr. 2 cu clasele I – VIII oraş Tg. Neamţ,  
jud. Neamţ” este în valoare de: 2.572.348,00 RON. 
Contribuţia proprie in cadrul proiectului este in valoare de 96.092,00 RON, din care: 
- Contribuţia la cheltuieli eligibile - 53.369,00 RON; 
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- Contribuţia la cheltuieli neeligibile - 43.595,00 RON 
Durata de realizare a investiţiei, conform documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, este de 12 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor. 
Lucrările care se vor realiza sunt: 
Obiectiv : SCOALA 
inlocuirea partiala a elementelor de sarpanta si astereala (30%); 
inlocuirea totala a invelitoarei cu tabla Lindab; 
refacerea tencuielilor, zugraveli interioare si exterioare; 
inlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC si geam termopan; 
inlocuire glafuri tamplarie PVC; 
inlocuirea pardoselilor existente cu parchet din lemn masiv (clase si birouri); 
lambriuri din lemn  cu h=1,40m in clase si holuri; 
placari scari cu mozaic si mana curenta din lemn pe schelet metalic; 
windfang intrare principala si secundara cu tamplarie PVC si geam termopan; 
inchidere balcon etaj 1 (reamenajare expo-arte) cu tamplarie PVC si geam termopan; 
termoizolatie de 8cm; 
inlocuirea integrala a instalatiilor electrice (circuite si corpuri de iluminat); 
inlocuire instalatie termica interioara; 
copuri de incalzire; 
inlocuire instalatii de apa si canalizare interior si exterior; 
reparatii trotuare din beton; 
inlocuirea mobilierului existent; 
dotari pentru laboratoarele de specialitate; 
dotari cu echipamente didactice; 
conectare la internet; 
realizarea unei rampe de acces pentru persoane cu handicap locomotor; 
amenajarea unui grup sanitar pentru persoanele cu handicap locomotor; 
Obiectiv : ATELIER + MAGAZIE 
inlocuirea integrala a instalatiilor electrice interioare (circuite si corpuri de iluminat); 
inlocuire instalatii termice interioare; 
instalatii de apa si canalizare interior si exterior 
refacerea tencuielilor (70%); 
zugraveli interioare si exterioare(100%); 
inlocuirea integrala tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC si geam termopan; 
inlocuirea pardoselilor existente cu parchet din lemn masiv; 
inlocuire invelitoare cu tabala Lindab; 
termoizolatie de 8cm; 
reamenajare sala de sport in laborator biologie si grupuri sanitare; 
pardoselile grupurilor sanitare vor fi din gresie iar finisajele la pereti din faianta si var 
lavabil; 
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reamenajare atelier in laborator de informatica; 
reamenajare magazie in sala festivitati; 
dotari pentru laboratoarele de specialitate; 
dotari cu echipamente didactice; 
dotarea cu echipamente TIC (tehnologii ale informatiei si comunicarii) 
conectare la internet; 
dotare cu echipamente IT (information technology) 
realizarea unei rampe de acces pentru persoane cu handicap locomotor; 
amenajarea unui grup sanitar pentru persoanele cu handicap locomotor 
Obiectiv : CENTRALA TERMICA 
inlocuire tamplarie metalica geam, cu tamplarie PVC si geam termopan; 
inlocuire invelitoare cu tabla Lindab;   
 
În urma procesului de evaluare proiectul a fost propus spre finanţare dar se află pe lista 
de rezervă, deoarece fondurile alocate regiunii Nord-Est pentru această axă de 
finanţare au fost epuizate. 
 

3.Proiectul: „Reabilitare şi modernizare Liceul Economic Vasile Conta” 
 
Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007– 
2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de 
intervenţie 3.4 – „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 
continuă”. 
 
Prin această investiţie se va reabilita şi moderniza Corpul principal al liceului şi sala de 
sport, şi se va dota liceul cu echipamente didactice şi IT. 
Valoarea totală a proiectului “Reabilitare şi modernizare Liceul Economic Vasile Conta” 
este de 2.201.130,55 ron, defalcată astfel: 
- cheltuieli eligibile - 1.789.905,00 RON; 
- cheltuieli neeligibile - 63.080,00 RON; 
- TVA – 348.145,55 RON. 
Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată de către Oraşul Tîrgu Neamţ în cadrul 
proiectului “Reabilitare şi modernizare Liceul Economic Vasile Conta” este în valoare 
de: 1.754.106,00 RON. 
Contribuţia proprie în cadrul proiectului este în valoare de 98.879,00 RON, din care: 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile - 35.799,00 RON; 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile - 63.080,00 RON.   
Durata de realizare a investiţiei, conform documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, este de 12 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor. 
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Lucrările care se vor realiza sunt: 
Arhitectură 
 In vederea unei bune functionari a cladirii se va proceda la executia urmatoarelor 
lucrari: 
desfacere pardoseli din parchet la laboratoare şi înlocuirea lor cu pardoseli epoxidice; 
pardoseli epoxidice antistatice, antibacteriene în spaţiile de circulaţie (holuri, scari); 
înlocuirea lambriurilor din lemn cu lambriuri plastice; 
desfacerea pardoselilor din parchet la clasele de la etajul 3 şi înlocuirea acestora cu 
pardoseli din parchet laminat de trafic intens; 
reparatii tencuieli si zugrǎveli la pereti si tavane, la clasele de la etajul 3; 
desfacere pardosealǎ salǎ sport şi realizarea unei pardoseli elastice cauciucate, cu 
proprietǎţi antifonice  pentru sali de sport ; 
reparaţii tencuieli, zugrǎveli la pereţi şi tavane la sala de sport; 
placaje de gresie şi faianţǎ, reparaţii tencuieli şi zugrǎveli la vestiarele aferente sǎlii de 
sport; 
realizarea de gradene la sala de festivitǎţi ; 
realizarea de izolaţie fonicǎ la pereţi, tencuieli şi zugrǎveli aferente la sala de festivitǎţi; 
amveloparea clădirii cu termosistem;  
tencuieli decorative la faţadǎ; 
desfacere tencuieli interioare si refacerea lor; 
zugraveli interioare ; 
glafuri exterioare din tablǎ tip Plannja, având în vedere cǎ toatǎ tâmplaria exterioarǎ 
este din PVC cu geam termoizolant; 
repararea trotuarelor ; 
alte lucrari aferente lucrarilor de baza; 
dotarea liceului cu material didactic şi echipamente IT. 
  
Instalaţii termice şi termoenergetice 
a. Etapa I 
 Demontarea completa a instalatiei existente astfel: 
- demontarea radiatoarelor cu racordurile de la distribuţie; 
- demontarea coloanelor verticale; 
- demontarea distributiei pana la racordul existent; 
- demontarea suporturilor si a consolelor. 
 
b. Etapa a – II-a 
 Executia instalatiilor interioare de incalzire cuprinde montarea partilor componente 
astfel:  
trasarea distributiei si coloanelor; 
suporti si sustinatori 
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conducte; 
armaturi; 
corpuri de incalzire; 
efectuare probe; 
 
Instalaţii electrice 
Pentru iluminarea corespunzătoare a încăperilor s-au prevăzut corpuri de iluminat 
pentru lămpi fluorescente, în sala de sport proiectoare tip LUXOR 02 150 W şi în 
grupuri sanitare corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente de tip FIPAD 218 respectiv AB 
120. 
 În spaţiile comune s-a proiectat un iluminat cu corpuri de iluminat ce folosesc 
lămpi fluorescente. 
În sala de sport pentru consumatorii monofazaţi s-au prevăzut circuite de prize cu  
tensiunea 220 V şi prize cu contact de protecţie. 
 
În momentul de faţă proiectul se află în evaluarea tehnică şi financiară. 
 
4.Proiectul: „Guvernare locală eficientă” 
 
Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional „Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative”, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării 
serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare”, Domeniul major de 
intervenţie 2.2 – „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor”, Operaţiunea – 
„Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv ISO şi 
EMAS”. 
Obiectivul general al proiectului este Crearea unei administraţii publice mai eficiente şi 
mai eficace în spiritul  dezvoltării durabile, egalitatii de sanse, securităţii şi sănătăţii 
umane, iar scopul proiectului este îmbunătăţirea furnizării de servicii publice. 
Valoarea totală a proiectului „Guvernare locală eficientă” este de 327.368,20 lei lei, 
defalcată astfel: 
- cheltuieli eligibile – 287.380,00 lei; 
- cheltuieli neeligibile – 1.650,00 lei 
- TVA – 38.338,20 lei. 
Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată de către Oraşul Tîrgu Neamţ în cadrul 
proiectului „Guvernare locală eficientă” este în valoare de: 281.632,40 lei. 
Contribuţia proprie în cadrul proiectului este în valoare de 45.735,80 Lei, din care: 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile – 5.747,60 lei; 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile – 1.650,00 lei;TVA - 38.338,20 lei 
Principalele activităţi şi rezultate ale proiectului: 
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Activitate  Rezultat 
1. Studiu de evaluare a performanţelor 
serviciilor publice din cadrul 
administraţiei şi elaborarea 
documentelor cadru de îmbunătăţire a 
activităţii 

Studiu de evaluare; 
Panou de bord; 
1.3. Specificaţii servicii; 
1.4. Atelier de lucru; 
1.5. Echipamente IT 

2. Instruirea angajaţilor pentru 
introducerea sistemelor de 
management 
 

2.1. Curs; 
2.2. Personal testat; 
2.3. Ghid explicativ de termeni specifici 
sistemelor de management; 

3. Consultanţă pentru implementarea 
cerinţelor de sistem de management şi 
pentru folosirea mecanismelor 
elctronice aferente introducerii 
sistemelor de management 
 

3.1. Procese reproiectate; 
3.2. Manualului Integrat de Management 
Calitate/ Mediu/ Sănătate şi Securitate; 
3.3. Proceduri de sistem; 
3.4. Instrucţiuni de lucru; 
3.5. Instrucţiuni proprii de sănătate şi 
securitate în muncă; 
3.6. Atelier de lucru; 
3.7. Raport de audit intern; 

4. Certificarea sistemelor de 
management  
 

4.1. Raport de audit extern; 
4.2. Certificate; 

5. Schimburi de bune practici şi 
aplicarea pe scară largă a acestora 5.1. Conferinţă; 

6. Audit financiar de proiect 6.1. Raport de audit financiar. 
În momentul de faţă proiectul se află în stadiul de evaluare. 
 
5.Proiectul: „Sistem Informatic E-administraţie - SIE” 
 
Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 
„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 
„Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la 
broadband, acolo unde este necesar”. 
Obiectivul specific este de a pune la dispoziţie serviciile administrative prin mijloace 
electronice, respectiv de a crea beneficii atât pentru utilizatori (cetăţeni şi mediul de 
afaceri), cât şi pentru administraţia publică. Pentru autorităţile care utilizează tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor în scopul  furnizării de servicii electronice, aceasta 
înseamnă noi oportunităţi, dar şi schimbări interne la nivel organizaţional. 
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Valoarea totală a proiectului “Sistem informatic e-administratie - SIE“ este în sumă de  
1.920.203,90 lei, din care: 
 - cheltuieli eligibile – 1.643.410,00 - lei; 
 - TVA – 276.793,90 - lei. 
Contribuţia proprie în cadrul proiectului “Sistem informatic e-administratie - SIE“  este în 
valoare de 32.868,20 lei, din care: 
- Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile  –  32.868,20 lei; 
Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată de către Consiliul Local Tîrgu Neamţ în 
cadrul proiectului “Sistem informatic e-administratie - SIE” este în valoare de: 
1.610.541,80 lei. 
Rezultatele proiectului: 
Echipamente Hardware (server baze de date, server aplicaţii, echipament stocare date, 
rack şi UPS, scanner, multifuncţional, imprimante termice pentru coduri de bare, 
infochioşc interior, infochioşc exterior); 
Aplicaţii informatice şi licenţe 
Campanie de promovare şi publicitate 
Instruire personal 
Audit tehnic şi financiar proiect 
Durata de implementare a proiectului: 17 luni. 
 
În momentul de faţă proiectul se află în stadiul de evaluare. 
 
 
 
6. Proiectul: „Creşterea nivelului de pregătire profesională a angajaţilor Primăriei 
oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ” 
 
Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative” - Cererea de proiecte nr. 5/2009, Axa prioritară 1 - Îmbunătăţiri de 
structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de 
intervenţie 1.3: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, Operaţiunea: Module de 
pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, 
licitarea  şi managementul proiectelor etc. 
Scopul proiectului este pregătirea profesională a personalului din cadrul Primăriei 
oraşului Tg. Neamţ şi a serviciilor subordonate, în domenii cheie, care vor sprijini 
îmbunătăţirea capacităţii organizatorice la nivel local. 
Grupul ţintă este reprezentat de personalul Primăriei oraşului Tg. Neamţ şi a serviciilor 
din subordine: Serviciul Public de Asistenţă Socială Tg. Neamţ, Serviciul Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tg. Neamţ, Serviciul Poliţia Comunitară, 
Casa Culturii „Ion Creangă” Tg. Neamţ,  Biblioteca orăşenească. 
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Rezultatele proiectului: 
Pregătirea profesională a personalului din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ şi a 
serviciilor subordonate în următoarele domenii: Lot. 1 – Agent poliţie comunitară; Lot. 2 
– ECDL; Lot. 3 – Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene; Lot. 4 – 
Director de program; Lot. 5 – Asistent relaţii publice şi comunicare; Lot. 6 – Limba 
engleză ; Lot. 7 – Managementul serviciilor sociale; Lot. 8 – Inspector taxe şi impozite; 
Lot. 9 – Contabilitate; Lot 10 – Manager resurse umane;; 
Achiziţia de echipamente IT în vederea amenajării unei săli pentru desfăşurarea 
cursurilor ECDL;  
Campanie de promovare şi publicitate a proiectului 
Audit financiar proiect 
Elaborarea unei analize comparative a performanţei autorităţilor publice locale la nivelul 
Oraşului Tg. Neamţ. 
Durata de implementare a proiectului: 15 luni. 
Valoarea totală a proiectului „Creşterea nivelului de pregătire profesională a angajaţilor 
Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ“ este în sumă de 544.306,00 lei, 
structurată astfel: 
- total cheltuieli eligibile – 469.400,00 lei, din care: 
valoarea asistenţei nerambursabile – 460.012,00 lei  (98 % din valoarea cheltuielilor 
eligibile) 
contribuţia proprie eligibilă a oraşului Tg. Neamţ – 9.388,00 lei (2 % din valoarea 
cheltuielilor eligibile) 
- cheltuieli neeligibile – 0 lei 
 - TVA – 74.906,00 lei.  
În momentul de faţă proiectul se află în stadiul de evaluare. 
 
7.Proiectul: „Înfiinţare parcuri noi oraş Tg. Neamţ, judeţul Neamţ” 
 
Proiectul a fost depus spre finanţare la Ministerul Mediului în cadrul „Programului 
naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi”. 
Prin acest proiect se vor înfiinţa 2 parcuri noi în oraşul Tg. Neamţ astfel: 
un parc în Cartierul Blebea în suprafaţă de 10.000 mp având următoarele vecinătăţi: 
Nord – dig râul Ozana, Vest – strada Daciei, Sud – proprietate Atomei Vasile, Est - dig 
râul Ozana, teren care se află în inventarul domeniului public al oraşului Tg. Neamţ; 
un parc pe imaşul Aerodrom în suprafaţă de 10.000 mp având următoarele vecinătăţi: 
Nord – imaşul Aerodrom, Vest – imaşul Aerodrom, Sud – imaşul Aerodrom, Est – str. 
Libertăţii, teren care se află în inventarul domeniului privat al oraşului Tg. Neamţ. 
Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte realizarea următoarelor investiţii: 
Parc Blebea 
o zonă de joacă pentru copii, în suprafaţă de 900 mp; 
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alei ecologice – 980 mp; 
pregătirea terenului şi fertilizarea acestuia; 
plantare puieţi şi însămânţarea gazonului; 
reţea de apă canal; 
realizarea unui foişorului; 
realizarea unei fântâni arteziene; 
instalarea a 10 de stâlpi de iluminat şi branşament electric; 
instalarea a 40 de bănci din lemn; 
montarea a 40 de coşuri de gunoi; 
realizarea a 436 ml de gard, din lemn cu structură metalică; 
instalarea a 4 wc-uri ecologice . 
 
Parc Aerodrom 
o zonă de joacă pentru copii, în suprafaţă de 900 mp; 
alei ecologice – 930 mp; 
pregătirea terenului şi fertilizarea acestuia; 
plantare puieţi şi însămânţarea gazonului; 
reţea de apă canal; 
realizarea unui foişorului; 
realizarea unei fântâni arteziene; 
instalarea a 10 de stâlpi de iluminat şi branşament electric; 
instalarea a 40 de bănci din lemn; 
montarea a 40 de coşuri de gunoi; 
realizarea a 400 ml de gard, din lemn cu structură metalică; 
instalarea a 4 wc-uri ecologice . 
 
Valoarea totală a proiectului, conform studiilor de fezabilitate, este de  1.684.014,27 lei, 
din care: 
cheltuieli eligibile - 1.649.292,53 lei; 
cheltuieli neeligibile – 34.721,74 lei; 
 
Valoarea contribuţiei proprii în cadrul proiectului este de  199.651,74 lei, din care: 
164.930,00 lei contribuţia la cheltuielile eligibile (10% din valoarea cheltuielilor eligibile); 
34.721,74  lei contribuţia la cheltuielile neeligibile; 
 
Durata de realizare a investiţiei: 12 luni. 
 
În momentul de faţă proiectul se află în stadiul de evaluare. 
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8.Proiectul: „Montare panouri solare la Creşa de copii şi Grădiniţa cu program 
prelungit nr. 1 (str. Panazol, nr. 1) şi Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 (str. 
Ştefan cel Mare nr. 34), oraş Tîrgu Neamţ” 
 
Proiectul a fost depus spre finanţare la Ministerul Mediului în cadrul „Programului de 
înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 
utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme 
care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”. 
Prin acest proiect se vor suplimenta sistemele de încălzire a apei calde la Creşa de 
copii şi Grădiniţa cu program prelungit nr. 1(str. Panazol nr. 1) şi Grădiniţa cu program 
prelungit nr. 2 (str. Ştefan cel Mare nr. 34). 
Valoarea totală a proiectului, conform studiilor de fezabilitate, este de  1.084.618,30 lei, 
din care: 
684.947,20 lei aferentă investiţiei la Creşa de copii şi Grăd. cu program prelungit nr. 1; 
399.671,10 lei aferentă investiţiei la Grădiniţa cu program prelungit nr. 2; 
Valoarea cheltuielilor eligibile este de  951.680,66 lei, din care: 
558.876,76 lei aferentă investiţiei la Creşa de copii şi Grăd. cu program prelungit nr. 1; 
392.803,90 lei aferentă investiţiei la Grădiniţa cu program prelungit nr. 2; 
Valoarea cheltuielilor neeligibile este de  132.937,64 lei, din care: 
126.070,44 lei aferentă investiţiei la Creşa de copii şi Grăd. cu program prelungit nr. 1;  
6.867,20 lei aferentă investiţiei la Grădiniţa cu program prelungit nr. 2; 
Valoarea contribuţiei proprii în cadrul proiectului este de  418.441,84 lei, din care: 
132.937,64 lei contribuţia la cheltuielile neeligibile; 
285.504,20 lei contribuţia la cheltuielile eligibile (30% din valoarea cheltuielilor eligibile); 
 
În momentul de faţă proiectul se află în stadiul de evaluare. 
 
 
9.Proiectul: „VERDE PENTRU TÎRGU NEAMŢ” 
 
Proiectul „Verde pentru Tîrgu Neamţ” a fost depus spre finanţare în cadrul Programului 
GEF-SGP (Global Environment Fund - Small Grant Programme), implementat de 
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP). 
Solicitantul proiectului este „Fundaţia de Dezvoltare Locală SPERANŢA Tg. Neamţ”, 
Consiliul Local Tg. Neamţ având roulul de partener în cadrul acestui proiect. 
Scopul proiectului este acela de a asigura un nivel sporit de conştientizare publică şi 
diseminare a informaţiilor legat de problematica schimbărilor climatice, la nivelul 
oraşului Tîrgu Neamţ, prin implementarea unor măsuri care vizează reducerea şi 
stocarea emisiilor de CO2.  
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Acest proiect se doreşte a fi unul demonstrativ pentru comunitatea locală din oraşul 
Tîrgu Neamţ, dorindu-se a se evidenţia în acelaşi timp faptul că reducerea efectelor 
schimbărilor climatice la nivelul oraşului se poate realiza  prin implicarea activă a 
comunităţii (autorităţi locale, populaţie şcolară, profesori, etc.) în derularea unor măsuri 
accesibile, durabile şi prietenoase faţă de mediu. 
Obiective: 
           1. Implementarea unui sistem pilot pentru reducerea emisiilor de CO2 din oraşul 
Tîrgu Neamţ prin utilizarea tehnologiei cu panouri fotovoltaice pentru iluminatul public 
(reducerea emisiilor de CO2). 
 2. Creşterea capacităţii de stocare a emisiilor de CO2 în oraşul Tîrgu Neamţ prin 
plantarea cu specii arbustive a unor spaţii verzi. 
 3. Conştientizare publică şi diseminare informaţie privind impactul schimbărilor 
climatice. 
Rezultatele proiectului: 
- instalarea a 5 stâlpi pentru iluminat public cu panouri fotovoltaice in fata Primăriei; 
- plantarea unui număr de 2000 puieţi specii ornamentale, în 28 de locaţii din oraşul Tg. 
Neamţ;  
- întreţinerea spaţiilor verzi din oraş astfel încât acestea să contribuie eficient la scopul 
proiectului; 
- Realizarea a 2 panouri explicative privind utilizarea panourilor fotovoltaice; 
- realizarea a 28 de panouri informatice privind efectele benefice ale prezenţei spaţiilor 
verzi în aglomerările urbane; 
- realizarea unui “Manual pentru disciplinele opţionale privitor la schimbările climatice” 
care se va utiliza în 5 unităţi şcolare din oraşul Tîrgu Neamţ; 
- realizarea unui număr de 1000 pliante informative; 
 
Perioada de implementare: 12 luni 
Valoare totală proiect -  93,852 $ din care: 
 - 49,915 $ finanţare din partea GEF-SGP,  
             - 39,737 $ cofinanţare monetară din partea Consiliului Local Tîrgu Neamţ,  
             - 4,200  $ cofinanţare în natură din partea Fundaţiei Speranţa 
Proiectul a fost aprobat spre finanţare, în prezent aflându-se în stadiul de implementare. 
 
 

2.14. INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 
 

1. Relatii cu Publicul, Registratura  
 La Registratura Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ s-au inregistrat în anul 

2009 un numar de 28.715 acte oficiale, cereri si corespondenta de la 
organele ierarhice superioare.  
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 Nr. actelor expediate prin posta : 14.789 plicuri expediate in valoare de 
51.163 RON  

 Nr. audiente la primar: 616 , în următoarele domenii : 
- Social - 314  ; 
- Edilitar-gospodăreşti - 122  ; 
- Taxe şi impozite - 33 ; 
- Urbanism - 77; 
- Cadastru-58 ; 
- Resurse umane-3 ; 
- Probleme juridice -5; 
- Stare civila- 4 
 

 Faxuri : 1354  
 Nr. Aparitii pe posturi radio si TV: 42 
 Nr. Aparitii in programul de stiri: 85  
 Nr. Aparitii in presa : 56 
 Conferinte de presa : 16 
 Nr. de articole aparute in presa :153 
 Stiri de presa, anunturi : 22 

 
2. Situatia aplicarii Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public in 
anul 2009  
   
 a.  Numarul total de solicitari de informatii de interes public – 33 
 b. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2009,  departajat pe domenii de 
interes:  
  - Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc) - 7 
  - Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice - 1  
  - Acte normative, reglementări - 7  
  - Activitatea liderilor instituţiei - 0  
  - Informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544  - 5  
  - Altele – date statistice -13   
 c. Nr. de solicitari rezolvate favorabil – 33 
 d. Nr. de solicitări înregistrate respinse - 0  
 e. Nr. de solicitari  adresate in scris – 15  
 f. Nr. De solicitari adresate de persoane fizice - 20  
 g. Nr. De solicitari adresate de persoane juridice - 13  
 h. Nr. Reclamatii administrative- 0  
 i. Nr. Plangeri in instanta - 0  
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 j. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau persoanelor) 
însărcinate cu informarea şi relaţiile publice (consumabile) în anul 2009 - 40 RON  
 k. Suma încasată în anul 2009 de instituţie pentru serviciile de copiere a 
informaţiilor de interes public furnizate  - 8,5 RON  
 l. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare-documentare in anul 
2009 - 70  
 
Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informatii fost făcută publică prin:  
 a. Afişare la sediul instituţiei  
 b. Mass-media  
 c.  Pagina de Internet proprie  
 Principalele informaţii solicitate verbal au vizat următoarele domenii:  
 -          programul de lucru cu publicul;  
 -          programul şi modul de înscriere în audienţă la conducerea instituţiei;  
 -          date privind stadiul de soluţionare a unor cereri adresate instituţiei;  
 -          organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;  
 -          sistemul de iluminat public;  
 -          taxe şi impozite;  
 -          organizare de licitaţii formulare şi acte necesare;  
 -        formulare şi acte necesare în vederea emiterii  de: certificat de urbanism, 
autorizaţii de demolare/constructii,acord unic, avize liberă trecere, etc.  
 În anul 2009 au fost actualizate permanent materialele de informare privind 
prevederile Legii nr.544/2001, în acest sens fiind puse la dispoziţia celor interesaţi, 
modele pentru formulare de cerere de informaţii publice şi reclamaţii administrative prin 
intermediul compartimentului Relaţii Publice.  
 
 
 
3. Transparenta decizionala – Aplicarea Legii 52/2003  
 În cursul anului 2009 au fost anunţate în mod public conform Legii nr.52/2003 
privind trasparenţa decizională un număr de 11 proiecte de hotărâri.  
 Pentru asigurarea transparenţei actului decizional, consultarea şi participarea 
cetăţenilor în procesul  de elaborare şi adoptare a hotărârilor normative ale Consiliului 
Local, au fost indeplinite următoarele operaţiuni:  
 - publicarea anunţului pe site-ul propriu la secţiunea «Proiecte de hotărâri supuse 
dezbaterii publice», împreună cu proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi raportul 
de specialitate;  
 - afişarea anunţului la sediul Primăriei orasului Tirgu Neamt, la avizier;  
 - întocmirea unui proces-verbal de afişare /publicitate a anunţului în formă legală 
privind asigurarea trasparenţei decizionale;  
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 - transmiterea din oficiu a proiectului de hotărâre autorităţilor publice interesate.  
 - transmiterea anunţului către mass-media pt. a fi publicat şi adus la cunoştinţa 
cetăţenilor 
 Proiectele de hotărâri care au fost anunţate în mod public conform Legii nr. 
52/2003 :  
 1. Proiect de Hotarâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ 
şi a listei de investiţii pentru anul 2009. 
 2. Proiect de Hotarâre privind aprobarea Strategiei locale pentru accelerarea 
dezvoltării Serviciilor comunitare de utilitaţi publice ale oraşului Tîrgu Neamţ. 
 3. Proiect de Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
funcţionare si a Caietului de sarcini ale serviciului de iluminat public. 
 4. Proiect de Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
funcţionare si a Caietului de sarcini ale serviciului de salubrizare. 
5. Proiect de Hotarâre privind aprobarea documentaţiei planului urbanistic de detaliu str. 
Aleea Zimbrului, bl. B2, parter, în vederea extinderii spaţiului comercial pe teren 
proprietate privată SC Tavi Select SRL Tîrgu Neamţ. 
 6. Proiect de Hotarâre privind aprobarea zonarii oraşului Tîrgu Neamţ, în vederea 
stabilirii impozitelor si taxelor pentru anul 2010.  
 7. Proiect de Hotarâre privind aprobarea documentaţiei planului urbanistic de 
detaliu str. Cuza Vodă, (lângă bloc D1), în vederea construirii unui complex comercial 
D+P+3E pe teren proprietate privată a SC Anca Andrei SRL Tîrgu Neamţ. 
           8. Proiect de Hotarâre privind aprobarea documentaţiei planului urbanistic de 
detaliu str. Mihai Eminescu , (între bloc G1 si M10), în vederea construirii unui spaţiu 
comercial D+P pe teren proprietate privată a domnului Toma Gheorghe. 
          9. Proiect de Hotarâre privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 
2010. 
        10. Proiect de Hotarâre privind aprobarea tarifelor de salubrizare pentru anul 2010. 
 
        A mai fost organizată 1 dezbatere publică :  
           1. Dezbatere publică privind infiinţarea Serviciului Public de Administrare a 
blocurilor de pe raza oraşului Tîrgu Neamţ. 
  

În cursul anului 2009 au fost organizate 23 şedinţe ale Consiliului Local. Toate 
şedinţele au fost publice, fără nici o excepţie. Publicitatea tuturor şedinţelor a fost 
asigurată prin afişaj la panourile informative ale primăriei şi mass - media. Publicitatea a 
fost asigurată şi prin intermediul paginii web a primăriei www.primariatgneamt.ro  
 Textul integral al dispoziţiei de convocare a şedinţei cuprinzând ordinea de zi, 
locul, data şi ora desfăşurării şedinţei a fost dat publicităţii prin intermediul ziarelor 
locale.  
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 Termenul minim de 3 zile de îndeplinire a procedurilor de publicitate a şedinţelor 
prevăzute de art.7 alin (1) lit.”a” din Legea nr.52/2003 a fost respectat. De asemenea, în 
cadrul şedinţelor Consiliului Local s-a dat cuvântul tuturor celor care au solicitat să îşi 
exprime opiniile în faţa consilierilor locali cu privire la proiectele de hotărâre înscrise pe 
ordinea de zi.  
 Relatia cu mass-media locala s-a desfasurat in bune conditii in anul 2009, pentru 
obtinerea unei informari corecte si sigure a cetatenilor orasului cu privire la activitatea 
administratiei publice locale.   

In acest sens, au fost pregatite si desfasurate periodic intalniri  cu reprezentantii 
presei, in cadrul carora au fost facute publice programele si investitiile derulate de 
primarie.  
 Actiunile Primariei si subiectele de interes local au fost promovate si dezbatute 
de catre reprezentantii administratiei locale, prin intermediul interviurilor, a emisiunilor 
desfasurate la radio, televizor, in presa scrisa, sau  prin intalniri cetatenesti(organizate 
in fiecare zi de joi ). Autoritatile locale au avut astfel ocazia sa ofere in direct solutii la 
problemele ridicate de cetateni, iar prin sugestiile primite de la acestia sa cunoasca mai 
bine asteptarile localnicilor.  
  
4. Activitatea de soluţionare a petiţiilor  
 În anul 2009 s-au înregistrat în registrul special 16 petiţii .  
 Situaţia repartizării lor pe compartimente :  
 
Subiectele petiţiilor: 
- solicitari de locuinţe - 3;  
- probleme  legate de aplicarea legilor fondului funciar si de reglementarea situaţiei 

unor imobile - 1;  
- probleme sociale – 1;  
- probleme de mediu - 2;  
- probl. legate de solicitarea eliberării adev. cu privire la suprafeţe de teren - 2 ;  
- probleme privind sancţionarea disciplinară a unui poliţist comunitar – 2 ;  
- probleme legate de solicitarea de date statistice IT – 1 ; 
- probleme privind achitarea unei facturi – 1;  
- probleme legate de asfaltarea unei strazi – 1; 
- probleme legate de rezolvarea cazurilor a 2 persoane – 2.   
Toate raspunsurile la petiţii au fost trimise la petenţi în termenul prevăzut de 
OG27/2002 
 
5.Relaţii externe 
 
 s-a purtat corespondenţă cu oficialităţile din oraşele înfrăţite cu Tîrgu Neamţ ; 
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 s-au trimis scrisori de intenţie în vederea reluării şi încheierii înfrăţirii cu oraşul 
Dendermonde din  Belgia ; 
5 septembrie 2009 – lansarea cărţii d-lui Daniel Tabard - „ Du Forez aux Carpates”, 
acţiune organizată de Primăria oraşului Tîrgu Neamţ în colaborare cu Casa Culturii „Ion 
Creangă”, în prezenţa familiei Yvette şi Daniel Tabard. Cartea este un jurnal de 
călătorie ce ne invită să parcurgem traseul de la Forez la Alpii italieni, până în Valea 
Haut Tyrol, din sudul Austriei, pe malurile lacului Balaton şi a Câmpiei Ungare, până în 
Carpaţii României, cu mărturisiri simple, uneori cu umor, asupra emoţiilor si dificultăţilor 
traversate de-a lungul călătoriei sale prin Europa.  
 
6.Informatizarea Primăriei 
 

În anul 2009 Primăria Tg Neamt a continuat acţiunea de informatizare cu scopul 
de a moderniza şi diversifica serviciile oferite către cetăţeni, şi pentru a se alinia 
cerinţelor de modernizare a administraţiei publice impuse atât de Guvern cât şi de U.E. 
 
Hardware:  
 Si in anul 2009 s-a avut în vedere înnoirea şi extinderea parcului de calculatoare 

şi echipamente periferice. În acest scop s-au achiziţionat calculatoare şi 
echipamente noi, urmărind ca fiecare birou să fie dotat cu un număr suficient de 
computere, astfel încât fiecare funcţionar să-şi poată rezolva problemele de 
serviciu mai bine şi mai eficient.  

 
 Cele mai importante achiziţii ale anului 2009 au fost:  

-          8 staţii de lucru noi, de ultimă generaţie  
-          4 imprimante laser de birou  

 Reteaua Primariei Tg Neamt cuprinde trei servere - unul de Aplicatii, utilizat la 
Seviciul de taxe si Impozite, un controler de Domenii pentru toti utilizatorii din 
Primarie, un Server de Internet,  un rack in care este amplasata centrala 
telefonica Romtelecom si Orange, modemul extern si swich-ul general.  

  
Software:  
 S-a avut în vedere şi în cursul anului 2009 să se achiziţioneze calculatoare cu 

licenţa pentru sistemul de operare, pentru Office si antivirus astfel încât să nu 
crească permanent necesarul de licenţe software în Primărie şi s-au luat măsuri 
pentru o administrare mai eficientă a acestor licenţe (evidenţa lor strictă, durata 
de valabilitate etc.).  

 Compartimentul IT administreaza site-ul Primăriei astfel încât se oferă: o 
informare promptă a cetăţenilor, informatii de interes public, o prezentare 
generala a Primariei, Consiliului Local si Institutiilor subordonate, descărcarea 
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formularelor  necesare diferitelor solicitari, feedback-ul sesizărilor trimise prin e-
mail, linkuri utile catre alte institutii ale statului etc.  

 
 

2.15. ACTIVITĂŢI AVÂND CA OBIECT  COMITETUL REGIUNILOR -
BRUXELLES  
 

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ,  Decebal Arnăutu este membru titular al Comitetului 
Regiunilor, şi face parte din Comisiile pentru politică economică şi socială (ECOS) şi 
cea pentru coeziune economică şi socială şi coeziune teritorială (COTER), din cuprinsul 
acestei instituţii. 

Înfiinţat în 1994, CoR abordeaza două aspecte principale: în primul rând, 
aproximativ trei sferturi din legislaţia UE este pusă în aplicare la nivel local sau regional 
şi, prin urmare, este logic ca reprezentanţii locali şi regionali să aibă un cuvânt de spus 
în elaborarea noii legislaţii a Uniunii Europene; în al doilea rând, a existat o anumită 
îngrijorare că publicul este lăsat în urmă, în timp ce construcţia UE avansează. O 
modalitate de a corecta acest decalaj o constituie implicarea nivelului de guvernare, cu 
reprezentanţi aleşi, aflat cel mai aproape de cetăţean. 

 
În anul 2009 Primarul Decebal Arnăutu a fost prezent la 11 întâlniri ale Comitetului 

Regiunilor de la Bruxelles. 
 
Temele principale discutate în cadrul acestor întâlniri au făcut referire, în special,la: 

- rolul regiunilor şi localităţilor în ceea ce priveşte integrarea şi dialogul intercultural 
- discutarea cu preşedintele Comisiei Europene domnul Jose Manuel Durao Barroso, 

a programului legislativ şi de lucru pentru 2009 al Comisiei Europene,  
- coeziunea teritorială 
- clădirea unor parteneriate concrete 
- mobilitatea urbană 
- protejarea climei, schimbări climatice 
- politici comune în domeniul transporturilor 
- educaţia,  
- ocuparea forţei de muncă, precum şi imigraţia şi integrarea.  
 

Opinii împărtăşite de către domnul primar Decebal Arnăutu: 
- recunoaşterea progreselor din domeniul justiţiei şi nevoia continuării pe această 
direcţie; 
- realizarea unei politici de securitate comune pentru o mai mare siguranţă a 
cetăţeanului, fară a fi lezate drepturile civile ale acestuia; 
- dovedirea concretă a faptului că Europa este un partener fiabil la nivel mondial; 
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- nevoia evaluărilor de impact privind guvernarea şi necesitatea  unei mai mari 
colaborări cu aceste organisme la nivel local şi regional; 
- o folosire cât mai eficientă a resurselor naturale şi umane; 
- importanţa rolului pe care îl are sfatul cetăţeanului şi contribuţia pe care o are acesta 
în elaborarea strategiilor; 
- necesitatea reformării instituţiilor având în vedere noile provocări cu care se confruntă 
 
 

2.16. ACTIVITĂŢI CULTURALE DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2009  

15 ianuarie – „Zilele Mihai Eminescu”  

La data de 15 ianuarie, oraşul Tîrgu Neamţ devine gazda “Zilelor Eminescu”, 
ediţia a XIX-a din anul marcând împlinirea a 159 de ani de la naşterea poetului naţional. 
Programul manifestărilor a inclus: vizitarea Casei Memoriale „Veronica Micle” din oraşul 
Tîrgu Neamţ, simpozionul cu tema - “Prieteni peste timp Mihai Eminescu şi Ion 
Creangă” - desfăşurat în sala mică a Casei Culturii „Ion Creangă”. Invitatul de onoare, 
dl. prof. dr. Constantin Parascan, a vorbit despre relaţia de prietenie între Eminescu şi 
Creangă şi frumoasa poveste de iubire a poetului cu Veronica Micle. În aceeaşi stare de 
armonie intelectuală, manifestările au continuat cu cu program literar – muzical “Dor de 
Eminescu” - prezentat de tinerii de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” din Tîrgu 
Neamţ şi concertele susţinute de Grupul vocal „Seniorii” al Casei de Cultură - ”Mihai 
Ursachi” din Iaşi, Corul Seminarului teologic - ”Veniamin Costachi”. Recitalul suţinut la 
chitara de dr. ing. Margareta Mihăilescu, a încheiat  programul de manifestări dedicat  
„Zilelor Eminescu” de la Tîrgu Neamţ. 

 

 

24 ianuarie – Ziua Unirii 

În fiecare an, poporul român sărbătoreşte pe data de 24 ianuarie - Unirea 
Principatelor Române. Istoria românilor consemnează pentru data de 24 ianuarie, 
votarea unanimă, a lui Alexandru Ioan Cuza, ca Domn al Moldovei şi Domn al Tării 
Româneşti, mai intii la Iaşi, apoi şi la Bucureşti. Alegerea unui singur domn, pentru 
ambele Principate, a reprezentat o victorie însemnată a poporului român în lupta sa 
pentru formarea statului naţional unitar. Un omagiu de cinstire, în memoria acestei zile, 
a fost adus în Piaţa „Adormirea Maicii Domnului” - din oraşul Tîrgu Neamţ, de cei 
aproximativ 200 de cetaţeni ai oraşului împreună cu autorităţile locale, care au  marcat 
astfel împlinirea celor 150 ani de la Unirea Principatelor Române. Programul 
manifestările a cuprins: programul muzical susţinut de Fanfara Casei Culturii ,,Ion 
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Creangă''; discursuri despre semnificaţiile acestei zile în memoria poporului român; hora 
tradiţională în care s-au prins toţi cei prezenţi, ca o dovada peste timp, a unităţii 
românilor; program muzical cu Doina Lavric (voce şi cobză) şi Zamfira Mureşan (voce); 
concert extraordinar ,,Cîntece care ne-au însoţit istoria'', susţinut de Grigore Leşe,  în 
Sala de spectacole a Casei Culturii „Ion Creangă”. 

172 de ani de la naşterea povestitorului Ion Creangă 

 Deşi data naşterii celui mai mare povestitor al românilor este incertă, Creangă va 
scrie în "Fragment de biografie" că s-a născut la 1 martie 1837 la Humuleşti. Despre cel 
mai mare povestitor al românilor s-a spus că a intrat în literatură cu un substanţial fond 
sufletesc şi intelectual de sorginte populară. În acest sens, George Călinescu afirma că 
scriitorul moldovean reprezintă poporul  român, surprins într-un moment de genială 
expansiune. În Creangă trăiesc credinţele, crezurile, datinile, obiceiurile, limba, poezia, 
morala şi filosofia poporului, izvorul principal al operelor sale fiind folclorul românesc. În 
anul 2009, de 1 martie, au fost omagiaţi, în cadrul Bibliotecii oraşului Tîrgu Neamţ,  172 
de ani de la naşterea marelui povestitor Ion Creangă. Cu acest prilej, a fost organizat un 
simpozion la care au fost invitaţi să participe elevi şi cadre didactice din oraşul Tîrgu 
Neamţ.  

8 martie -Ziua internaţională a Femeii 

În anul 1977 prin rezoluţia Adunării Generale a ONU a fost proclamată - Ziua Naţiunilor 
Unite pentru Drepturile Femeilor şi Pace Internaţională. Următorul pas, în instituirea 
unei zile dedicate femeii, l-a constituit proclamarea în anul 1975, de către ONU a Anului 
Internaţional al Femeilor, ziua de 8 martie fiind consacrată astfel ca zi pentru 
sărbătorirea realizarilor economice, globale şi sociale ale femeilor din întreaga lume. În 
România, această zi, este recunoscută şi ca Zi a Mamei, a fost inclusă printre 
sărbătorile culturale care se serbează în fiecare an, un eveniment pe care Primăria 
oraşului Tîrgu Neamţ, l-a pregătit pentru fiecare femeie şi mamă din oraşul Tîrgu 
Neamţ, cu flori, felicitări şi invitaţia de a participa la programul artistic, organizat în 
colaborare Casa Culturii „Ion Creangă” şi cu şcolile din oraş, dedicat în exclusivitate 
tuturor doamnelor din oraşul Tîrgu Neamţ. 

23 martie - Copiii din Tîrgu Neamţ au bătut tobele pentru pace 

 Câteva sute de preşcolari şi elevi, însoţiţi de cadre didactice, s-au adunat în 
centrul oraşului Tîrgu Neamt, pentru a bate tobele în semn de pace împreună cu copiii 
din alte localităţi din ţară şi din lume, exprimîndu-şi astfel dorinţa de a trăi într-o lume 
fără violenţă. Acţiunea a fost organizată ca răspuns la apelul venit de la Bruxelles, fiind 
marcate astfel două evenimente de importanţă internaţională, aniversarea a 20 de ani 
de la semnarea Convenţiei Internaţionale a Drepturilor Copilului (document promovat de 
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UNICEF şi UNESCO), respectiv Deceniul Internaţional de promovare a unei Culturi a 
Păcii şi a non-violenţei în interesul copiilor din lumea întreagă. Copiii, îmbrăcaţi în haine 
albe, cu eşarfe şi baloane de aceeaşi culoare, steaguri albe şi tricolore, purtând 
pancarde cu lozinci pentru pace, au cîntat, au recitat poezii, au strigat sloganuri 
pacifiste, inclusiv în limbi de circulaţie internaţională, au bătut tobele pentru pace, în 
gest simbolic  împotriva recurgerii la acte de violenţă care pot degenera în conflicte 
armate. Spre finalul acţiunii, liceenii de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” au scris 
cuvîntul „pace“ cu trupurile lor şi au eliberat cîţiva porumbei. Si elevii de la Şcoala nr. 2 
„Grigore Ghica – Vodă”, au avut o actiune similară în parcul din zona statuii lui Ion 
Creangă din oraşului Tîrgu Neamţ. 

25 martie - Comemorare la Humuleşti 

 Primăria oraşului Tîrgu Neamţ, în colaborare cu Parohia „Sf. Nicolae” şi Şcoala 
generală „Ion Creangă” din Humuleşti, organizează la fiecare început de primăvară 
acţiunea de comemorare a preoţilor, diaconilor, dascălilor, profesorilor, învăţătorilor şi 
educatorilor care şi-au desfăşurat activitatea în şcolile tîrgnemţene. Au fost comemorate 
în acest mod 70 de cadre didactice trecute în veşnicie aducându-se „un pios omagiu 
acestor adevăraţi apostoli ai satului, urmaşi demni ai luii Creangă”. 

16 aprilie - Sărbători pascale la Tîrgu Neamţ 

 Sărbătorile Paştelui reprezintă cea mai importantă sărbătoare creştină prin care 
este comemorat evenimentul fundamental al creştinismului, Învierea Mântuitorului Iisus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În perioada premergătoare sărbătoririi pascale, la Tîrgu 
Neamţ sunt organizate „Conferinţele meditaţie din Postul Paştelui” – ajunse la ediţia a - 
XV – a şi expoziţia de pictură creştină, desfăşurată în acest an sub numele „Pridvor de 
lumină 2009” - ce aparţine artistului plastic Dorin Mosor. În aceeşi atmosferă de 
înălţătoare spiritualitate creştină, monumentul istoric Cetatea Neamţ, a fost iluminat 
feeric şi transformat într-un punct de atracţie pentru toţi turiştii aflaţi în zonă.  

29 aprilie - Ziua Veteranilor de război 

 Instituită în cadrul sărbătorilor naţionale şi ostăşeşti, din anul 2007, această zi va 
reprezenta un strălucit omagiu ce se cuvine adus celor care, pentru faptele lor, au 
probat cu cu eroism şi jertfe de sânge valorile poporului român, a gliei strămoşeşti şi a 
credinţei noastre ortodoxe. În anul 2009 se împlinesc 107 ani, de când primul monarh al 
României, Regele Carol I, a instituit printr-un înalt decret, pentru prima dată în România, 
titlul de „veteran de război”, tuturor cetăţenilor care au au participat şi au luptat în 
războiul de independenţă 1877 - 1878. Legea nr. 303 din 13.11.2007, care modifică 
Legea nr. 44/1994 cu privire la drepturile veteranilor de război, văduvelor de război, 
invalizilor de război, se arată "…în semn de recunoştinţă a meritelor veteranilor de 
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război în teatrele de operaţii în primul război mondial 1916 – 1918….” se instituie „Ziua 
Veteranilor de război” - sărbătoare naţională, care se organizează anual la 29 Aprilie.  

9 mai - Ziua Europei la Tîrgu Neamţ 

 În anul 1985, la Milano, Consiliul Europei a decis ca data de 9 mai să reprezinte 
Ziua Europei, apreciindu-se ca punct de pornire al construcţiei unei Europe unite,  
Declaraţia prin care, la 9 mai 1950, Robert Schuman, ministrul de externe al Franţei, a 
propus Germaniei dar şi altor state europene, să pună „bazele concrete ale unei 
federaţii europene indispensabile pentru menţinerea păcii”. Odată cu aderarea la 
Uniunea Europeană,  ziua de 9 Mai – Ziua Europei, a fost inclusă în calendarul 
manifestărilor tradiţionale şi pentru noi românii. Conştienţi de drumul lung pe care-l 
avem de parcurs pentru a ne simţi pe deplin integraţi în comunitatea Uniunii Europene, 
Primăria oraşului Tîrgu Neamţ a organizat un program de manifestări dedicate Zilei 
Europei, sub genericul „Ziua Europei este şi ziua ta”. Programul manifestărilor dedicat 
acestei zile cuprinde: arborarea, în Piaţa “Adormirea Maicii Domnului”, drapelelor 
României şi Uniunii Europene; Fanfara Casei Culturii „Ion Creangă” a intonat Imnul de 
stat al Romaniei şi Imnul Uniunii Europene; simpozionul „Uniţi în diversitate” - 
desfăşurat în sala mică a Casei Culturii „Ion Creangă”; elevii de la scolile din oras au 
prezentat un program de tradiţii si obiceiuri ale popoarelor din cadrul Uniunii Europene. 

21 mai - “Zilele Liceului” - la Colegiul Tehnic “Ion Creangă” 

 Pe data de 21 mai, la Colegiul Tehnic „Ion Creangă” din Tîrgu Neamţ s-au 
deafăşurat manifestările dedicate „Zilelor Liceului”, zi care a marcat aniversarea a 54 
ani de la înfiinţare acestei institutii scolare, deschiderea oficială a avut loc în prezenţa 
mai multor oficialităţi locale şi judeţene. Pe parcursul celor 3 zile de sărbătoare, s-au 
desfăşurat diverse concursuri literare, interdisciplinare, sportive, simpozioane, sesiuni 
de comunicări ştiinţifice, expoziţii, manifestarea s-a incheiat cu spectacolul oferit de 
elevii acestui Colegiu, spectacol ce a încîntat numerosul public aflat în sală.  

24 mai – Serbare câmpenească 

 La început de primăvara, pe imaşul „Aerodrom” din Tîrgu Neamt, în fiecare an, 
are loc tradiţionala manifestare Slujba de mulţumire şi de rugăciune pentru recolte 
bogate. Programul manifestărilor celei de-a VIII – a ediţii, a inclus: oficierea slujbei de 
mulţumire – moment susţinut de un sobor de preoţi conduşi de pr. protopop de Tîrgu 
Neamt – Ioan Dogaru, un moment de mare intensitate sufletească; Casa Culturii „Ion 
Creangă” - a organizat un spectacol de cântec, joc si voie bună, susţinut de Fanfara şi 
Ansamblul Folcloric „Ozana” al Casei Culturii, împreună cu soliştii şi tinerii interpreţi de 
muzică uşoară şi populară; au fost organizate expoziţii cu animale şi o mini paradă a 
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atelajelor conduse de cai şi ponei; s-a organizat o expoziţie culinară unde au fost servite 
bucate alese: miel la proţap, caş cu mămăligă, friptură de miel şi porc s.a. 

28 mai – Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor 

 Din anul 1920 - „Ziua Eroilor” se comemorează în fiecare an de Ziua Înălţării 
Domnului, la 40 de zile după Sfintele Paşti, „când floarea este mai bogată”, aşa cum 
precizează Decretul din 4 mai 1920. Toate actele normative ulterioare, până în anul 
1948, au menţinut prevederea sărbătorii Zilei Eroilor în Ziua Înălţării Domnului şi au 
acordat acestei zile statut de sărbătoare naţională. Evenimentul marchează, în fiecare 
an, ziua când comemorăm pe cei căzuţi în războaiele din marile conflagraţii mondiale şi 
în Războiul de Independenţă. Programul manifestărilor de Cinstire a Eroilor a cuprins: 
deplasarea delegaţiilor, de la instituţii şi şcoli, către Monumentul Eroilor, deschiderea 
oficială a manifestărilor dedicate Zilei Eroilor. Programul dedicat acestei zile a debutat 
cu intonarea Imnului de Stat şi a Imnului Eroilor, a continuat cu prezentarea onorului 
militar şi depunerea de coroane. Slujba de pomenire oficiată de un sobor de preoţi din 
cadrul Protopopiatului Tîrgu Neamţ, alocuţiunile rostite de dl. Primar Decebal Arnăutu şi 
reprezentantul Asociaţiei Veteranilor de Război, programul artistic prezentat de elevii 
şcolilor din oraş şi masa festivă la care au fost invitaţi să participe toţi cei prezenţi au 
încheiat festivităţile acestei zile dedicate eroilor noştri. 

1 iunie -  Ziua Copilului 

 Ziua Internaţională a Copilului a fost instituită, ca manifestare internaţională, în 
anul 1925 la conferinţa de la Geneva pentru protejarea şi bunăstarea copiilor. Cu acest 
prilej, de 1 iunie în oraşul Tîrgu Neamţ s-au desfăşurat mai multe acţiuni cultural-
artistice şi sportive sub genericul ”E ziua noastră”, manifestări ce fac parte din proiectul 
educaţional implementat de Clubul Copiilor Tîrgu Neamţ, în parteneriat cu ISJ Neamţ, 
Primăria oraşului Tîrgu Neamţ, Poliţia oraşului Tîrgu Neamţ, Casa Culturii „Ion Creangă” 
din Tîrgu Neamţ, Palatul Copiilor din Piatra Neamţ, Clubul Copiilor din Roman, Bicaz şi 
Săbăoani si institutiile şcolare din orasul Tîrgu Neamţ şi localităţile limitrofe. Programul 
manifestărilor a cuprins expoziţii, spectacole-concurs cu solişti de muzică uşoară, 
muzică populară, dansuri moderne şi populare, concurs de karting.  

26 iunie – Ziua Drapelului Naţional 

 Prin Legea nr. 96/20 mai 1998, 26 iunie a fost proclamată Ziua drapelului 
naţional al României. Semnificaţia acestei zile ne trimite la paginile de istorie din anul 
1848, când, la această dată, a fost emis Decretul nr.1 al Guvernului Provizoriu al Ţării 
Româneşti, prin care tricolorul roşu-galben-albastru devenea Drapel Naţional, cele trei 
culori împărţite în mod egal vor reprezinta principiul egalităţii, orientarea culorilor în sus 
semnifică verticalitatea, cifra trei este considerată numărul perfect. De Ziua Drapelului 



90 
 

Naţional al României, eveniment ce evocă spiritul şi identitatea noastră naţională, 
Primăria oraşului Tîrgu Neamţ, a organizat, în Piaţa „Adormirea Maicii Domnului”, 
momentul solem al ridicarii drapelului naţional pe catarg şi intonarea imnului de stat al 
României. Au fost prezente la această manifestare: oficialităţile oraşului, elevi şi cadre 
didactice de la şcolile din oraş, cetăţeni ce au ţinut să aducă un omagiu acestei zile. 
Elevii de la şcolile din oraş au prezentat un program literar - artistic dedicat acestei zile. 

3 - 5 iulie  -  Zilele Cetăţii Neamţ   

 Cetatea Neamţ, simbol emblemă a oraşului Tîrgu Neamţ şi-a redeschis porţile 
pentru a primi oaspeţi de seamă, într-o haină nouă, după doi ani în care au avut loc 
reabilitări profunde şi semnificative, realizate printr-un proiect cu finanţare europeană şi 
cofinanţare de la Consiliul Judeţean Neamţ, valoarea contractului fiind de trei milioane 
de euro. Inaugurarea amplului proiect de reabilitare a coincis cu reluarea sărbătorii 
“Zilele Cetăţii Neamţ”, completată de prima ediţie a Festivalului de Artă Medievală. În 
cele trei zile de sărbătoare, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ s-a străduit să realizeze un 
program cît mai variat, care să satisfacă şi să cuprindă o paletă cât mai cuprinzătoare 
de exigenţe şi care să respecte specificul acestei manifestării. 

Deschiderea Festivalului de Artă Medievală - ediţia I, a început vineri, 3 iulie şi a fost 
marcată prin expoziţii ale breslelor meşteşugăreşti tradiţionale, expoziţii de artă culinară 
tradiţională, degustări de vinuri moldoveneşti, muzică, dansuri, reprezentaţii, toate în 
spirit medieval. Prima zi s-a finalizat într-un spectacol la care au fost prezenţi trubadurii 
moderni ai secolului XXI - Mircea Vintilă, Mircea Baniciu şi Vlady Cnejevici.  

Sâmbată – 4 iulie, a avut loc deschiderea oficială prin tăierea pamblicii inaugurale, 
oficialităţile au primit binecuvântarea bisericească pentru a intra în Cetate. După 
discursurile oficiale, dl. Primar Decebal Arnăutu, a înmânat diplome de “Cetăţean de 
onoare” al oraşului Tîrgu Neamţ  d-lui Theodor Paleologu – ministrul Culturii, d-lui Vasile 
Pruteanu - preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, d-nei  senator Anca Boangiu şi d-
lui Vlad Marcoci - fost preşedinte al CJ Neamţ. Toţi cei enumeraţi au sprijinit şi au 
contribuit major la realizarea Proiectului « Reabilitarea monumentului istoric – Cetatea 
Neamţ ». Cel de-al doilea moment emoţionant al zilei de sâmbătă, a fost realizat de 
actorii teatrului “Mihai Eminescu” din Botoşani, care au pus în scenă un fragment din 
piesa de teatru “Apus de soare” de Barbu Stefănescu Delavrancea şi care au emoţionat 
pe deplin întreaga atmosfera din curtea interioară a Cetăţii. Spre seară, în noul Paraclis 
“Sf. Nicolae”, dintre zidurile refăcute ale Cetăţii Neamţ, a avut loc slujba de priveghere. 
Seara festivă s-a încheiat în concertele susţinute de Vasile Şeicaru şi  formaţia 
Compact, urmate de o explozie de artificii.  

Duminică – 5 iulie, la primele ore ale dimineţii a avut loc slujba de sfinţire a apei şi Taina 
Sfântului Maslu, continuată cu primirea ierarhilor şi sfinţirea Paraclisului “Sf. Nicolae”. 
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Soborul ierarhilor şi preoţilor, prezenţi la acest moment de maximă simţire sufletească şi 
spirituală, a fost condus de IPS Teofan - Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei şi de PS 
Episcop - Ioachim Bacăoanul. La finalul slujbei, dl. Primar Decebal Arnăutu, a mulţumit 
tuturor celor prezenţi, cu acest prilej au fost conferite diplome cu tilul de “Cetăţean de 
onoare al oraşului Tîrgu Neamţ” – IPF Daniel - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
IPS Teofan - Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, d-lui Mihail Vlasov - Preşedintele 
Camerei de Comerţ şi Industrie a României, d-lui prof. dr. Mircea Marian Buruian - 
medic primar al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Târgu Mureş, d-lui prof. 
Constantin Florescu  - fost director ani de-a rândul al Colegiului Naţional “Ştefan cel 
Mare” din Tîrgu Neamţ. Momentele de sărbătoare au continuat pe Stadionul oraşului, 
prezenţa artiştilor au energizat întreaga atmosferă a sărbătorii: Radu Ciordaş, Nicolae 
Furdui Iancu, Sofia Vicoveanca, Adrian Ivaniţchi şi Nicu Alifantis. Cele trei zile de 
manifestări ce au cuprins “Zilele Cetăţii Neamţ” s-au încheiat, în miez de noapte, printr-
un splendid spectacol cu focuri de artificii. 

26 iulie - Slujba de sfinţire a Capelei Sf. M. Mc. Pantelimon 

 Duminică  26 iulie, în prezenţa IPS Teofan, PS Calinic Botoşăneanul şi a IPS 
Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale, a avut loc 
slujba de sfinţire a capelei cu hramul „Sf. M. Mc. Pantelimon”, din cadrul Centrului de 
Îngrijire şi Asistenţă Tîrgu Neamţ. Pacienţii de la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă din 
Tîrgu Neamţ, cadrele medicale, credincioşi, oficialităţi locale şi judeţene au participat la 
slujba de sfinţire a capelei „Sf. M. Mc. Pantelimon”, oficiată de ÎP Părinte Teofan - 
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, PS Calinic Botoşăneanul – Episcop Vicar al 
Arhiepiscopiei Iaşilor. Emoţionată, directoarea centrului - Arsinica Nemţeanu, a  făcut o 
scurtă trecere în revistă a eforturilor şi a greutăţilor pe care le-au întâmpinat în cei 11 
ani pe care i-au parcurs pentru a finaliza această capelă. Au fost aduse muţumiri tuturor 
celor care s-au implicat şi au sprjinit financiar în realizarea aceastei capele: Consiliul 
Judeţean Neamţ, Primăria şi Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, Fundaţia Friesland 
România, din Olanda, toţi credincioşii şi nu în ultimul rând salariaţii şi beneficiarii 
donatori ai acestui centru.  După Sf. Liturghie, pr. Ioan Dogariu, protoiereu al 
Protopopiatului Tg. Neamţ, a amintit câteva aspecte de la începuturile ridicării Capelei 
„Sf. M. Mc. Pantelimon” remarcând mai întâi faptul că, în această zi, „s-au binecuvântat 
ostenelile depuse de credincioşii care au sprijinit construirea acestei sfinte biserici.” 
Invitată la acest eveniment,  Doina Dreţcanu - preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap din România a declarat că şi-ar dori ca toate centrele din 
România să preia modelul de la Tîrgu Neamţ şi să construiască asemenea lăcaşuri de 
cult. Impresionaţi de ceremonie au fost şi cei 2000 de cetăţeni, care de la mic la mare, 
pe o căldură insuportbilă au umplut curtea centrului. La sfârşitul slujbei, Înalt 
Preasfinţitul Teofan a adresat un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre credinţă, 
răbdare şi nădejde, acordând distincţia de vredincie „Ştefan cel Mare şi Sfânt” mai 
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multor credincioşi care s-au evidenţiat în sprijinirea lucrărilor de la Capela „Sf. M. Mc. 
Pantelimon” şi autorităţilor locale şi judeţene, d-lui Primar Decebal Arnăutu, d-lui Vasile 
Pruteanu - Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ şi membrilor Fundaţiei Friesland 
România. 

29 iulie - Ziua Imnului Naţional 

 Orice naţiune îşi defineşte viitorul şi se bazează pe solidaritatea cetăţenilor săi şi 
pe respectul faţă de trecutul său istoric. Actualul imn naţional al României, a fost scris 
de Andrei Mureşan (1816 - 1863), poet, ziarist, traducător şi a avut pentru început titlul - 
"Un răsunet" - a fost cântat pentru prima dată la 29 iulie 1848, de atunci au trecut 161 
ani, însă mesajul  a rămas la fel de mobilizator, dătător de speranţă  şi de libertate, cu 
un pronunţat caracter patriotic. Conform Constituţiei, Imnul naţional este considerat 
simbol naţional, alături de drapelul tricolor naţional, stema ţării şi sigiliul statului. Interzis 
de regimurile totalitare, timp de aproape jumătate de secol, "Deşteaptă-te, române!" a 
fost ales imediat, după Revoluţie, ca Imn naţional al României, fiind consacrat prin 
Constituţia din 1991. Ziua Imnului naţional al României  a fost statuată prin Legea nr. 
99/1998 şi este un prilej minunat de rememorare a istoriei neamului românesc.  

20 august - Simpozion „Cetatea Neamţ în istorie şi literatură”  

 În incinta monumentului medieval Cetatea Neamt – în Sala Sfatului, a avut loc 
primul simpozion „Cetatea Neamt in istorie si literatura”. Au fost invitaţi să participe 
profesori de istorie şi limba româna din zona oraşului Tîrgu Neamţ, oficialităţi locale şi 
judeţene. Pentru început, cei prezenţi, au vizitat incinta Cetăţii Neamţ descoperind rând 
pe rând amploarea lucrărilor de reabilitare realizate aici, lucrări care au debutat în anul 
2007 şi au fost finalizate în prima jumatate a acestui an. În deschiderea simpozionului, 
domnul Primar - Decebal Arnăutu a trecut în revistă câteva dintre etapele de reabilitare 
a Cetăţii Neamţ, aspectele tehnice şi financiare care au constituit complexitatea acestui 
proiect. Au fost amintite festivităţile care au avut loc cu prilejul redeschiderii oficiale a 
monumentului Cetatea Neamţ, remarcându-se ca un lucru deosebit numărul 
impresionant de vizitatori care au trecut, până la acest moment, porţile Cetăţii. Lucrările 
simpozionului au continuat cu evocarea unor aspecte istorice mai puţin cunoscute 
petrecute între zidurile secularei Cetăţii a Neamţului şi pe teritoriul oraşului Tîrgu Neamţ 
(dl. prof. Gavril Luca si dl. prof. Gabriel Davidescu), de asemenea s-a vorbit despre 
interdisciplinaritatea care există între istorie şi literatură, evocându-se pagini din 
literatură ce fac referire la Cetatea Neamţ(prof.Gabriela Ghiba). 

5 septembrie – lansarea cărţii d-lui Daniel Tabard - „ Du Forez aux Carpates” 

 Pe 5 septembrie, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ a organizat lansarea cărţii d-lui 
Daniel Tabard - „Du Forez aux Carpates”. Câteva date cu privire la domnul Daniel 
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Tabard ne relevă faptul că domnia sa este cetăţean francez ce locuieşte în oraşelul 
Saint Just-Saint Rambert (Franţa), o mică localitate franceză ce se află în relaţii de 
înfrăţire cu oraşul Tîrgu Neamţ, din anul 1990. Retras din învăţământ, domnul Daniel 
Tabard, îşi împarte timpul între călătorii, diverse studii, artă fotografică, administrarea 
unei biblioteci, grădina sa şi arta de a fi bunic. Cartea domniei sale, „Du Forez aux 
Carpates”, reprezintă o reflexie a propriei bucurii de a trăi şi de a descoperi lumea cu 
tainele ei, este un jurnal de călătorie ce ne invită să parcurgem traseul de la Du Forez  - 
la Alpii Italieni, Valea Haut Tyrol - din sudul Austriei, malurile lacului Balaton şi Câmpia 
Ungară, Carpaţii României, în mărturisiri simple, uneori cu umor, asupra emoţiilor şi 
dificultăţilor traversate de-a lungul călătoriei sale prin Europa. În urma cu trei ani, pe 
data de 5 mai 2006, domnul Daniel Tabard îşi începea călătoria sa personală de 2300 
km, parcurşi în 100 de zile, cu punctul de plecare regiunea Saint Just-Saint Rambert, 
orăşelul Du Forez – Franţa, spre punctul terminus al călătoriei sale - oraşul Tîrgu 
Neamţ, din România. La 11 august 2006, domnul Daniel Tabard, soseşte în oraşul 
Tîrgu Neamţ, este primit de autorităţile locale şi de populaţia oraşului, cu multă căldură 
şi sinceră admiraţie. Iniţiativa acestei călătorii s-a dorit a fi aniversarea celor 16 ani de la 
înfrăţirea celor două localităţi.  

 
1  octombrie -  Ziua Internaţională a Vârstnicilor 

 Prin Rezoluţia O.N.U  Nr. 45 din 1 iunie 1991, s-a hotărât ca ziua de 1 
OCTOMBRIE, să reprezinte în fiecare an, pentru toate statele lumii, Ziua Internaţională 
a Vârstnicilor. În tradiţia creştină a poporului român a existat întotdeauna respectul de 
a-i cinsti pe cei impovăraţi de ani a căror experienţă de viaţă şi înţelepciune reprezintă 
un tezaur de învăţături nepreţuite. De Ziua Internaţională a Vârstnicilor, Primăria 
oraşului Tîrgu Neamţ s-a alăturat Sindicatului pensionarilor din oraşul Tîrgu Neamţ, în 
organizarea unui eveniment festiv care a avut ca invitaţi un număr de 300 de 
pensionari. Cu acelaşi prilej, la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă din oraşul Tîrgu Neamţ, a 
fost aniversată doamna Elena Ardeleanu, o venerabilă doamnă ce a ajuns la vârsta de 
100 de ani, împliniţi pe 26 septembrie. Au participat la acest eveniment emoţional dl. 
Decebal Arnăutu - Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, d-na Mihaela Ignatovici Lazar - 
Secretar General al Consiliului Judeţean Neamţ, preot Ioan Dogaru - protopop al 
Protopopiatul Tîrgu Neamţ, d-na dr. Gabriela Hanganu - preşedinta Asociaţiei ”Căi 
deschise”. Grupul vocal „Romantica” - al Sindicatului pensionarilor din Tîrgu Neamţ şi 
Ansamblul folcloric „Şezătoarea”, de la Şcoala generală din comuna Vînători-Neamţ, au 
încheiat momentul aniversar dedicat acestui eveniment. 

23 octombrie – Spitalul Orăşenesc Tîrgu Neamţ în sărbătoare 
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 Pe data de 23 octombrie, Spitalul Orăşenesc din Tîrgu Neamţ a sărbătorit mai 
bine de 150 de ani de funcţionare. În cadrul solemnităţilor de deschidere a acestui 
edificiu dedicat îngrijirii bolnavilor, Domnitorul Moldovei din acea vreme - Grigore Ghica 
Voda şi Stareţul Mânăstirii Neamţ inaugurau la Tîrgu Neamţ Spitalul, Spiţeria(Farmacia) 
şi Şcoala Domnească. Pentru început, în anul 1852, activitatea Spitalului 
supravegheată şi condusă de monahi de la Mânăstirea Neamţ, o activitate de îngrijire 
asemănătoare cu activitatea ce se desfăşura în Bolniţa mânăstirii, o îngrijire medicală în 
care bolnavii aveau parte de cea mai bună pâine şi alte produse necesare pentru 
alimentarea bolnavilor, leacurile cu care erau trataţi bolnavii erau obţinute din plante, 
sub forma unor fierturi şi unsori şi care alături de rugăciuni, slujbe şi arderea de esenţe 
bine "mirositoare", toate  acestea reperezentau baza medicinii mânăstireşti din acele 
vremuri de mijloc de secol XIX. De-a lungul timpului, Spitalul înfiinţat pentru început ca 
o continuare a bolniţei Mânăstirii Neamţ – „care era numai pentru cei obositi, învechiţi şi 
bolnavi” - a suferit un proces de permanentă înnoire şi transformare, de la cele două 
secţii principale -Chirurgie şi Interne – a fost construit Ambulatoriul de specialitate, 
Secţia de Boli infecţioase, Secţia de Obstetrică - ginecologie şi nou născuţi, Sectia de 
pediatrie, Secţia de cardiologie şi Sectia de Reumatologie. 

25 octombrie – Ziua Armatei Romane 

Moment simbolic în istoria poporului român, înscris în calendarul sărbătorilor noastre de 
suflet, ziua de 25 Octombrie este Ziua Armatei Române, o zi de glorie şi de cinstire 
pentru eroismul şi jertfele prin care, de-a lungul veacurilor istorice, oştirea noastră 
română şi-a îngemănat faptele de arme cu soarta neamului românesc, îndeplinindu-şi 
misiunea nobilă de a apăra unitatea naţională şi integritatea teritorială a statului român. 

 

 

 

3 noiembrie -  Ziua Vânătorilor de Munte 

 3 Noiembrie reprezintă pentru oraşul Tîrgu Neamţ, sărbătoarea care marchează 
constituirea în anul 1916, a primului batalion de vânători de munte din Armata Română, 
ca unitate de elita care să intervină în situaţii extreme. După 20 de ani, de la formarea 
acestui batalion, veteranii de război din Tîrgu Neamţ au luat iniţiativa ridicării unui 
monument dedicat acestui eveniment, inaugurarea lui a avut loc la 28 iulie 1939, în 
prezenţa regelui Carol al II - lea şi a primului ministru din acea vreme - Armand 
Călinescu. În acest an s-au aniversat 96 de ani de la înfiintarea batalionului de vânători 
de munte şi 70 de ani de la inaugurarea Monumentului Vânătorilor de munte,  
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programul, organizat de Primăria oraşului Tîrgu Neamţ în colaborare cu Asociaţia 
„Cultul Eroilor” care au cuprins festivităţi de cinstire şi comemorare. Delegaţiile din 
partea diverselor instituţii, şcoli si societăţi comerciale din oraş, s-au deplasat cu 
coroane de flori către Monumentul Vânătorilor de munte; a fost intonat Imnul de stat şi 
s-a prezentat onorului militar la Drapel, a fost oficiată slujba de pomenire în memoria 
ostaşilor căzuţi pe câmpurile de luptă. În încheierea manifestărilor a fost organizat 
simpozionul cu tema - „În jertfa celor de ieri, stă puterea noastra de astăzi” şi un mic 
recital de poezie patriotică realizat de elevii de la Colegiul Tehnic Ion Creangă şi  
Colegiul Naţional Ştefan cel Mare. În spiritul aceleaşi zile, Colegiul Tehnic „Ion 
Creangă” din Tîrgu Neamţ, în parteneriat cu Asociaţia de Turism româno - franceză din 
oraşul Tîrgu Neamţ, Primăria oraşului Tîrgu Neamt şi Asociaţia Pro Democraţia - Club - 
din Tîrgul Neamţ, au organizat la sediul Asociaţiei de Turism româno -  franceze, 
sesiunea de referate şi comunicări stiinţifice, dedicate Zilei Vânătorilor de Munte, cu 
tema – „Pentru sângele şi onoarea strămoşilor”. 

1 decembrie – Ziua Naţională a României 

 Marea Unire din 1918 a fost şi ramâne pagina cea mai sublima a istoriei 
românesti,  mareţia ei stă în faptul că desavârsirea unităţii naţionale este un fapt istoric 
al întregii naţiuni române, ce a fost realizată prin puterea conştiinţei unităţii neamului 
românesc, printr-un act de voinţă suprem ce a facut ca naţiunea română să trăiască 
într-un stat naţional unitar. Programul festiv, organizat de Primăria oraşului Tîrgu Neamţ 
cu acest prilej, a cuprins: deplasarea delegaţiilor, de la instituţii şi şcoli, către 
Monumentul Eroilor unde a avut loc deschiderea oficială a manifestărilor dedicate Zilei 
Naţionale a României; intonarea Imnului de Stat şi a Imnului Eroilor, prezentarea 
onorului militar şi depunerea de coroane; slujba de pomenire ce a fost oficiată de un 
sobor de preoţi din cadrul Protopopiatului Tîrgu Neamţ; au fost rostite alocuţiuni si a fost 
prezentat un scurt program istorico-literar de către elevii şcolilor din oraş.  Cu prilejul 
aniversarii Zilei Nationale a Romaniei, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Tîrgu 
Neamţ, a avut loc un eveniment cultural cu profunde semnificaţii pentru istoria poporului 
român: lansarea cărţii „Istoria Mitropoliei Basarabiei”, sub semnătura a doi tineri şi 
merituoşi profesori de istorie – Monica Gaman şi Emanuel Balan. La acest eveniment 
au participat si oaspeti din Republica Moldova, care se vor alătura în demersul 
restaurării acestei sfinte icoane pentru toţi românii – glia şi credinţa strămoşilor noştri 
basarabeni.  

11 - 13 decembrie –  „Zilele Ion Creangă” 

 Considerat cel mai mare povestitor român, între 11-13 decembrie, la Tîrgu 
Neamţ sunt organizate „Zilele Ion Creangă”. La ediţia din acest an, ajunsă la a XL–a 
aniversare, au fost comemoraţi şi cei 120 de ani de la moartea autorului „Amintirilor din 
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copilărie”. Programul manifestărilor, în cele 3 zile, s-a desfăşurat în diferite locaţii din 
oraşul Tîrgu Neamţ astfel: la Muzeul Memorial ,,Ion  Creangă” Humuleşti a avut loc 
deschiderea oficială a manifestărilor şi primirea invitaţilor, dl. prof. univ. dr. Constantin 
Parascan a rostit un cuvânt de început pe tema celor – „120 de ani de la moartea 
scriitorului Ion Creangă”. La Casa Culturii „Ion Creangă" Tîrgu Neamt  a avut loc un 
concurs de creaţie literară – cu proză spontană: „Sub căciula lui Dănilă Prepeleac”, 
continuat cu simpozionul interdisciplinar: „Hieroglifele realităţii în opera lui Ion Creangă" 
şi lansarea cărţii: „Echinocţiu sau solstiţiu”, Editura Timpul şi „Adorabila fiară”, Editura 
Crigarux, de conf. univ. dr. Cristina Emanuela Dascălu. Pentru cei mici, a fost organizat 
concursul de desene „Lumea lui Creangă sub penelul copiilor” şi concursul - maraton 
”Radio Internaţional Ion Creanga” - ediţia a Vl-a, cu premierea participanţilor şi 
spectacolul cu titlul „Prietenilă”. În final, a fost susţinut un program artistic denumit 
„Colinde pentru Bădiţa Ion”. A treia zi la Biserica ,,Sf. Nicolae" Humuleşti a avut loc 
slujba de pomenire pentru scriitorul Ion Creangă şi a rudelor sale, programul artistic ce 
a cuprins colinde, interpretate de Corala Fundaţiei ,,Ion Creangă" şi spectacolul 
„Lumină pentru sufletul Bădiţei Ion”  şi pelerinajul – „Pe urmele lui Ion Creangă” de la 
Tîrgu Neamţ., Piping, Broşteni, Tîrgu Neamt . 

24 - 25 decembrie – Sfintele Sărbători ale Crăciunului şi ale Noului An 

 Sărbătoarea Crăciunului, în ordinea importanţei religioase, este sărbătoarea a 
cărei semnificaţie spirituală este reprezentată de Naşterea Mântuitorului Iisus 
Hristos. Pentru noi români, sărbătoarea se sprijină pe un fond străvechi cu obiceiuri a 
căror semnificaţie marchează un nou ciclu de viaţă, începutul unui nou an. Sărbătoarea 
Crăciunului îmbină o mulţime de obiceiuri, dominanta este însă componenta creştină 
care marchează naşterea copilului Iisus Hristos. În acest context, colindul românesc 
conţine urarea de a prevedea şi de a provoca dorinţe ale omului şi ale comunităţii dar şi 
protejarea acestora în faţă forţelor răului. În spiritul acestor sărbători ale bucuriei, 
Primaria oraşului Tîrgu Neamţ îmbracă oraşul în haine festive, aducând strălucire 
arterelor oraşului, cu miile de beculeţe din ghirlande. Bradul îmbodobit, străjuit de moşul 
cel darnic cu sacul plin de cadouri, aşteaptă venirea copiilor în Grădina Publică, la 
tradiţionalul “Oraşel al Copiilor”, unde se desfăşoară spectacolul colindelor de Crăciun, 
a datinilor şi obiceiurilor de Anul Nou, concursuri şi jocuri pentru copii. 

 
 

2.17.  PROTECŢIE CIVILĂ ŞI APĂRAREA ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR 
 
A. Protecţie civilă 

 
- s-a executat programul de pregătire şi instruire în conformitate cu prevederile 

cuprinse în Ordinul Prefectului pe anul 2009; 
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- s-au executat toate şedinţele de instruire lunare şi semestriale; 
- s-au menţinut   în perfectă stare de funcţionare mijloacele de înştiinţare-alarmare;  
- s-au sprijinit în şcoli cercurile de elevi intitulate "Cu viaţa mea apăr viaţa" cu un 

program de pregătire specifică şi s-a participat la concursuri, faza locală şi 
judeţeană, echipele câştigătoare fiind stimulate cu premii în bani şi produse, 
asigurându-se totodată şi transportul la competiţii; 

- s-a asigurat operativitatea punctului de comandă prin lucrări de întreţinere şi 
igienizare; 

- s-a urmărit realizarea adăposturilor de protecţie civilă la construcţiile noi, care au 
prevăzut prin proiect astfel de spaţii; 

- s-au executat antrenamente de instruire lunare cu aparatura F1001B şi reţea radio 
Zefir; 

- trimestrial au fost verificate şi întreţinute componentele sistemului de înştiinţare 
alarmare din localitate; 

- pregătirea pentru intervenţie la nivelul localităţii s-a executat intens şi foarte 
diversificat şi în funcţie de riscurile specifice ale fiecărui agent economic şi instituţie 
publică din zona de competenţă; 

- controale pe linie de protecţie civilă la operatorii economici şi instituţiile publice cu 
scopul prevenirii şi îndrumării acestora; 

- s-au executat instructaje şi exerciţii demonstrative în instituţiile de învăţământ; 
- s-au difuzat, cu prilejul fiecărei activităţi, pliante cu noile semnale de alarmare şi cu 

măsurile pe care trebuie să le execute populaţia la introducerea semnalelor de 
alarmare şi pe timpul producerii de riscuri pe teritoriul oraşului Tîrgu Neamţ. 

B. Apărare împotriva dezastrelor 
- s-au făcut analize privind modul de acţiune în situaţia producerii unor dezastre; 
- s-a reactualizat Planul de apărare împotriva dezastrelor; 
- s-au mediatizat prin posturile locale de televiziune si presa masuri pentru prevenirea 

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

- din punct de vedere sanitar-veterinar, prin contractul încheiat cu S.C.PROTAN S.A  
Roman , privind neutralizarea deşeurilor de origine animală,s-a procedat la ridicarea 
a mai multor cadavre de cabaline şi bovine de pe raza oraşului şi asigurarea 
transportului la această societate de profil; 

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

- a fost iniţiat Programul de măsuri privind salubrizarea cursurilor de apă 

C. Activitatea P.S.I 
- s-au emis actele de autoritate în domeniul prevenirii stingerii incendiilor; 
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- s-au emis comunicate de presă cu recomandările privind prevenirea stingerii 
incendiilor specifice fiecărui anotimp; 

- s-au dus la îndeplinire măsurile de prevenire si stingerea incendiilor cuprinse in 
procesul verbal de control încheiat de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă "Petrodava" la data de 30.09.2009; 

- s-a popularizat în şcoli si instituţii necesitatea cunoaşterii măsurilor specifice de 
prevenire a incendiilor; 

- s-au popularizat la nivelul localităţilor componente Blebea, Humulestii Noi si 
Humuleşti, măsurile de prevenire a incendiilor în gospodăriile populaţiei; 

- s-au 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, 
echipele câştigătoare fiind stimulate cu premii în bani şi produse, asigurându-se 
totodată şi transportul la competiţii; 

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

 

D. Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă 
- s-au organizat instruiri si analize pentru eficientizarea acestor  organisme (Comitet 

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

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

- asigurarea intervenţiei operative prin formaţiuni de serviciu la operatorii economici 
clasificaţi din punct de vedere al riscurilor; 

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

E. Mobilizarea economiei şi pregătirea teritoriului pentru apărare  
- s-a întocmit planul  privind asigurarea populaţiei cu produse alimentare si 

nealimentare în situaţii de război; 
- s-a actualizat „Monografia economica militara a oraşului Tirgu Neamt; 
- s-a întocmit si s-a avizat „Situaţia MLM (mobilizării la locul de munca); 
- s-a întocmit „Lista bunurilor rechiziţionabile pentru situaţii de război; 

F. Iluminat public-stradal   
- s-au  achiziţionat prin intermediul licitaţiilor, becuri si echipamente performante 

pentru a asigura un iluminat stradal eficient; 
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- s-au înlăturat toate defecţiunile apărute în reţeaua de iluminat stradal; 
- s-a urmărit în permanenta asigurarea unui iluminat eficient atât in Centrul civic 

cât şi în zonele periferice; 
- s-a asigurat pentru Sărbătorile de iarna un bogat si variat iluminat ornamental; 
- s-a urmărit în permanenţă menţinerea la un nivel rezonabil a consumului de 

energie electrica; 
- s-a asigurat alimentarea cu energie electrica a monumentelor Cetatea Neamt si 

Vânatori de Munte în scopul bunei desfăşurării a festivităţilor anuale; 
- s-a executat extinderea reţelelor de iluminat în zonele periferice ale oraşului 

Tîrgu Neamţ ( Blebea, Condreni , Humuleştii Noi şi Groapa Ecologică a oraşului 
Tîrgu Neamţ); 

- s-a executat reţeaua electrică de iluminat pe podurile din Tîrgu Neamţ şi Blebea 
şi pe punţile pietonale. 

 
2.18. Activitatea de arhivare 

 
Conform Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, la nivelul Primăriei oraşului Tîrgu 

Neamţ, s-a constituit arhiva tuturor documentelor create anual. 
Predarea documentelor  la arhivă se face pe baza inventarelor întocmite de şefii 

de servicii (birouri), în conformitate cu Nomenclatorul Arhivistic avizat de Direcţia 
Judeţeană Neamţ a Arhivelor Naţionale. 

În anul 2009 a fost constituită arhiva pentru anul  2008, fiind predate la depozitul de 
arhivă un numar de 1239 unitaţi arhivistice, după cum urmează : 

- Protecţie si Asistentă Socială – 328 u.a. 
- Protecţia Drepturilor  Copilului – 17 u.a.  
- Autoritate Tutelară – 20 u.a.  
- Stare Civilă - 31 u.a. 
- Informare si Relaţii Publice, Sport, Turism – 7 u.a. 
- Registratură – 24 u.a. 
- Buget, Prognoze, Financiar Contabil – 118 u.a. 
- Resurse Umane – 79 u.a. 
- Venituri, Impozite si Taxe – 398 u.a. 
- Amenajarea Teritoriului, Urbanism – 78 u.a. 
- Cadastru –Registrul Agricol - 69 u.a.  
- Integrare Europeană – 3 u.a. 
- Investiţii – 28 u.a. 
- Audit Public Intern -12 u.a.   
- Control Comercial, Avizare Mediu – 9 u.a. 
- Juridic – 12 u.a. 
- Protecţie Civilă – 7 u.a. 



100 
 

În anul 2009 s-au eliberat un numar de 8 adeverinţe nominale cu normele prestate la 
CAP si AEI de diferite persoane fizice.De asemenea au fost eliberate copii xeroxate a 
42 autorizaţii de construire si 14 certificate de urbanism.  
      
 
3. Activitatea serviciilor publice din subordinea Consiliului Local  
 
3.1. SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENTA SOCIALA 
 
3.1.1. COMPARTIMENT PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA 
  
Principalele prestatii si servicii oferite: 
 
Alocatia de stat pentru copii - este un ajutor cu caracter universal care se acorda tuturor 
copiilor intre 0-18 ani  
Cadrul legal este dat de Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, 
modificata si completata 
Activitate 2009 : 271 dosare pentru obtinerea alocatiei de stat pentru copii 
 
Alocaţia de susţinere complementară şi monoparentală – este un ajutor care se acordă 
familiilor cu copii, cu condiţia ca veniturile familiei să nu depăşească plafonul stabilit de 
lege, respectiv 470 lei/membru de familie  
Cadrul legal : Ordonanta de urgenta nr.105/2003 privind alocatia familial 
complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, respectiv Legea 
nr.236/2008 
Activitate 2009 : 
ALOCATII MONOPARENTALE : 149 dosare in plata 
95 dosare noi depuse si aprobate sau modificari ale dosarelor in plata din care 
73 dispozitii de acordare drepturi 
10 dispozitii de modificare 
12 dispozitii individuale de incetare 
 
ALOCATII COMPLEMENTARE : 351 dosare in plata 
305  dosare depuse si aprobate sau modificari ale dosarelor in plata din care 
259 dispozitii acordare drepturi 
40 dispozitii modificare drepturi 
6 dispozitii individuale incetare drepturi 
 
Alte situatii : 
15 dosare alocatii monoparentala incetate prin dispozitii colective 
71 dosare alocatie complementara incetate prin dispozitii colective 
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31 dispozitii colective reluare plata alocatie complementara si monoparentala 
12 dispozitii colective de suspendare a drepturilor privind alocatia complementara si 
monoparentala 
Nota : lunar se verifica toate dosarele in vederea identificarii acelor familii care nu mai 
indeplinesc conditiile pentru a beneficia de alocatie (acte justificative lipsa, copii care au 
implinit varsta de 18 ani, venituri care depasesc cuantumul stabilit de lege). Dupa caz, 
se intocmesc dispozitii de suspendare, incetare, modificare, repunere in plata. Conform 
legii, periodic fiecarei familii beneficiare de alocatie de sustinere i se face ancheta 
sociala. 
 
Alocaţia pentru copil nou-născut – în cuantum de 230 lei pentru fiecare din primii 4 copii 
nascuti 
Cadrul legal : Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si 
completata 
Activitate 2009 : 212 dosare pentru obţinerea alocaţiei pentru copilul nou-născut, 
precum si dispozitiile de stabilire a dreptului si 12 dispozitii pentru plata drepturilor 
 
Indemnizatii/stimulent pentru cresterea copilului – in cuantum de 600 lei/luna  
Cadru legal : OUG nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului 
Activitate 2009 :  
138 dosare pentru obtinerea indemnizatiei pentru cresterea copilului 
21 dosare pentru obtinerea stimulentului pentru cresterea copilului 
4 dosare pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordinul nr.432/2007 – conform 
Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicata 
 
Ajutor social  
Cadrul legal : Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare  
 
Activitate 2009 : 
177 dosare inregistrate in registrul special 
2040 de fise de calcul pentru dosarele de ajutor social 
12 dispozitii pentru acordarea ajutorului social 
12 dispozitii si state de plata pentru plata ajutorului social 
12 dispozitii de suspendare a ajutoarelor de ajutor social 
12 dispozitii de reluare a platii ajutorului social 
6 dispozitii pentru stabilirea dreptului si plata ajutorului pentru incalzirea locuintei 
35 dispozitii pentru incetare ajutorului social (colective si singulare) 
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354 anchete sociale efectuate pentru stabilirea dreptului, modificare componenta 
familie, incetare etc. 
Ajutoare sociale platite : 
1920 familii si persoane singure beneficiare 
300314 lei sume platite (80% din suma cuvenita) 
Ajutoare de urgenta : 
24 beneficiari carora li s-a platit 8700 lei 
Ajutoare de inmormantare : 
11 beneficiari carora li s-a platit 4051 lei 
Adeverinte : 
1025 adeverinţe eliberate beneficiarilor de ajutor social 
 
Ajutoare de încălzire  
Cadru legal : OUG nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei 
Activitate 2009 : 
Perioada de iarna 01 ianuarie 2009- 31.03.2009 
Dosare ajutor gaze naturale : 5 cereri privind acordarea subventiei  
Dosare ajutor incalzire cu lemne: 8 cereri depuse 
 
Perioada de iarna 01 noiembrie 2009- 31 decembrie 2009 
Dosare ajutor gaze naturale : 1028 cereri depuse şi 1024 cereri aprobate si 4 dosare 
respinse prin dispoziii individuale 
Dosare ajutor incalzire in sistem centralizat : 15 cereri depuse şi aprobate  
Dosare ajutor incalzire cu lemne : 1940 cereri depuse şi 1931 cereri aprobate şi 9 cereri 
respinse prin dispoziţii individuale 
Ajutor incalzire cu lemne pentru beneficiarii de ajutor social : 159 famili şi persoane 
singure beneficiare care au încasat 18908 lei pentru lunile noiembrie si decembrie 
2009. 
Nota : lunar sunt intocmite situatii centralizatoare si rapoarte statistice conform 
prevederilor legale 
 
Persoane cu handicap 
Cadru legal : Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicata 
Activitate 2009 : 
292 anchete sociale pentru persoane cu/fără handicap care au mers la 
reexpertizare/expertizare 
 
Activitatea Cantinei Sociale 
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 Cantina sociala a orasului Tirgu Neamt – este o unitate publică de asistenţă 
socială, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Consiliului Local în 
cadrul Serviciului  Public de Asistenţă Socială şi îşi desfăşoară activitatea potrivit 
prevederilor Legii nr.208/1997. 
 Baza materială necesară funcţionării cantinei şi controlul activităţii acesteia se 
asigură de către Consiliul Local Tîrgu Neamţ. Finanţarea Cantinei sociale se face din 
bugetul local. 
 Cantina Socială a oraşului Tîrgu Neamţ prestează servicii sociale gratuite 
persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite. Prin serviciile 
oferite de Cantina Socială se asigură două mese pe zi pentru persoanele in dificultate 
 Activitatea Cantinei constă în pregătirea şi servirea mesei calde pentru 74 
persoane (adulţi, copii, bătrâni) aflaţi în situaţie de risc social. 
 Cheltuielile cu activitatea Cantinei sociale în anul 2009 au fost: 
Cheltuieli de personal (4 salariaţi): 63259 lei  
Cheltuieli materiale: 132455 lei din care cheltuielile cu hrana 113323 lei. 
 
Populaţia de etnie romă din localitatea Tg. Neamt se cifrează la circa 320 persoane 
(75 familii), reprezentând aprox. 1,3% din totalul populaţiei oraşului. În evidenţele 
Serviciului Public Local de Asistenţă Socială sunt înregistrate un număr de 60 familii 
(238 persoane) care beneficiază de prevederile Legii 416/2001 privind asigurarea 
venitului minim garantat. În anul 2009 au beneficiat de alocatie familiala complementara 
un numar de 26 familii, cuprizand  51 copii, iar de alocatie de sustinere pentru familia 
monoparentală au beneficiat 18 familii, cuprinzand 26 copii. Mentionam ca alocatia de 
sustinere pentru familia monoparentala si alocatia complementara, se acorda pentru 
copii care urmeaza cursurile de invatamant si pentru cei prescolari. In evidentele 
institutiei scolare din Tg. Neamt, numaram 46 de elevi de etnie rroma,din acest numar 
12 au abandonat scoala.Pe parcursul anului 2009 in etnia roma s-au nascut de 22 copii 
pentru care au fost intocmite dosarele de alocatie nou-nascut, alocatie de stat , „trusou” 
si alocatie pentru copilul nou-nascut (dupa caz). 
 
 
 
AJUTOARE MATERIALE 
 In conformitate cu Hotararea nr. 600 din 13 mai 2009 privind stabilirea 
beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare 
destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile 
instituţiilor implicate în planul European au fost acordate ajutoare alimentare (zahar si 
faina) urmatoarelor categorii de persoane, fiecare beneficiar primind cate 4 kg de zahar 
si 15 kg de faina: 

Nr. Categorie de beneficiari Numar Cantitate Cantitate 
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Crt. zahar faina 
1. Beneficiari ajutor social 428 1712 6420 
2. Pensionari cu pensii mai mici de 400 

lei 
931 3724 13965 

3. Persoane cu handicap grav si 
accentuat 

438 1752 6570 

4. Someri in plata 433 1732 6495 
TOTAL 2230 8920 33450 

 
 
3.1.2. COMPARTIMENT PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI  
 
 La sfârşitul anului 2009, în cadrul Compartimentului Protecţia Copilului se aflau 
în evidenţă :  
 - 32 asistenţi maternali  
 - 33 copii  încredinţaţi  la asistent maternal  
 - 21 copii încredinţaţi în plasament de tip familial  
 - 34 copii aflaţi în instituţii de învăţământ speciale  
 - 54 copii care au comis fapte penale  
 - 75 copii încadraţi în gradul de handicap „mediu” , „ accentuat” i „grav”  
 - 63 copii înscrişi în Centre de zi  
S-au întocmit  dosare pentru copii  şi familii din Tîrgu Neamţ asupra cărora s-au luat 
măsuri de ocrotire familială sau instituţională, măsuri educative şi de orientare sau 
reorientare şcolară, astfel: 

- au fost întocmite dosare noi , în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru: 
o 1 copil  pentru care s-a luat măsura încredinţării în plasament de tip 

familial,  
o 2 copii care au fost orientaţi în învăţământul şcolar special, 
o 23 copii care au săvârşit fapte penale şi sunt la prima abatere, 
o 217  mame în vederea acordării trusoului pentru copilul nou-născut, 
o 6 copii în vederea evaluării de Comisia de specialitate pentru încadrare 

într-o categorie de persoane cu handicap ce necesită protec ie socială 
o atestarea a 2 asisten i maternali profesioni ti 

- s-au întocmit 4 documenta ii necesare revocării măsurii de protec ie specială – 
plasament de tip familial 
- s-au  realizat demersurile pentru revocarea atestatului unui asistent maternal 
profesionit 
-s-au întocmit 69 anchete sociale privind copii deficienţi aflaţi în evidenţă în vederea 
reînnoirii certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap ce 
necesită protec ie specială ; 
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-  s-au întocmit 63 dosare privind înscrierea copiilor proveniţi din familii defavorizate din 
oraşul Tîrgu Neamţ în Centre de zi (21 copii la Centrul de zi pentru copii cu vârsta între  
0-3 ani şi 42 copii la Centrul de zi pentru copii cu vârsta între 3-7 ani); 
- s-au efectuat evaluări lunare a situaţiei copiilor încredinţaţi în plasament de tip familial 
sau la asistenţi maternali prin vizite la domiciliul persoanei ocrotitoare ( 21 copii aflaţi în 
plasament de tip familial şi 33 copii încredinţaţi la asistenţi maternali profesionişti) şi s-
au centralizat fişele lunare de informare cu privire la situaţia copilului ocrotit în familia 
substitutivă; 
- s-au întocmit 32 de anchete sociale  pentru beneficiarii programului ”Euro 200” 
- s-au întocmit 24 dosare pentru copii afla i la unită i colare din afara ora ului pentru 
a beneficia de sprijinul financiar ” Bani de liceu” 
- s-au întocmit 118 anchete sociale pentru copii din  raza ora ului Tg. Neam  pentru a 
beneficia de sprijinul financiar ” Bani de liceu” 
- au fost soluţionate 2 adrese vizând cazuri sociale de copii abandonaţi în Maternitate/ 
Pediatria ora ului Tg. Neam  
- s-a întocmit documenta ia necesară pentru solu ionarea unui caz de victimă a 
traficului  de copii 
- s-a întocmit documentaţia necesară pentru luarea unei  măsurii de protecţie în regim 
de urgenţă la un Centru de prevenire i combatere a violen ei domestice; 
- s-au întocmit rapoarte de vizită pentru analiza a 14 sesizări de abuz, neglijen ă sau 
violen ă domestică; 
- s-au întocmit 17  anchete pentru copii care au săvârşit fapte penale şi nu sunt la prima 
abatere; 
- s-au eliberat 563 de adeverin e pentru mamele cu domiciliu în altă localitate i care 
nu au depus la sediul institu iei noastre cererea privind acordarea trusoului pentru 
copilul nou-născut; 
- s-au distribuit gratuit un număr de 1130 cutii lapte praf corespunzător unui număr de 
226 copii cu vârsta până într-un an, conform Ordinului Ministerului Sănătăţii şi Familiei 
nr.449/2001 şi al Ministerului Administraţiei Publice nr.410/2001; 
- s-au întocmit borderouri centralizatoare ale consumului de lapte praf ce s-au predat 
lunar, însoţite de reţetele corespunzătoare, Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului 
Neamţ; 
- s-au organizat şi s-a participat la 7 şedinţe ale Consiliului Comunitar Consultativ, unde 
au fost prezentate şi avizate un număr de 78 dosare ale copiilor din oraşul Tg. Neamţ 
pentru care s-a luat o măsură de protecţie socială ; 
-  s-au completat fi ele  trimestriale de monitorizare a copilului cu indicatorii solicita i 
de Ministerul Muncii, Familiei i Egalită ii de anse-Autoritatea  Na ională pentru 
Protec ia Drepturilor Copilului i s-au transmis Direc iei Generale de Asisten ă 
Socială  I Protec ia Copilului Neam ; 
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- au fost organizate acţiuni pe linia prevenirii, depistării şi sancţionării faptelor de 
cerşetorie şi vagabondaj în rândul minorilor  proveniţi din  familii defavorizate social în 
colaborare cu Poliţia oraşului Tg. Neamţ i Serviciul de Poli ie Comunitară; 
-  împreună cu Serviciul – Poliţie de proximitate – şi colile generale din oraşul Tg. 
Neamţ,  s-au desfăşurat acţiuni de soluţionare a cazurilor copiilor care nu frecventează 
cursurile şcolare şi sunt încurajaţi de părinţi să muncească pentru completarea 
veniturilor familiei. 
- s-au eliberat un număr  de  3 dovezi  de notificare a inten iei părin ilor de a pleca cu 
contract de muncă in străinătate i a persoanelor care se vor ocupa de cre terea i 
îngrijirea minorilor rămasi acasă  
- s-au eliberat 5 adeverin e pentru completarea dosarului în vederea ob inerii rovinetei 
- au fost înregistrate un număr de  287  adrese, cereri, solicitări i sesizări adresate 
Compartimentului Protec ia Drepturilor Copilului 
- au fost înregistrate un număr de 9 Hotărâri ale Comisiei de Protec ia Copilului- 
Neam  pentru copii cu domiciliul în Tg. Neamt, pentru care s-au luat/revocat  măsuri de 
protec ie.                                
- s-a realizat activită i de parteneriat cu : 
 - Centrul de Resurse pentru Educa ie i Dezvoltare (CRED) – pentru                    
promovarea Centrului i acordarea de servicii 
 - Asocia ia Ovidiu Rom – pentru realizarea campaniei na ionale ” coala te face 
mare” 
- s-au acordat interviuri la posturile de radio locale i s-au intocmit informări pentru 
articole în ziarele locale  
- zilnic s-au acordat persoanelor solicitante, informaţii şi consultaţii referitoare la 
legislaţia în vigoare privind măsurile de protecţie a copilului şi a familiilor defavorizate. 

S-a acordat prioritate depistării familiilor cu risc crescut şi intervenţia precoce 
pentru menţinerea copilului cu familia naturală, iar când acest lucru nu a fost posibil, 
recurgerea la alternative de tip familial. 
                                                  
 
 
 
3.2. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR  
 
 Pe parcursul anului activitatea serviciului a fost canalizată pentru îndeplinirea 
următoarelor obiective: 

- Deservirea cetăţenilor prin oferirea serviciilor de calitate şi printr-o servire 
promptă şi ireproşabilă, prin flexibilitate şi professionalism 

- Soluţionarea cererilor să se realizeze la termene cât mai reduse; 
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- Creşterea vigilenţei în activitatea de primire a cererilor pentru eliberarea actului 
de identitate şi instrumentarea cu multă responsabilitate a acestora în cazul 
eliberării actelor ca urmare a pierderii, furtului, deteriorării sau distrugerii, în 
scopul preîntâmpinării obţinerii de cărţi cu fals de identitate; 

- Menţinerea unui climat de responsabilitate la nivelul întregului efectiv pentru a 
înlătura condiţiile şi cauzele care favorizează încălcarea disciplinii muncii şi 
asigurarea ordinii la nivelul serviciului; 

- Extinderea activităţilor de soluţionare a unor cazuri deosebite de punere în 
legalitate cu acte de identitate a persoanelor de pe raza de competenţă, prin 
deplasarea în teritoriu conform graficului acţiunilor cu staţia mobilă şi în funcţie 
de solicitări; 

  
 Pe parcursul anului 2009 la nivelul serviciului au avut loc trei controale efectuate 
de reprezentanţii Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Neamţ, la care nu au fost 
constatate defiecienţe în activitate. 
 Având în vedere introducerea paşapoartelor electronice la nivelul judeţului 
Neamţ, din data de 25.11.2009 nu se mai preiau cereri pentru eliberarea paşapoartelor 
simple, deoarece serviciul nostru nu deţine aparatura necesară pentru desfăşurarea 
acestei activităţi. 
 Au fost luate toate măsurile pentru buna desfăşurare a alegerilor 
europarlamentare (din iunie 2009), precum şi a alegerilor prezidenţiale din noiembrie şi 
decembrie 2009, asigurându-se permanenţa serviciului în aceste perioade, fiind 
respectat astfel dreptul de a vota al cetăţenilor care au îndeplinit condiţiile legale 
eliberării cărţii de identitate sau a cărţii provizorii de identitate. Astfel, din 20 octombrie 
până în data de 6 decembrie 2009, programul de lucru al serviciului nostru a fost 
prelungit zilnic până la orele 2000, inclusiv sâmbăta, iar în zilele de 22 noiembrie şi 6 
decembrie, de la 800 la 2100. 
 
ACTIVITĂŢI PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR  

La sfârşitul anului 2009  populaţia activă  din zona Tîrgu Neamţ este de 117.419 
persoane, fiind luate în evidenţă la naştere un număr de 1340 persoane. 

SPCLEP Tîrgu Neamţ deserveşte cetăţenii oraşului Tîrgu Neamţ, precum şi a 
celor 20 de comune arondate, după cum urmează: Agapia, Bălţăteşti, Borca, Brusturi, 
Crăcăoani, Drăgăneşti, Fărcaşa, Ghindăoani, Grumăzeşti, Păstrăveni, Petricani, Pipirig, 
Poiana Teiului, Răuceşti, Războieni, Tupilaţi, Timişeşti, Ţibucani, Urecheni, Vînători-
Neamţ 

Au fost luate toate măsurile necesare pentru asigurarea stării de legalitate, pe 
linie de evidenţa persoanelor de pe raza de competenţă. Au fost trimise trimestrial 
posturilor de poliţie liste cu persoanele care au actul de identitate expirat în trimestrul 
anterior sau au împlinit vârsta de 14 ani şi nu deţin carte de identitate. Ca urmare a 
bunei colaborări  dintre serviciul nostru şi posturile de poliţie din localităţile arondate şi 
în urma aplicării Radiogramei I.N.E.P. 504478 din 19.10.2009, activitatea de punere în 
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legalitate a restanţierilor a fost intensificată, fiind înaintate posturilor de poliţie liste cu 
restanţierii din anii anteriori, pentru verificări în teren şi comunicarea săptămânală către 
serviciul nostru a rezultatelor verificărilor. Pentru o parte din restanţieri au fost primite 
justificări, acestea fiind operate în baza de date locală.  

Ca urmare a acestor acţiuni, numărul restanţierilor de pe raza noastră de 
competenţă  a  scăzut de la 2335 persoane la data de 31.12.2008 - la 1992 persoane la 
data de 31.12.2009.  

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 la unităţile de ocrotire socială de pe raza de 
competenţă, astfel : 

- A fost efectuată o deplasare în cursul trimestrului I 2009 la Centrul Pilot de 
Recuperare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, ocazie cu care au fost puse în 
legalitate un număr de 53 persoane. 

- O altă deplasare a fost efectuată în cursul trimestrului al II-lea la Centrul de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, ocazie cu care au fost puse în 
legalitate un număr de 36 persoane (16 cărţi de identitate şi 20 vize de reşedinţă). 

- În ceea ce priveşte protecţia persoanelor vârstnice, a fost efectuată o deplasare 
la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială Tîrgu Neamţ  şi au fost puse în legalitate un 
număr de 25 persoane. 

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 a 22 persoane imobilizate, pentru care a fost 
solicitat acest lucru.  

Pe linia protecţiei drepturilor copiilor, a fost organizată o acţiune la Şcoala 
Specială Tîrgu Neamţ, fiind puşi în legalitate 16 copii care au împlinit vârsta de 14 ani şi 
nu aveau acte de identitate. Acestor copii li s-a stabilit domiciliul pe adresa şcolii, cu 
acordul conducerii acesteia. 

În ceea ce priveşte drepturile minorităţilor naţionale, având în vedere că pe raza 
de competenţă a serviciului nostru principala comunitate a minorităţilor este cea rromă, 
au fost luate măsuri pentru obţinerea  documentelor de identitate (certificate de stare 
civilă şi cărţi de identitate). În acest sens s-a mers pe buna colaborare cu administraţia 
locală, în cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ existând o persoană desemnată care se 
ocupă de problemele acestora.  

În cursul anului 2009 la nivelul S.P.C.L.E.P. Tîrgu Neamţ au fost identificată o 
substituire de persoană şi o persoană urmărită general. În toate cazurile au fost luate 
măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 
ACTIVITĂŢI PE LINIE DE INFORMATICĂ 

 
Principala activitate a Compartimentului Informatic este de actualizare a 

Registrului Local de Evidenţă a Persoanelor cu datele privind persoana fizică, 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. 
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De asemenea, acest compartiment preia în Registrul Local 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 de imaginilor preluate cu staţiile foto fixe şi cu camera mobilă 
persoanelor care au solicitat eliberarea unui act de identitate, nu au fost cazuri de 
restituire a loturilor, acestea fiind corect poziţionate conform metodologiei primite. 

Zilnic a fost actualizată baza de date locală privind urmăriţii general sau 
internaţional. De asemenea, au fost efectuate la timp toate operaţiunile curente de 
transfer al datelor pe suport magnetic şi întocmire a documentelor, rapoartelor şi 
evidenţelor specifice procesului de predare/primire a actelor de identitate. 

Până la data întocmirii prezentei analize, baza de date locală şi centrală a fost 
interogată pentru întocmirea de cărţilor de identitate şi furnizarea în condiţiile legii a 
datelor de identificare şi de domiciliu ale persoanei către autorităţile care au solicitat 
acest lucru în condiţiile prevederilor legale, de către persoane care au parolă de acces 
şi utilizare a acestora. 

Au fost întocmite trimestrial loturile pentru eliberarea cărţilor de alegător pentru 
tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani la sfârşitul fiecărui trimestru (1252 carti de 
alegator). 

Au fost editate situaţiile privind restanţierii de pe raza de competenţă, tipărirea 
listelor de control şi invitaţiilor nominale pentru cetăţeni. 

Au fost întocmite situaţiile lunare privind coerenţa datelor şi înaintate lunar la 
B.J.A.B.D.E.P. Neamţ pe suport magnetic, precum şi o copie a bazei de date locale. 

Au fost furnizate, în condiţiile legii, a datelor de identitate adresa persoanelor, 
către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici sau 
cetăţeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic şi 
comunicarea în termen a datelor solicitate (1667 verificări, din care 85 pentru M.I., 1530 
pentru alte ministere, 52 pentru persoane fizice). 

Din punct de vedere al dotării serviciului cu echipamente IT: 
-  a fost achiziţionat un calculator performant 
- a devenit funcţional serviciul de conexiune date tip VPN, un serviciu de 

telecomunicaţii de mare viteză şi cu un grad mare de securitate. 
 

 
 
 
 
ACTIVITĂŢI PE LINIE DE STARE CIVILĂ 
   
 S–au desfăşurat următoarele activităţi specifice: 

- întocmirea, la cerere sau din oficiu – portivit legii, a actelor de naştere, de 
căsătorie şi de deces şi eliberarea certificatelor doveditoare  
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- 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, pâna la data de 5 a lunii 
următoare, comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la 
modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi 
actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaratiile din care rezulta ca 
persoanele decedate nu au avut acte de identitate 

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

Din punct de vedere al activităţilor desfăşurate se evidenţiază: 
- s-au înregistrat 1002 acte de stare civila, astfel: 

· 668 naşteri 
· 138 căsătorii 
· 196 decese 

- s-au eliberat 1868 certificate de stare civilă 
- s-au intocmit 1007 buletine statistice 
- s-au intocmit 668 comunicări de naştere si 20 comunicări de modificări în statutul civil 
al persoanei 
- s-au transcris 41 acte de stare civilă încheiate în străinătate privind persoanele cu 
domiciliul pe raza oraşului Tîrgu Neamţ 
- s-au întocmit un numar de 225 - Anexa 24 pentru deschiderea procedurii succesorale 
pentru persoanele decedate, cu ultimul domiciliu in Tirgu Neamt, 16 - Anexa 3 pentru 
persoane decedate pe raza orasului, dar cu domiciliul in alte localitati, 18 - A2 în cazul 
persoanelor decedate fără bunuri; 
- s-au înscris 17 divorţuri; 
- s-au întocmit un număr de 2703 menţiuni, din care; 

 758 provenite din acte proprii 
 1920 primite 
 2382 operate 
 2382 comunicate la exemplaraul II  
 321 comunicate la exemplarul I la alte primării 

- au fost înregistrate 17 naşteri tardive, 3 rectificări de acte de stare civilă, 4 înscrieri de 
rectificare în hotărâri din străinătate 
- s-au înregistrat 2 cetăţeni care au dobândit cetăţenia română şi s-a înregistrat 1 renunţare 
la cetăţenia română. 
- lunar s-au inaintat : 

o la Compartimentul de Evidenta a Populatiei buletinele persoanelor decedate, 
comunicarile de nastere, comunicarile de modificare in statutul civil al persoanei 
pana la varsta de 14 ani, certificatele de stare civila anulate, situaţia actelor de stare 
civilă înregistrate în luna de raportare ; 
o la Directia Judeţeană de Statistică - buletinele statistice 
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o la Comapartimentul Registru agricol – actele si faptele de stare civila de pe raza 
orasului Tirgu Neamt inregistrate in luna respectiva, pentru actualizarea 
componentei gospodariilor 
o la Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala - lista copiilor cu varste de 
la 0 la 7 ani decedati ; 
o la Consiliul Judeţean – Compartiment Starea Civila - căsătoriile încheiate cu 
persoane din strainatate ; 
- s-au intocmit opisurile alfabetice si predat registrele de stare civila - exemplarul II, 
cuprinzand actele intocmite – la Serviciul Stare Civila a Consiliului Judetean Neamt; 
- ordonarea documentelor, arhivarea si inventarierea fondului arhivistic. 
S-a întocmit şi înaintat documentaţia necesară pentru 122 familii care s-au căsătorit, 

în vederea acordării sprijinului financiar conform Legii nr. 396 din 2006. 
Au fost întocmite şi înaintate 4 referate cu propuneri pentru schimbarea numelui 

sau prenumelui pe cale administrativă. 
 
 
ACTIVITĂŢI PE LINIE DE SECRETARIAT, ARHIVĂ 
   
- au fost înregistrate un număr de 1210 de documente primite sau create în cadrul 
serviciului 
- au fost înregistrate şi formulate răspunsuri pentru un număr de 490 solicitări ale 
persoanelor pentru Legea nr. 677/2001 şi 48 petiţii ale cetăţenilor  
- au fost primite în audienţă de către şeful serviciului un număr de 533 persoane 
- toate răspunsurile solicitate au fost trimise în termenele prevăzute de lege, pentru 
fiecare categorie de lucrare 
- toată arhiva este depozitată într-o cameră separată, este cusută, copertată şi opisată.  
 
 
3.3. SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE COMUNITARĂ 
 
 Serviciul Public Politia Comunitara din cadrul Primariei orasului Tg.Neamt, a 
desfasurat in cursul anului 2009, activitati ce au avut ca obiectiv principal, asigurarea 
ordinii si linistii publice, combaterea fenomenului de vagabondaj, a comertului stradal 
neautorizat asigurarea unui climat de siguranta civica, pentru locuitorii orasului activitati 
de prevenire, precum si  mentinerea unui aspect civilizat a arterelor pietonale si a pietei 
din oras.  
 Personalul Serviciului Public de Politie Comunitara se compune din 20 
functionari publici si un personal contractual dupa cum urmeaza: 
activitatea de ordine si liniste publica desfasurata de  catre 10 agenti comunitari pe raza 
orasului Tirgu Neamt a fost organizata astfel : 
  - cite o patrula formata din 2 ag.comunitari sau unul, dupa caz, schimbul 1 si 2 
intre orele 06-14 si 14-22 ; 
   - 4,5 agenti comunitari au asigurat paza rampei de gunoi a orasului Tirgu Neamt 
24 din 24 de ore ; 
  - 4,5 agenti comunitari au asigurat paza si ordinea la sediul Primariei Tirgu Neamt, 
24 din 24 de ore  
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  - 3 agenti comunitari incepand cu data de 28 august au asigurat paza Statiei de 
sortare a orasului Tirgu Neamt  
  - 2 agenti comunitari au asigurat paza si ordinea la S.C. CIVITAS COM. SRL 
Tirgu Neamt intre orele 07-19 ; 
 Serviciul Public Politia Comunitara are in dotare un autoturism utilizat pentru 
activitatiile de patrulare in orasul Tirgu Neamt. 
 In afara activitatilor cotidiene care au fost menite sa asigure un climat de ordine 
si liniste publica pe raza orasului Tirgu Neamt,agentii comunitari au mai avut in vedere 
urmatoarele aspecte : 
  - desfasurarea unui comert stradal civilizat ; 
  - aplicarea H.C.L. nr.52/2009 privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea 
orasului Tirgu Neamt, precum si constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie 
contraventii : 
  - avertizarea si sanctionarea persoanelor care nu au efectuat curatarea canalelor 
pluviale ; 
  - avertizarea si sanctionarea cetatenilor care nu si-au intretinut santurile din fata 
proprietatilor ; 
  - avertizarea si sanctionarea cetatenilor care au depozitat materiale de constructii 
pe domeniul public ; 
  - avertizarea si sanctionarea cetatenilor care depoziteaza gunoi menajer in alte 
locuri decit cele special amenajate ; 
  - supravegherea malurilor  raului Ozana pentru evitarea depozitarii gunoiului in 
aceasta zona;  
  - s-a urmarit depistarea si sanctiopnarea persoanelor care au parcat autovehicole 
pe trotuarte si zonele verzi dar si a celor care au blocat caile de aces in institutiile 
publice,scoli,biserici etc; 
   - impreuna cu functionarii din cadrul Primariei s-au intreprins actiuni pentru 
verificarea tuturor firmelor de taximetrie ce isi desfasoara activitatea pe raza orasului 
Tirgu Neamt; 
   - s-a asigurat buna desfasurare a tuturor meciurilor de fotbal de pe Stadionul 
,,CETATEA,, 
  - s-a urmarit identificarea, somarea si sanctionarea persoanelor care au expus  
autoturisme spre vinzare pe domeniul public; 
  - s-a realizat un audit al sigurantei elevilor din orasul Tirgu Neamt cu scopul de a 
indentifica intervalele orare cand este nevoie de prezentaPolitiei Comunitare in 
apropierea perimetrelor acestora 
  - participarea alaturi de reprezentantii Primariei Tirgu Neamt la diferite actiuni 
referitoare la curatenia orasului ; 
  - s-a asigurat fluidizarea traficului rutier si inchiderea strazilor in zonele in care s-
au efectuat reparatii sau lucrari la partea carosabila; 
  - s-a asigurat ordinea si linstea publica cu ocazia desfasurarii manifestarilor  
culturale organizate de Primaria orasului Tirgu Neamt impreuna cu Casa Culturii; 
  - a fost asigurata insotirea si protectia functionarilor din Primaria orasului Tirgu 
Neamt,sau a altor servicii publice din subordinea Consiliului Local in executarea 
activitatilor specifice de control; 
  - asigurarea unui trafic fluent,in oborul orasului Tirgu Neamt, in fiecare zi de luni ; 
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  - actiuni menite sa combata fenomenul cersetoriei ; 
  - cu privire la alegerile pentru presedentie au asigurat paza si buna desfasurare a 
alegerilor la douasprezece sectii de votare pe raza orasului Tirgu Neamt ; 
  - asigurarea si mentinerea ordinii publice si fluidizarea traficului la manifestarile 
dedicate deschiderii si inaugurarii,,CETATI NEAMTULUI,, ; 
 Serviciul Public Politia Comunitara a intervenit si rezolvat un numar 210 de 
sesizari venite din partea cetatenilor, majoritatea sesizarilor s-au referit la tulburarea 
ordinii si linistii publice,parcarea autoturismelor pe spatii amenajate cu flori,depozitare 
de materiale de constructii pe domeniul public ce s-au rezolvat la fata locului luandu-se 
masurile legale. 
 Activitatea de ordine si liniste publica desfasurata de catre agentii comunitari din 
cadrul Serviciului Public Politia Comunitara, a fost mai buna ca anul anterior,reusind 
cresterea tuturor indicatorilor acestei activitati,astfel : 
                                
                               -persoane legitimate=1.181 
                              -persoane perchezitionate=57 
                              -persoane conduse la sediul p.c.=485 
                              -persoane atentionate =1987 
                              -persoane avertizate =77 
                              -actiuni comune cu politia=71 
                              -pande efectuate=69 
                              -persoane predate Politiei Nationale=21 
                              -patrule mixte cu politia=227 
                              -infractiuni constatate=3 
                             - somatii inmanate cetatenilor cu privire la  H.C.L.52 /2009=650 
                              -obiective controlate=85 
                              -contraventii aplicate=79 
                              -obiectul contraventiilor aplicate =Legea nr.61/91=39 
                                                                                    =Legea nr.12/1990=12 
                                                                                    =H.C.L.nr.52/2009=27 
                                                                                    =Legea nr.37/2008=1 

 
Valoarea contraventiilor aplicate 14.800 lei din care 6.400 la H.C.L.52/009,1.300 

lei la Legea 12/1990 si 7.100  lei la Legea 61/1991. 
Din cele 79 de contraventii aplicate 33 au fost AVERTISMENTE. 
In activitatea de ordine si liniste publica in anul 2009, nu au fost evenimente 

negative si nu au fost agenti comunitari ultragiati.  
In activitatea de paza si ordine desfasurata de agentii comunitari la sediul 

Primariei orasului Tg.Neamt, S.C. Civitas COM. S.R.L. Tg.Neamt ,Groapa Ecologica si 
Statia de Sortare nu s-au constatat evenimente deosebite.  
 
 
3.4. SERVICIUL  VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
    

           Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are în structura sa un 
compartiment de prevenire şi o formaţie de intervenţie, care are în compunere echipe 
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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. 
            SVSU cooperează pentru intervenţia în situaţii de urgenţă cu serviciile de 
urgenţă profesioniste, serviciile voluntare şi private şi cu alte structuri abilitate să 
intervină pentru salvarea oamenilor, protecţia materialelor şi valorilor din patrimoniul 
cultural, acordarea de sprijin pentru supraveţuirea populaţiei în caz de dezastre. 

 În anul 2009 s-au întocmit următoarele documente: 
- Planul anual al activităţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă. 
- Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă. 
- Schema de înştiinţare – alarmare şi asigurare legături de comunicare între forţe. 
- Planuri: de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale, de apărare împotriva 

riscurilor generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase,  accidente 
la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale; asigurării de resurse materiale, 
umane şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;de evacuare în caz 
de urgenţă;de intervenţie la cutremure şi alunecări de teren; de protecţie şi 
intervenţie la accidente pe timpul transportului cu substanţe periculoase; de 
monitorizare, gestionare şi intervenţie la incendiile de pădure; de intervenţie la 
accidentele chimice, nucleare şi urgenţă radiologică;de acţiune la epizootii (gripa 
porcina) 
 
Sarcinile serviciului în anul 2009 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 2009 prin: 

 Întocmirea graficului de informare publică şi a graficului de control pentru anul 
2009. 

 Instruiri cu directori, responsabili de la şcoli şi licee şi preoţii parohi. 
 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 2009. 
 Cu ocazia sărbătorilor  pascale au fost efectuate controale la lăcaşurile de cult. 
  Împreuna cu specialişti din Compartimentul de prevenire al  Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Neamţ au fost efectuate controale la 
muzee, Casa de Cultură "Ion Creangă", Biblioteca Orăşenească, la unităţile 
REMAT şi la secţiile de votare. 
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 S-a organizat etapa locala a concursurilor profesionale „ Cu viaţa mea apăr viaţa”  
şi „Prietenii Pompierilor”.  

 S-a participat la etapa judeţeană a  Concursurilor profesionale ale serviciilor 
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, la care SVSU Tîrgu Neamţ a 
obtinut un binemeritat loc III la proba de ştafetă 4x100 metri şi mentiune la 
clasamentul general; 

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

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

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

caz de caniculă şi  amenajarea punctelor de prim-ajutor. 
 Ca urmare a primirii avertizărilor meteorologice şi hidrologice, la nivelul Primăriei 

oraşului Tîrgu Neamţ s-au luat următoarele măsuri: 
- Populaţia şi operatorii economici din zona inundabilă a  fost avertizată despre 

riscurile posibile în cazul producerii unei viituri; 
- Au fost afişate mesaje de averizare/atenţionare în locuri publice şi prin mass-

media; 
- S-a verificat sistemul de înştiinţare şi alarmare; 
- Au fost monitorizate cursurile de apă şi au fost  înlăturate obstacolele din 

albie; 
- S-a organizat intervenţia in caz de inundaţii şi au fost verificate utilajele pentru 

intervenţie. 
 În perioada 1-15 septembrie 2009 au fost efectuate controalele la unităţile 
şcolare din sectorul de competenţă; 
 Pentru prevenirea  izbucnirii unor incendii la lăcaşurile de cult care poartă Hramul 
Adormirii Maicii Domnului pe timpul desfăşurării slujbelor religioase, Serviciul 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Tîrgu Neamţ în perioada 01.09.2009-
04.09. 2009 a desfăşurat un control   tematic, conform graficului de informare 
publică. 
 În perioada 18-20.11.2009 au fost efectuate controale tematice la toate sectiile 
de votare împreună cu specialistii din compartimentul de prevenire al Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ. 
 În lunile septembrie şi octombrie s-au desfăşurat controale la gospodăriile 
populaţiei, fiind vizate in special cele care prezinta un risc ridicat de incendiu. 
 Adăposturile de Protecţie civilă au fost marcate şi igienizate, totodata s-a 
efectuat si intretinerea instalatiilor din incinta lor. 
 Au fost intocmite planurile de alarmare al  serviciului şi de evacuare a  
 S-au efectuat exerciţii de alarmare şi intervenţie de către echipele Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la unităţile şcolare 
3.5. SERVICIUL PUBLIC DE PRESTĂRI SERVICII CONSPRIM 

 
Lucrări efectuate în luna ianuarie 2009: 
Nr. Activităţi Valoare 
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crt (RON) 
1. Confectionat si montat chioşc metalic cu inchideri termopan           41604 
 
Lucrări efectuate în luna februarie 2009 
Nr. 
crt 

Activităţi Valoare 
(RON) 

1. Reparatii punte peste raul Ozana            434.39     
2. Decolmatat  guri de scurgere ape pluviale 3736.01 
3.  Demolat constructie pe dom.public( AJOFM) 6806.52 
4.  Confectionat si montat chioşc metalic  (CIVITAS)             45586.75 
5. Reparatii drumuri oras            21050.47 
 
Lucrări efectuate în luna martie 2009: 
Nr. 
crt 

Activităţi Valoare 
(RON) 

1. Reparatii drumuri oras             9230.37       
2. Decolmatat guri de scurgere             6224.42 
3.  Confectionat banci ptr dom.public 6784.18 
4.  Confectioat si montat panouri tip afisier            9735.79 
5. Amenajat parcare AJOFM si montat gard limita de proprietate 35144.72 
6. Rafturi si grilaje +Reparatii spatiu ISU 16060.38 
 
Lucrări efectuate în luna aprilie 2009: 
Nr. 
crt 

Activităţi Valoare 
(RON) 

1. Reparatii si vopsitorii gard scuar str. M.Eminescu si Stefan cel 
Mare 

11774.49 
 

2. Decolmatat guri scuegere ape pluviale 3960.99 
3.  Confectionat rafturi metalice la biblioteca oras 6263.87 
4.  Montat cosuri gunoi pe suporti metalici din teava            14687.23 
5. Reparatii primarie(interioare) 12335.54 
 
Lucrări efectuate în luna mai 2009: 
Nr. 
crt 

Activităţi Valoare 
(RON) 

1. Curăţat şi desfundat gaighere stradale  5658.56 
 

2. Confectionat si montat gard metalic limita proprietate (sc. gen. 
Nr.3) 

14612.75 

3.  Confectionat gard metalic groapa ecologica            32943.65 
4.  Confectionat si montat gard scuar (zona farmacie OPRIS) 7267.41 
5. Executat marcaje rutiere transversale pe drumurile orasenesti 5378.10 
6. Confectionat si montat panou  publicitar ptr. fundatia Speranta 801.04 
Lucrări efectuate în luna iunie 2009: 
Nr. 
crt

Activităţi Valoare 
(RON) 
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. 
1 Reparatii drumuri in lunule martie si aprilie 75669.67 
2 Decolmatat guri de scurgere 3960.99 
3 Reparatii punte peste raul Ozana              459.95 
4 Confectionat si montat bariere metalice 3889.71 
 
Lucrări efectuate în luna iulie 2009: 
Nr. 
crt. 

Activităţi Valoare 
(RON) 

1 Vopsitorii si marcaje rutiere 32922.17 
2 Reparatii drumuri ampietruite in lunile mai si iunie 104039.72 
3 Confectionat banci ptr dom. public            46387.05    
4 Reparatii fantana arteziana     7348.65 
 
Lucrări efectuate în luna august 2009: 
Nr. 
crt. 

Activităţi Valoare 
(RON) 

1 Amenajat parcare si cai acces sediul vechi primarie            42431.85    
2 Amenajat spatii verzi si acostament drumuri acces cetate 9831.78 
3 Conf. Si montat gard limita de proprietate zona stadion 2848.31 
 
Lucrări efectuate în luna septembrie 2009: 
Nr. 
crt. 

Activităţi Valoare 
(RON) 

1 Reparatii drumuri ampietruite in luna sepembrie 59633.71 
2 Amenajat intrare principala Casa Culturii            11670.98 
3 Sistematizare verticala (Canal colector)str. Pictor Grigorescu            18462.59 
4 Confectionat si montat stalpi ptr. iluminat public              5354.93 
5 Confectionat scena si porti de fotbal              3922.07 
6 Decolmatatguri scurgere              4358.10 
 
Lucrări efectuate în luna octombrie 2009 
Nr. 
crt. 

Activităţi Valoare 
(RON) 

1 Reparatii drumuri ampietruite 65546.96 
2 Decolmatat guri scurgere in lunile sept. si oct. 8299.20 
3 Reparatii punte peste Ozana            5301.52 
4 Reparatii spatii ISU              19580.98 
 
Lucrări efectuate în luna noiembrie 2009: 
Nr. 
crt. 

Activităţi Valoare 
(RON) 

1 Confectionat adapatoare si jgheab ptr. deparazitare 
(Asociatia crescatorilor de animale) 

     14331.34  

2 Amenajari groapa ecologica         2558.48 
3 Decolmatat guri de scurgere          3960.99 
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4 Montat stalpi electrici pe str.M.Eminescu,Stefan cel Mare si 
Cuza Voda 

        59383.22 

5 Zugraveli sala 2 primarie         4127.56       
 
Lucrări efectuate în luna decembrie 2009: 
Nr. 
crt. 

Activităţi Valoare 
(RON) 

1 Montat indicatoare rutiere 6239.19 
2 Reparatii drumuri ampetruite in lunile oct. nov. si decembrie 107741.58 
3 Finisaje interioare cabinet stmatologic 3817.85 
4 Confectionat banci ptr. dom. public 15827.47 
5 Reparatii cladire sociala stadion 13596.22 
6 Reparatii perete AJOFMstr. 9 Mai 6871.46 
7 Montat steaguri ptr sarbatori de iarna 2845.34 
8 Instalatii cladire sociala stadion 7085.40 
 

In  cursul anului 2009 s-au achizitionat : 
- Pompa apa                   1950 Ron                                             
 -Motofierastrau              2519 Ron 

 
 
 
4. ACTIVITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA PRIMĂRIEI 
 
4.1. Casa Culturii “Ion Creanga” 
 
 Casa Culturii „Ion Creangă”reprezintă, pentru comunitatea oraşului nostru, 
singurul spaţiu specific şi propice desfăşurării actului cultural. Îndatorirea noastră, ca 
instituţie de cultură, este de a crea şi conserva cultura, de a revigora viaţa spirituală 
locală, într-o strânsă şi permanentă colaborare cu Consiliul Local şi Primăria Oraşului 
Tîrgu Neamţ. 
Manifestările şi activităţile propuse în anul 2009 au fost realizate şi duse la bun sfârşit, 
după cum urmează: 
2 ianuarie - Parada Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou 
15 ianuarie - Zilele „Mihai Eminescu” - simpozion, lansare de carte, moment literar 
artistic şi spectacol 
16 ianuarie – Întrunirea Organizaţiei de femei a Sindicatului Liber al Pensionarilor 
20 ianuarie - Spectacol de teatru pentru copii ”Neghiniţă”, prezentat de Teatrul de 
Animaţie „Bacovia”, Bacău 
24 ianuarie - „Ziua Unirii Principatelor” – „Hora Unirii” cu Fanfara Casei Culturii şi 
program artistic în centrul oraşului; Spectacol extraordinar: Grigore Leşe  
14 februarie - „Valentines day” – spectacol de divertisment organizat de Casa Culturii 
25 februarie – Spectacol de divertisment: „Un Dragobete cu mărţişor” 
27 februarie – Spectacol de teatru:”Harap Alb” prezentat de Teatrul „Mihai 
Eminescu” Botoşani 
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5 martie – Spectacol de divertisment dedicat Zilei Internaţionale a Femeii: „De 
ziua ta, mămico!”, organizat de Casa Culturii 
7 martie – Spectacol dedicat Zilei Femeii organizat de Casa Culturii în colaborare cu 
Clubul Copiilor Tîrgu Neamţ 
12 martie – Teatru pentru copii „Dumbrava minunată” prezentat de Teatrul de 
Animaţie „Bacovia” Bacău 
12 martie – Adunarea generală a Fundaţiei Culturale „Ion Creangă” 
20 martie – Teatru pentru adulţi: „Nora”, prezentat de Teatrul Municipal „Bacovia” 
Bacău 
23 martie – Zilele Francofoniei: expoziţii desene, proiecţii, spectacol 
5 aprilie – Spectacol „Cu noi este Dumnezeu”, corul „Gloria Dei” a Seminarului 
Teologic „Veniamin Costachi” Neamţ 
7 aprilie – Spectacol de teatru pt. copii şi teatru pt. adulţi: „Sărmanul Dionis”, 
prezentat de Teatrul „Fantezia” Brăila 
9 aprilie – Dezbatere publică: „Conflictul între generaţii” 
17 aprilie – Vernisare Expoziţie de pictură – Dumitru Mosor 
24 aprilie – Spectacol în parcul orasului: „Promovarea tinerelor talente”, parteneriat 
cu Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” în cadrul proiectului cu acelaşi nume 
29 aprilie – Întâmpinarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ şi a 
Consilierilor Judeţeni la Cetatea Neamţ, program artistic  
6 mai – Teatru pentru copii: „Stan Păţitu” prezentat de Teatrul de Animaţie 
„Bacovia” Bacău 
9 mai – Concursul formaţiilor artistice din şcolile oraşului şi din zona limitrofă 
oraşului, faza locală 
9 mai – „Ziua Europei”, program artistic în piaţa centrală a oraşului 
16 mai – Participarea cu echipamentul de sonorizare pe valea Secului la „Crosul 
poştaşilor” 
22 mai – Zilele Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare”, simpozion 
22 mai – Zilele Colegiului Tehnic „Ion Creangă”, spectacol 
23 mai – Zilele Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare”, spectacol de teatru 
24 mai – Spectacol şi serbare câmpenească pe Islazul „Aerodrom” 
28 mai – Ziua Eroilor, depuneri de coroane şi program artistic la Monumentul Eroilor 
29 mai – Întâlnire la 50 de ani de la absolvirea facultăţii a dl. CL Serafim Lungu   
29 mai – Spectacol de teatru pentru adulţi: „Peţitoarea” prezentat de Teatrul 
Municipal „Bacovia” Bacău 
30 mai – Concursul naţional de culturism şi fitness, juniori şi junioare 
31 mai – Derularea proiectului educaţional al Clubului Copiilor „E ziua noastră”, 
concursuri de dans modern, popular, interpretare muzică uşoară şi populară 
1 iunie – Carnavalul personajelor lui Creangă, dramatizări din opera lui Creangă 
3 iunie – Serbare Grădiniţa Nr.1 
6 iunie – „Curs festiv” organizat de clasele a XII-a ale Colegiului Naţional „Ştefan 
cel Mare” 
8-12 iunie – Serbări de sfârşit de an şcolar şi festivităţi de premiere ale grădiniţelor şi 
şcolilor din oraş 
10 iunie – „Curs festiv” organizat de clasele a XII-a ale Colegiului Tehnic „Ion 
Creangă” 
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17-21 iunie – Participarea Ansamblului Folcloric „Ozana” la Festivalul Internaţional de 
Folclor „Dobroge, mândră grădină”, Eforie 
4-5 iulie – Festivalul Medieval: „Zilele Cetăţii Neamţ – ediţia a VIII-a,  
20 august –Şezătoare spectacol organizat de Sindicatul Liber al pensionarilor 
5 septembrie – Lansare de carte: „Du Forez aux Carpates”, de Daniel Tabard 
8 septembrie – Spectacol de divertisment organizat de Casa Culturii în parc - 
Grădina publică  
10, 20 septembrie – Consfătuiri cu participarea cadrelor din învăţământ 
25 septembrie – Teatru pentru copii: ”Fluierul fermecat” prezentat de Teatrul 
Municipal „Bacovia” Bacău 
12 octombrie – Participarea Ansamblului Folcloric „Ozana” la Festivalul Naţional  de 
Folclor „Zestrea”, Sărata - Bacău 
21 octombrie – Spectacol de teatru: „Viaţa mea sexuală”, prezentat de Teatrul 
Naţional din Iaşi 
24 octombrie – Lansarea candidaturii domnului Traian Băsescu la funcţia de 
Preşedinte al României 
27 octombrie – Spectacol de teatru: „Dănilă şi Sarsailă” prezentat de Teatrul „Dor” 
Piatra Neamţ 
30 octombrie – Spectacol „Balul bobocilor” de la Colegiul Tehnic „Ion Creangă” 
3 noiembrie - Ziua Vânătorilor de Munte – depuneri de coroane, program artistic la 
Monumentul Vânătorilor de Munte 
6 noiembrie – Spectacol „Balul bobocilor” de la Colegiul Naţional „Ştefan cel 
Mare” 
12 noiembrie – Spectacol umoristic prezentat de Grupul „Spitalul 9” 
13 noiembrie – Balul Bobocilor al Liceului Economic „Vasile Conta” 
25 noiembrie - Teatru pentru copii: „Cipollino” prezentat de Teatrul de Animaţie 
„Bacovia” Bacău 
1 decembrie - Ziua Naţională a României – depuneri de coroane şi scurt program 
artistic la Monumentul Eroilor 
4 decembrie – Spectacol folcloric şi Caravana lui Axinte în piaţa centrală  
11-13 decembrie - Zilele „Ion Creangă” - ediţia a XL-a, simpozion interdisciplinar, 
lansare de carte a conf. Dr. Cristina Dascălu, expoziţie de desene, decernare premii 
Concurs de creaţie literară „Ion Creangă”, concert de colinde, spectacol „Prietenilă”   
16, 17 decembrie – Spectacol de Crăciun prezentat de Simona Nae şi invitaţii ei  
24 decembrie – Spectacol folcloric oferit Detaşamentului de Pompieri  
31 decembrie – Revelion 2010, spectacol: Viorica Macovei, focuri de artificii. 
 
 Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ a mai găzduit în afara manifestărilor 
şi activităţilor enumerate mai sus, diverse întâlniri, conferinţe pe diverse teme, cursuri 
asistenţi maternali, igienă alimentară etc., şedinţe la nivel local şi judeţean, întruniri 
cetăţeneşti, instruiri, prezentări de produse cum ar fi: Conferinţele: „Fii independent, nu 
dependent!”, şedinţe şi instruiri ale Detaşamentului de Jandarmi, ISGU, Poliţia Tîrgu 
Neamţ, Sindicatul liber al pensionarilor, C.A.R. Pensionari, partidele politice, întruniri ale 
Asociaţiei Nevăzătorilor, repartizarea tichetelor pentru veterani, prezentări produse 
cosmetice, naturiste, Amway etc. 
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 Casa Culturii „Ion Creangă” a organizat pe tot parcursul anului 2009 cursuri de 
teatru, cursuri de dans de societate, cursuri de instrumente muzicale etc. 
 Fundaţia Culturală „Ion Creangă”, şi-a desfăşurat activitatea, întrunirile de 
lucru, şedinţele, având o bună colaborare cu instituţia noastră în organizarea unor 
activităţi culturale în anul 2009.  
 După cum bine se ştie, pe lângă Casa Culturii fiinţează Ansamblul Folcloric 
„Ozana” şi Fanfara Casei Culturii, care pe lângă participarea la manifestările şi 
acţiunile proprii au mai fost invitaţi să participe la diverse activităţi, festivaluri sau Zile 
ale comunelor din împrejurimi, unde s-au evidenţiat în autenticitate şi profesionalism, 
fiind aplaudaţi la scenă deschisă, cum a fost participarea Ansamblului Folcloric „Ozana” 
la Festivalul Internaţional de Folclor „Dobroge, mândră grădină” de la Eforie din iunie 
2009. 
 Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ organizează şi desfăşoară activităţi 
cultural – artistice şi de educaţie permanentă, înfiinţează şi susţine formaţii artistice de 
amatori şi se implică în descoperirea şi promovarea talentelor locale. De asemenea, 
Casa Culturii „Ion Creangă” organizează activităţi de documentare, expoziţii şi 
desfăşoară lucrări de educaţie civică şi informare a publicului, se implică activ în 
conservarea şi promovarea tradiţiilor locale şi a folclorului autentic specific zonei şi nu 
numai, organizează şi desfăşoară cursuri de formare profesională continuă etc. 
  
 
4.2. Biblioteca oraşenească  
 
       În anul 2009 biblioteca a încercat să se păstreze în limitele consacrate din ceilal i 
ani. 
          La finele anului 2009 biblioteca a avut in colectiile sale 59881 de car i si 5 tipuri 
de abonamente la publica iile seriale. Din totalul de car i s-au înregistrat în inventar 
313 volume carte în valoare de 4837 lei din care 191 din finan are bugetară, iar 122 din 
alte surse ( dona ii de la edituri, autori, dona ii personale etc.) in valoare de 1263 lei. 
          În anul de referin ă 2009 au utilizat biblioteca 3027 de utilizatori activi, din care 
1101 nou-înscri i i 1926 vizati din anul anterior. 
 Din rapoartele statistice de la sfâr itul lunii decembrie 2009, din cei 1101 
utilizatori nou-înscri i, ponderea cea mai mare o au elevii ( 41,97  % ), adica 462  de 
elevi, studen i (30,06 %) adică 331 de studen i, atât din ora  cât i din comunele 
învecinate, restul de 308 celelalte categorii (27,97 %). 
          În continuare dupa statutul ocupa ional au fost profesiile intelectuale, pensionarii, 
func ionarii, tehnicieni i mai trii, omeri, casnici, muncitori i alte categorii 
profesionale. 
         După vârstă, ponderea cea mai mare o au persoanele cuprinse între 14-25 ani (38 
%), sub 14 ani (elevii din clasele I-VIII - 27% ) intre 26-40 ani (16 %), apoi intre 41-60 
ani (8,5%) i cei peste 61 de ani (10,5 %). 
        Frecven a bibliotecii a fost pe total an de 57513 vizite biblioteca. 
        Totalul documentelor difuzate este de 6494 de volume, din care 6837 consultate in 
biblioteca.Din totalul de 64984 volume, 62731 sunt căr i i 2253 publica ii seriale. 
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        Ponderea cea mai mare a documentelor difuzate sunt cele scrise in limba română, 
iar dupa con inutul lor, cele mai multe apar in literaturii romane, apoi literaturii straine, 

tiin e exacte i ale naturii, generalită i, geografie, istorie, religie, filozofie, medicina, 
tehnica etc. 
        În anul 2009 bibliotecii i s-a alocat un buget de 103862 lei din care: 
Salarii 84486 lei 
Car i i periodice 4837 lei  
Cheltuieli materiale 14539 lei (încalzit, iluminat, apă + canal, po tă, telecomunica ii , 
materiale de cură enie, deplasări etc.) 
        Personalul bibliotecii este format din patru persoane dintre care doua persoane 
sunt de specialitate. 
       Pe langă activită ile specifice de bibliotecă s-au mai desfăşurat si alte activităţi: 

- Completarea colec iilor 
- Informare/ documentare 
- Prelucrare carte (inventariere, catalogare) 
- Împrumut 
- Eviden ă 

 
 Biblioteca i-a realizat dimensiunea sa culturală cu impact asupra comunită ii 
prin diverse activită i de parteneriat cu:Funda ia Culturală „Ion Creangă” Târgu 
Neam ; Colegiul Na ional „ tefan cel Mare” ;Colegiul Tehnic „Ion Creangă”; coala 
specială Târgu Neam ; coala generala nr.2 „Grigore Ghica Voda”;Liceul Economic 
„Vasile Conta” 
       Prin aceste parteneriate s-a încercat dezvoltarea gustului pentru lectură pentru 
elevi.Astfel, elevii înso i i de profesorii de limba română au desfă urat orele din 
programa colara care se referă la carte i lectură. Biblioteca a organizat împreună cu 

colile concursuri între clase de elevi, între coli, ore de cenaclu literar, concursuri de 
crea ie literară, emisiuni la postul Tv i radio local, întâlniri cu scriitori de marcă si 
oameni de litere . 
       Din luna mai 2009 biblioteca a dezvoltat un serviciu de informare turistică si un 
serviciu de informare europeană. Pe frontispiciul clădirii apar siglele acestor servicii. Ca 
urmare a acestui lucru, în perioada iunie-septembrie 2009 a fost vizitata de peste 521 
de vizitatori care au cerut informa ii turistice. Dintre acea tia 214 au fost turi ti străini 
interesa i de obiectivele turistice ale zonei. Cel mai mare flux a fost după deschiderea 
oficială a Cetă ii Neam ului. 
       Biblioteca a fost înscrisă în programul na ional Biblionet i s-a calificat între 
primele 10 biblioteci din jude . Biblionetul este finan at de funda ia americană Bill si 
Melinda Gates care s-a concretizat în înfiin area unui Centru de Internet pentru Public ( 
CIP). 
        Prin acest proiect biblioteca a primit  6 calculatoare cu echipament 
complet(că ti,camere),un scanner si o imprimantă,router,un switch.  
         
 Dintre activita ile de anima ie cultural amintim: 
 Expozitii: 15.01-18.01 ”Eminescu- o lume dăruită nouă” 
                 24.01 - “Hai,la Milcov cu sim ire” - Carte  istorică si literară  
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                 2.02 -10.02 -   Reviste colare târgnem ene 
                 8.05 - 9.05   - “Ziua Europei” 
                 15.06           - „ Eminescu- poet na ional” 
                   1.07-15.07- „ i eu fac parte din comunitate”-   Pliante 
                  15.09-20.09  „Carte colară” 
                    1.10-  5.10   „Nouta i editoriale” 
                  17.10-30.10   „Economia bazată pe cunoa tere” 
                                          Carte de economie politică si anteprenorială 
                  12.12-17.12   „Creangă i copiii” 
  Manifestari culturale  
                  15.05-16.01     Zilele Eminescu 
                                         „A fost Eminescu religios sau nu” 
                   1.03               „Humule teanul Creangă la zi aniversară” 
                   2.07               „Câ i oameni sunt eu” 
                                           lansare carte - Adrian Georgescu 
                  13.12-15.12    „ Zilele Creangă” 
                                            Concurs de crea ie literară-proză 
                                            Lansare carte – conf.dr.Emanuela Dascalu 
                                            Referate    „Hieroglifele in opera lui Creangă”           
 
 
 
4.3. Creşa 

  
Creşa nr.1 Tîrgu Neamţ – Centrul de zi pentru copii cu vârsta între 0-3 ani proveniţi 

din familii în dificultate, are ca obiectiv principal următoarele activităţi: 
- asigură servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor în vîrstă de până la 3 ani; 
- asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de 

dezvoltare şi particularităţilor copiilor în vârstă de până la 3 ani; 
- asigură supravegherea stării de sănătate şi igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi 

îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării 
copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz; 

- asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare. 
 Unitatea, pe tot timpul anului 2009, a funcţionat cu un număr de 50 de paturi, 

repartizate pe trei grupe de vârstă: 
a) grupa mică, formată din copii cu vârsta până la 1 an; 
b) grupa mijlocie, formată din din copii cu vârsta între 1-2 ani; 
c) grupa mare, formată din copii între 2 şi 3 ani; 
 Numărul de copii înscrişi în unitate a fost de 56 copii, cu o frecvenţă medie 

zilnică de 40 copii, din care 21 de copii proveniţi din familii în dificultate. 
 Personalul Creşei este format din 10 salariaţi: 

 Activitatea Creşei s-a desfăşurat în condiţii normale. S-au respectat normele de 
igienă, regimul alimentar, programul de activitate care cuprinde formarea deprinderilor 
de viaţă şi dezvoltarea psiho-motorie. 
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 Pe parcursul anului unitatea a fost bine aprovizionată cu necesarul de alimente, 
materiale de dezinfecţie şi curăţenie. În sezonul rece, confortul termic, a fost asigurat de 
centrala termică proprie. 
 Personalul medical deţine autorizaţia de liberă practică, vizată la zi şi a obţinut 
creditele necesare prin participarea la diferite cursuri şi examinări. 

II. STAREA SOCIO-ECONOMICĂ A ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ   

 INDICATORI DEMOGRAFICI ŞI DE INFRASTRUCTURĂ 
 

Oraşul Tîrgu Neamţ are o suprafaţă totală de 4300,5 ha, din care 1349 ha în 
intravilan şi 2951,5 ha în extravilan.  
 

Populaţia  
             2009 

1. Populatia totala – la 1.VII (stabila) 20732 

2. Populatia la 1.VII - femei 10736 

3. Populatia cu domiciliul in localitate la 1.VII 21067 

4. Populatia totala la 1.01  (stabila) 20880 

5. Populatia la 1.01 - femei 10802 

6. Nascuti vii 236 

7. Nascuti morti - 

8. Decedati total 198 

9. Decedati sub un an 3 

10. Casatorii 138 

11. Divorturi 17 

12. Stabiliri de domicilu in localitate 366 

13. Plecari cu domiciliul din localitate 445 

14. Stabiliri de resedinta in localitate la 31.XII 77 

15. Plecari cu resedinta din localitate la 31.XII 289 

16. Emigranti 9 

17. Imigranti 11 
 

Pe teritoriul oraşului sunt organizate un număr de 7782 gospodării din care: oras 
Tg.Neamţ – 5925; Blebea – 261;Humulesti – 1438;Humulestii Noi – 158. 
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Dotarea edilitară a oraşului se prezintă astfel: 
 

Suprafata spatiilor verzi a orasului - ha 32 

Lungimea strazilor orasenesti – total - km 97 

Lungimea strazilor orasenesti modernizate - km 34 

Lungimea simpla a retelei de distribuire a apei potabile - 
km 

66,9 

Lungimea simpla a retelei de canalizare - km 24 

Lungimea simpla a conductelor de distribuire a gazelor - 
km 

40,3 

Lungimea totală a drumurilor cu iluminat public -km 106 

Capacitatea instalatiilor de producere a apei potabile mc/zi 10872 

Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor – total 
– mii mc 

998 

Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor  - uz - 
casnic – mii mc 

477 

Gaze naturale distribuite – total  - mii mc 6907 

Gaze naturale distribuite uz – casnic - mii mc 3631 

Locuinte  existente – total - numar 7696 

Locuinte in proprietate publica - numar 94 

Locuinte din fonduri private - numar 7602 

Suprafata locuibila – total mp 313.985 

Suprafata locuibila – proprietate publica - mp 3146 

Suprafata locuibila – fonduri private - mp 310.839 
 
 

SITUAŢIA ECONOMICĂ 
  

EVIDENŢA STATISTICĂ A CONTRIBUABILILOR – FORME DE PROPRIETATE 
 

Nr. 
crt. 

Denumire Număr 
unităţi 

1 Proprietate de stat – alte unităţi economice 2 
Total proprietăţi de stat 2 
2 Proprietate mixtă - de stat şi privat autohton 2 



126 
 

Total propritate mixtă 2 
3 Prop. privată – capital autohton 1.086 
4 Prop. privată – capital privat autohton şi străin 24 
5 Prop. privată – capital privat străin 41 
6 Prop. privată – pers. fizică înregistrată la Registrul 

Comerţului 
556 

7 Prop. privată – alte persoane fizice 525 
Total proprietate privată 2.232 
8 Prop. cooperatistă – Cooperative meşteşugăreşti 2 
9 Prop. cooperatistă – Cooperativă de consum 1 
Total prop. cooperatistă 3 
10 Prop. obştească – S.C aparţinând ORG/INS  POL/OBS 14 
11 Prop. obştească – agent economic neorganizaţi în S.C 66 
Total proprietate obştească 80 
12 Instituţii publice 23 
Total instituţii publice 23 
13 Alte forme de proprietate 58 
Total alte forme de proprietate 58 
Total unităţi 2.400 

 
 
 EVIDENŢA STATISTICĂ A CONTRIBUABILILOR – FORME JURIDICE 
 

Nr.
crt 

Denumire Număr 
unităţi 

1 Alte forme juridice 139 
2 Asociaţie familială (AF) 37 
3 Instituţii publice 23 
4 Organizaţie cooperatistă de consum 1 
5 Organizaţie cooperatistă meşteşugărească 2 
6 Proprietate privată – alte persoane fizice 443 
7 Proprietate privată – alte persoane fizice 74 
8 Proprietate privată – pers. fizică înmatriculată la Registrul 

Comerţului 
478 

9 Soc.civilă profes. cu pers. juridică şi răspundere limitată 
(S.P.R.L) 

1 

10 Societate comercială cu răspundere limitată (S.R.L) 1.016 
11 Societate comercială pe acţiuni (S.A) 14 
12 Societate comercială în nume colectiv (S.N.C) 124 
13 Întreprindere familială 47 
14 Întreprindere individuală  1 
Total unităţi 2.400 

 
Principalul domeniu de dezvoltare economica dezvoltat in orasul Tirgu Neamt 

este industria de exploatare si prelucrare a lemnului, datorita reliefului format in principal 
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din munti care ofera materia prima necesara. Alte ramuri ale industriei ce se regasesc in 
localitate sunt: industria textila si a produselor textile, industria de prelucrare a 
cauciucului si a maselor plastice si industria alimentara. 

Comertul si serviciile sunt prezente, dat fiind faptul ca Tirgu Neamt este un oras 
cu un potential turistic ridicat. 

Comertul este ramura in care mecanismele economice de piata au patruns mai 
rapid si in proportie mai larga. Astfel, din totalul agentilor economici din oras, 49,4 % au 
cuprins in obiectivele lor de afaceri si comertul. 

Ponderile cele mai mari in totalul serviciilor comerciale, prestate populatiei sunt 
reprezentate de urmatoarele categorii de servicii: alimentatie publica si restaurante, 
cafenele, baruri, birturi, servicii financiare, salubritate si alte servicii similare,fabricarea 
articolelor de confecţii, intretinerea si repararea autovehiculelor, transport. 

 

FORŢA DE MUNCĂ 
                  2009 

Salariati – total – numar mediu 6196 

Numar mediu salariati in agricultura 188 

Numar mediu salariati in industrie 2405 

Numar mediu salariati in industria prelucratoare – pers. 2181 

Numar mediu salariati in energie electrica, term., gaze si apa 38 

Numar mediu salariati in distributia apei, salubritate, gestionarea 
deseurilor, activitati de decontaminare 

186 

Numar mediu salariati in constructii - persoane 320 

Numar mediu salariati in comert - persoane 1300 

Numar mediu salariati in transport, depozitare, posta, comunicatii 185 

Nr. mediu salariati in activ. financiare, bancare si de asigurari – 
pers. 

154 

Nr. mediu salariati in activ. de tranzactii imobiliare 35 

Numar mediu salariatiin activitati profesionale, stiintifice si tehnice 79 

Nr. mediu de salariati in administratia publica – pers. 91 

Numar mediu salariati in invatamant – persoane 638 

Nr. mediu salariati in sanatate si asist. sociala – pers. 399 
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Nr. mediu salariati in activitati despectacole, culturale si recreative 36 

Nr. mediu salariati in alte activitati ale economiei nationale 30 
La nivelul oraşului pentru anul 2009, situaţia şomerilor se prezintă astfel: 
 

LUNA SOMERI FEMEI 
PONDEREA 
SOMAJULUI 

Ianuarie 352 158 2,5% 

Februarie 361 159 2,6 % 

Martie 406 184 2,9 % 

Aprilie 418 316 3 % 

Mai 467 237 3,3 % 

Iunie 470 239 3,3 % 

Iulie 580 292 4,1 % 

Septembrie 615 309 4,3 % 

Octombrie 652 317 4,6 % 

Noiembrie 674 330 4,8 % 

Decembrie 676 327 4,8 % 
 
Situaţia, în funcţie de studii: 

Luna Total 
someri 

Mai putin decât 
liceul 

Liceul Învăţământ 
superior 

Ianuatie 352 334 14 4 
Februarie 361 335 22 4 
Martie 406 375 26 5 
Aprilie 418 375 35 8 
Mai 467 405 50 12 
Iunie 470 397 57 16 
Iulie 580 486 70 24 
August 606 493 86 27 
Septembrie 615 483 93 39 
Octombrie 652 466 138 48 
Noiembrie 674 476 147 51 
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Decembrie 676 474 147 55 
 

 
 

SĂNĂTATE 
 
 

1. Paturi in spitale – sector public - numar 279 

2. Paturi in crese – sector public - numar 50 

3. Medici – sector public - persoane 53 

4. din total: medici de familie – sector public - persoane 11 

5. Medici – sector privat - numar 4 

6. din total: medici de familie – sector privat - persoane 1 

7. Stomatologi – sector public - persoane 7 

8. Stomatologi – sector privat - persoane 6 

9. Farmacisti – sector public - persoane 1 

10. Farmacisti – sector privat - persoane 33 

11. Personal mediu sanitar – sector public - persoane 230 

12. Personal mediu sanitar – sector privat - persoane 66 

13. Spitale – sector public – numar 1 

14. Dispensare medicale – sector public 1 

15. Policlinici – sector public - numar 1 

16. Cabinete medicale scolare – sector public 1 

18. Cabinete medicale individuale – sector public 11 

19. Crese – sector public - numar 1 

20. Ambulatorii spital – sector public 1 

21 Farmacii – sector public - numar 1 

22. Farmacii – sector privat - numar 6 

23. Farmacii veterinare – sector privat - numar 6 

24. Dispensar veterinar – sector public - numar 1 
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25. Cabinete stomatologice individuale – sector privat  - numar 10 

26. Cabinete stomatologice individuale – sector public - numar 5 

27. Laboratoare de tehnica dentara – sector privat - numar 14 

28. Laboratoare de tehnica dentara – sector public - numar 1 

29. Laboratoare medicale – sector privat - numar 4 

30. Laboratoare medicale – sector public - numar 1 

31. Cabinete medicale de specialitate individuale – sector public - 
numar 

5 

32. Cabinete medicale de specialitate – sector privat  - numar 17 

33. Cabinete medicale de familie – sector privat  12 

34. Cabinete medicale de medicina generala – sector privat 6 

35. Alte tipuri de cabinete medicale – sector public 1 
 

Spitalul orăşenesc Tîrgu Neamţ, instituţie publică finanţată integral din venituri 
proprii, având calitatea de ordonator terţiar de credite, a funcţionat în anul 2009 în 
structura de paturi şi ambulatorie prevazută prin Ordinul M.S.P. 480/2008. 
  Asistenţa medicală spitalicească a fost asigurată de un numar de 341 salariaţi, 
din 374 posturi aprobate prin statele de funcţii, din care : 
- 187 personal medico-sanitar ; 
- 154 personal auxiliar sanitar, tehnic, economic, administrativ, muncitori. 

Asistenţa medicală ambulatorie a fost asigurată de un numar de 18 salariaţi, din 26 
posturi aprobate prin statele de funcţii, din care : 
- 14 personal medico-sanitar ; 
- 4 personal auxiliar sanitar, tehnic, economic, administrativ, muncitori. 
 
Pănă la data de  01.07.2009, activitatea dispensarului şcolar a fost asigurată de un 
numar de 17 salariaţi. 
În perioada cuprinsă intre 01 ianuarie 2009 si 31 decembrie 2009, prin contractele de 
furnizare servicii medicale spitaliceşti, servicii medicale in asistenţă de specialitate de 
recuperare, pentru specialitaţile clinice precum si pentru finanţarea subprogramelor de 
sănătate, Spitalul oraşenesc Tîrgu Neamţ, a beneficiat de fonduri în suma totală de 
13.098.325 lei, din care : 
 
  1.servicii medicale spitaliceşti – 12.550.675 lei 
  2. servicii paraclinice  - 100.125 lei  
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  3. servicii clinice – 267.967 lei  
  4. cabinet diabet zaharat – 39.441 lei  
  5. baza de recuperare – 113.690 lei 
  6. P.N. TBC –medicamente si materiale sanitare – 21.569 lei 
  7. P.N. diabet - medicamente si  hemoglobina glicozilată - 4.858 lei 
 
Veniturile proprii realizate în anul 2009 sunt in sumă de 195.424 lei . 
Bugetul de stat alocat unitaţii noastre in perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 
2009 a fost in sumă de 992.180 lei, din care : 
- programe de sănătate – 90.860 lei 
- acţiuni de sănătate – 901.320 lei 
 

Bugetul local a finanţat activitatea desfaşurată pana la 31 decembrie 2009 cu suma 
de 40.000 lei. 

Fondurile avute la dispoziţie au fost utilizate in funcţie de indicatorii economici 
prevazuţi în legea nr. 18/2009 –legea bugetului de stat, cu respectarea destinaţiei 
acestora şi a disciplinei financiare. 

Din sumele avute la dispoziţie au fost efectuate plaţi totale în sumă de 15.033.644 
lei, din care 12.159.908 lei au fost destinate cheltuielilor de personal, 2.597.172. au fost 
alocate cheltuielilor materiale bunuri si servicii, iar 276.564 au fost detinate altor 
cheltuieli de investiţii. 

Drepturile salariale acordate personalului angajat cuprind toate sporurile prevăzute 
prin Contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de ramură sanitară, precum şi 
tichetele de masă şi au fost acordate la timp. 

În regie proprie au fost executate lucrări de reparaţii curente – zugrăveli, vopsitorii, 
placări cu gresie si faianţă în secţiile pediatrie, cardiologie, contagioase, medicală, 
punctul de transfuzii, parterul ambulatoriului de specialitate.   

Activele nefinanciare rezultă din listele cuprinzand Alte cheltuieli de investiţii, 
defalcate pe surse de finanţare : fond de dezvoltare, venituri proprii si buget local. 
În cursul anului 2009 au fost organizate proceduri de achiziţie concretizate în contracte 
de furnizare sau de lucrări, pentru : 
instalaţie de producere a oxigenului la faţa locului – 186.473,00 lei ; 
aparat Roentgen dentar – 10.868,27 lei ; 
cardiotocograf – 10.174,50 lei ; 
electrocardiograf – 8.500,17 lei ; 
lucrări de înlocuire coş fum din caramida cu două coşuri metalice la centrala termică  - 
68.258,66 lei ; 
sistem de dedurizare apa de la reţea pentru instalaţiile de sterilizare a secţiilor 
obstetrică ginecologie şi chirurgie  - 8.998,78 lei ; 
centrala telefonică  - 4.954,21 lei ; 
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masina de spalat automată – 35.581,00 lei ; 
sistem de management al calităţii pentru laboratorul de analize medicale – 5.026,37 lei ; 
sistem de management al calităţii pentru laboratorul de radiologie  - 2.259,32 lei ; 
înlocuire tâmplărie din lemn cu tamplarie pvc cu geam termopan – 3.728,15 lei. 
 

La data de 31.12.2009, farmacia unitaţii avea în stoc medicamente în sumă de 
140.995 lei, iar soldul materialelor sanitare aflate în magazia centrală era de 109.294 
lei. 

Unitatea nu înregistrează plaţi restante către furnizorii de bunuri şi servicii, iar 
activitatea desfasurată pe parcursul anului 2009 a condus la un rezultat concretizat în 
excedent în sumă de 153.634 lei. 
 
ÎNVĂŢĂMÂNT 
Situaţia pe an şcolar 2008 - 2009 
 
Baza materială 
 

Unitatea 
de                    

învăţământ 
 

           Spaţii   de 
invatamant 

 

Şcoala 
Generală nr.2 

“Grigore 
Ghica- Vodă” 

Şcoala de 
Arte si 

Meserii nr.3 
« Ion  

Creangă »  
Humuleşti 

Liceul   
Economic 
« Vasile  
Conta » 

Colegiul   
Tehnic 
« Ion 

Creangă » 

Colegiul    
Naţional 
« Ştefan    

cel 
Mare » 

 
 

TOTAL 
 
 
 

Săli de clasă           8         19        22       30      40     119 
Cabinete           1          2         5       16       4      28 
Laboratoare           1          2         3       14       7      27 
Ateliere           -          1         -        4       -       5 
Săli de sport          1          1        1        1      2       6 
Biblioteci          1          1        1        1      1       5 
 
Populaţia şcolară 
 

Nivel 
 
 
 
 

     Unitatea     de                    
învăţământ 

       Şcoala 
Generală nr.2 
“Grigore 
Ghica- Vodă” 

Şcoala de 
Arte si 
Meserii nr.3 
     « Ion  
Creangă »  
Humuleşti 

   Liceul   
Economic  
  « Vasile  
Conta » 

  Colegiul   
Tehnic  
« Ion 
Creangă » 

   
Colegiul    
Naţional 
« Ştefan    
cel 
Mare » 

 
 
  
TOTAL 
 
 
 

Prescolari          12        103      639         34       -     788 
Primar          160        150      319         17    241     887 
Gimnazial         160        150      327         59    230     926 
Liceu ruta 
directa 

          -          -       98        904    983   1985 

Profesional           -         43       -        558      -     601 
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(SAM + 
completare) 
Liceu ruta 
progresiva 

         -         -       -        202      -     202 

Liceu seral + fr.           -         -       -        228      -     228 
Postliceal          -         -       -         45      -      45 
 
Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 
 

 
 

 Şcoala 
Generală 
nr.2 
“Grigore 
Ghica- 
Vodă” 

Şcoala de 
Arte si 
Meserii 
nr.3 
     « Ion  
Creangă »  
Humuleşti 

   Liceul   
Economic  
  « Vasile  
Conta » 

  
Colegiul   
Tehnic  
« Ion 
Creangă
 » 

   
Colegiul    
Naţional 
« Ştefan    
cel 
Mare » 

 
 
  
TOTAL 
 
 
 

      Titulari         18         19         72        73      79   261 

 
 
 
 
   
 Personal 
   didactic 

     Suplinitori          9         10          4        34     11    68 
     Personal nedidactic         4          6         37        24     18    89 
     Personal didactic auxiliar          4          4         11        14     14    47 

Educatori 
 

        1          5         41         2      -    49 

Învăţători         9         8         12         1     10    40 

 
 Personal  
 didactic 

Profesori        17        16         23       104     80   240 
 

 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Neamţ 

 
An şcolar 2008 - 2009 

Baza materială:  
săli de clasă 12 

cabinete 13 
laboratoare - 

ateliere 3 
săli de sport 2 

bibliotecă 1 
Populaţie şcolară:  

preşcolar 6 
primar 28 

gimnazial 63 
Personal didactic (nr. de persoane):  

educatori 2 
învăţători 6 
profesori 31 

titulari 26 
suplinitori 13 
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Personal didactic auxiliar (nr. de persoane): 28 
Personal nedidactic (nr. de persoane): 25 
 
 
 
CLUBUL COPIILOR 

Clubul Copiilor a desfăşurat o activitate susţinută în următoarele direcţii: 
1. Diversificarea ofertei educaţionale în concordanţă cu nevoile educaţionale ale 

copiilor, părinţilor şi comunităţii;  
2. Asigurarea resurselor umane, materiale şi curriculare în conformitate cu 

planurile de învăţământ şi cu oferta educaţională; 
3. Monitorizarea, consilierea, controlul şi evaluarea procesului instructiv-educativ;  
4. Iniţierea,  organizarea şi promovarea proiectelor de activităţi extraşcolare; 
5. Participarea la concursurile din calendarul naţional al activităţilor educative 

extraşcolare; 
6. Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şi a relaţiilor comunitare;  
7. Dezvoltarea şi promovarea imaginii instituţiei; 
8. Formarea continuă a cadrelor didactice. 
 
 Resursele umane la nivelul Clubului privind profilurile cercurilor sunt asigurate 

de către cadrele didactice cu o pregătire deosebită şi o experienţă vastă. Activitatea din 
cadrul Clubului se desfăşoară cu un număr de  8,5 norme didactice ocupate de 12 
cadre didactice care coordonează activităţile de cerc. 
          Numărul total de elevi care frecventează activităţile din cercuri este de 1245, 
constituiţi în 83 de grupe de începători şi avansaţi. 

Personalul didactic auxiliar este asigurat de un secretar iar personalul nedidactic 
de un muncitor de  întreţinere şi un îngrijitor.   
 

Resursele materiale şi financiare au constat în: 
- fonduri alocate de la bugetul de stat puţine, şi dirijate spre plata salariilor şi a 

utilităţilor şi prea puţine pentru procurarea materialelor didactice şi a obiectelor de 
inventar. 

      Autofinanţarea s-a concretizat prin : 
- 5000 ron  sponsorizare  pentru derularea Proiectului educaţional „Salvaţi natura, 

Micii Piloţi, Atenţie Biciclişti”,(20-27 septembrie)fonduri obţinute de la Primăria 
oraşului Tg. Neamţ  

- închirierea sălii de dans cu suma de 150 ron  care se vor utiliza pentru  
achiziţionarea de ghivece şi material săditor pentru seră; 

- sponsorizare cu dulciuri şi sucuri pentru serbarea de Crăciun făcută de Comitetul de 
părinţi de la cercurile Ecoturism şi Muzică folk. 

- Dezvoltarea resurselor materiale şi financiare s-a realizat prin gestionarea corectă a 
alocaţiilor de la buget, stabilirea necesarului, identificarea şi folosirea resurselor 
proprii şi din autodotare cu  respectarea legislaţiei. 

 
Acţiuni iniţiate pe cercuri şi rezultate 
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CERCUL: FOTOCINECLUB-INFORMATICĂ- Prof.Sauciuc Dana 
A. Iniţierea, organizarea şi promovarea proiectelor de activităţi extraşcolare 

 În cadrul proiectului „Salvaţi natura!” iniţiat de Clubul Copiilor din 20.09.2009, s-
au realizat diplomele concursului, s-au organizat împreună cu colegii  o activitate 
de ecologizare în zona Monumentul Eroilor. 

 Iniţierea şi coordonarea proiectului judeţean „Hrana noastră cea de toate zilele”, 
care se derulează în perioada noiembrie 2009-aprilie 2010. În săptămâna 
educaţiei globale au fost organizate şi s-a participat la o serie de activităţi: 
 „O altfel de hrană pentru noi” – SAM Petricani 
 „Şi bătrânii au nevoie de hrană” – Centrul de Asistenţă şi Îngrijire Tîrgu 

Neamţ 
 „Hrană pentru toţi” –expoziţie de afişe la Club 
 „Alimentaţia, o poartă deschisă sănătăţii” - referate  
 „Tu, hrana şi planeta”-prezentări ppt 
 „Cum se prepara hrana odată”- vizită la Muzeul de Istorie şi la Casa 

memorială „Ion Creangă” 
 În cadrul platformei e-learning Thinquest la secţiunea de proiecte „10 idei de a 

petrece timpul liber”,în parteneriat cu prof.Adina Timofte de la Colegiul Tehnic 
„Ion Creangă” şi împreună cu şase elevi coordonaţi, s-a participat cu  proiectul 
„Petale colorate”. 

 A fost depus proiectul Comenius 22C cu tema”Tradiţii şi obiceiuri” care se va 
desfăşura în Malta 

 
B. Participarea la concursurile din calendarul naţional al activităţilor educative 
extraşcolare 

 Simpozion interjudeţean „Zbor spre înălţimi – Educaţia şi educatorul” -  17-18 
noiembrie Vînători Neamţ – 3 premii I 

 Concurs interjudeţean „ Cartea mai aproape de noi” Şcoala Nr. 31 „Theodor 
Aman” Craiova-Palatul Copiilor Craiova –1 elev participant 

 Concursul naţional „Dor de Eminescu” – două prezentări ppt (premiul al-II-lea)  
 Concurs internaţional Buşteni -13 elevi participanţi-noiembrie 2009 

 
C. Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale 

 În cadrul parteneriatului încheiat cu Casa Culturii Tg.Neamţ s-a participat la 
expoziţiile din cadrul manifestărilor culturale „Ion Creangă”  

 Am participat la concursurile enumerate anterior încheind şi parteneriate cu 
şcolile respective acolo unde am fost solicitari. 

CERCUL DE ARTĂ TEXTILĂ – CONFECŢII- Prof. Gîtlan Maria 
I. Participare la concursuri: 
- Concurs internaţional „Natura inspiră şi dăruieşte”,  organizat de Şc.nr. 20 „Traian”, 
Galaţi - octombrie 
- Concurs naţional  „Toamna la Zamostea”, organizat de S.A.M. Zamostea, Suceava – 
octombrie 
- Concurs internaţional „Armonia naturii”, organizat de Şc. Sanatorială Buşteni, Prahova 
– noiembrie 
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- Simpozion interjudeţean „Zbor spre înălţimi – Educaţia şi educatorul”, organizat de 
S.A.M. Vînători (participare la expoziţia-concurs) - noiembrie 
- Proiect educaţional naţional „Bucuriile iernii”, organizat de Liceul Teoretic „Aurel 
Vlaicu” Breaza, Prahova – decembrie 
- Concurs naţional „Poveste de Crăciun”, organizat de Asociaţia Educatorilor Ieşeni, - 
decembrie 
- Proiect educaţional „Sărbătoarea Crăciunului - Obiceiuri şi tradiţii”, organizat de Liceul 
teoretic Peciu Nou – Timiş – decembrie 
- Concurs naţional „O ce veste minunată!”, organizat de Şc. Sântana, Arad – decembrie 
- Concurs interjudeţean „Păstrez tradiţia neamului meu!”, organizat de Şc. cu cls. I-VIII 
Vatra Moldoviţei, Suceava – decembrie 
- Concurs interjudeţean „Copiilor le pasă – copiii creează”, organizat de C.C. Roman – 
decembrie 
- Concurs naţional „ Iarna în viziunea copiilor de pretutindeni”, organizat de C.C. Buziaş, 
Timişoara – decembrie 
 - Concurs interjudeţean de creaţie literară şi proiecte „Dor de Eminescu”, organizat de 
Şc. cu cls. I-VIII Vatra Moldoviţei, Suceava - decembrie  
 
Rezultate concursuri : 28 premii şi menţiuni 
- premiul I        - internaţional  – 3 
                        - naţional         -  6 
                         - interjudeţean – 9 
- premiul II      - naţional           - 4 
   - interjudeţean  – 1 
- premiul III     - naţional         - 3 
  
- menţiuni       - naţional         - 1 
   - interjudeţean - 1  
    
II. Participare la expoziţii: 
- expoziţie de colaje în cadrul proiectului „Hrana noastră cea de toate zilele” – 

noiembrie 
- expoziţie  de felicitări şi colaje de Crăciun - decembrie 

 
III. Participare la spectacole: 
      - parada modei – Deschiderea anului şcolar, Clubul Copiilor Tg. Neamţ- 28 
septembrie 
      - parada modei la Şc. nr. 2 Petricani, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Tg.  
                                 Neamţ, C.S.E.I. Tg. Neamţ în cadrul proiectului „Hrana  
                                 noastră cea de toate zilele” 
      - parada „Crăciuniţelor” şi parada modei – Casa Culturii Tg. Neamţ 
                                  decembrie 
 
 IV. Coordonator şi participant la activităţile proiectului „Hrana noastră cea de 
toate zilele”,  noiembrie – aprilie    
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CERCUL: SANITARII PRICEPUŢI 
Participări la concursuri : 
- Concurs Naţional S.O.S. Natura -Curtea de Argeş-1 premiu I şi 2 premii II, diplomă 

de participare cadru didactic; 
- Concurs  Internaţional „Fenomene ale Naturii” -6 participări;(nu au apărut 

rezultatele) 
- Concurs interjudeţean de creaţie literară şi proiecte „Dor de Eminescu”, organizat 

de Şc. cu cls. I-VIII Vatra Moldoviţei, Suceava - decembrie  
- Simpozionul „Zbor spre înălţimi”-Vânători Neamţ 
- Serbarea de Crăciun cu formaţia de mandoline; 
- Proiectul „Săptămâna educaţiei globale” cu formaţia de mandoline la Şcoala 

Petricani şi Căminul de bătrâni 
- Prezentare referate în cadrul Proiectului „Săptămâna educaţiei globale” 

 
CERCUL DE CARTING - Maistru instructor Tăroboanţă Emilian 
Participări la concursuri: 
- Proiectul Educaţional „Micii Piloţi”- 3 premii I 
- Demonstraţii de cart la „Zilele Colegiului” „Ion Creangă” 

 
CERCUL:CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE FRANCEZĂ-Prof. Mingiuc Carolina 
1.Participare  la Proiectul Educaţional „Salvaţi Natura”- 3 premii I;- 3 premii II;- 2 premii 
III  
2.Participare la Proiectul Naţional „Alege Viaţa”,privind traficul de fiinţe umane, cu 
intervenţii Antidrog. 
3. Participare la Concursul Naţional „Cangurul Lingvistic” secţiunea :Limba Franceză.  
 
CERCUL: ECOTURISM-Prof. Gîtlan Dănică 
1. Iniţierea şi participarea la Proiectul Educaţional „Salvaţi Natura”- 3 locuri I;3 locuri II;4 
menţiuni 
2.Participarea la Festivalul  Naţional de Folclor şi tradiţii populare „Zestrea”Bacău 
- diplomă de participare şi de Excelenţă 
- diplomă de onoare la FNFTP Zestrea- Bacău 
Diplomă de Excelenţă la Concursul Naţional de măşti tradiţionale Vatra Moldoviţei 
Diplomă de participare „Săptămâna Educaţiei Globale” 
3. Iniţierea şi organizarea de acţiuni proprii, care să completeze şi să finalizeze 
activitatea la cercuri, să exprime personalitatea clubului în cadrul comunităţii,   
Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şi a relaţiilor comunitare:  
- Identificarea partenerilor şi concretizarea unor activităţi educative comune au fost 
realizate cu toate şcolile, grădiniţele şi colegiile din oraş, zonele limitrofe,dar şi cu şcoli  
Palate şi Cluburi ale Copiilor din alte judeţe, cum ar fi: 
- Şcoala nr.3 M. Sadoveanu –Fălticeni; 
- Liceul teoretic Peciu Nou- Timiş; 
- Clubul Copiilor  Drăgăşani-Vâlcea; 
- Şcoala generală „Sfânta Ana” –Sântana Arad 
- Şcoala cu clasele I-VIII Vatra Moldoviţei - Suceava; 
- Şcoala sanatorială Buşteni - Prahova; 
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- Şcoala cu clasele I- VIII Agapia - Neamţ; 
- Clubul Copiilor Moreni - Dâmboviţa; 
- SAM Oglinzi.  
-  instituţii cum ar fi Poliţia, Casa Culturii, Primăria etc 
 
Dezvoltarea  şi promovarea imaginii instituţiei:  
Obiectiv urmărit: Clubul Copiilor trebuie să devină efectiv centrul de educaţie 
extraşcolară pentru copiii din oraşul nostru şi  din localităţile limitrofe, să se impună în 
viaţa comunităţii, să satisfacă toate cerinţele copiilor, să fie un centru de atracţie  
efectivă, să elimine paralelismele cu activităţile din şcoală 
 
 
CULTURA  
 
 Cultura este un factor fundamental al vieţii sociale, are un rol primordial în 
procesul de dezvoltare umană, creează mecanisme definitorii pentru dezvoltarea unui 
set de elemente ce cuprind, pe lângă artele vizuale, muzică, teatru, dans, literatură, un 
sistem de valori reprezentate de tradiţiile şi credinţa grupului pe care-l reprezintă. 
 Reteaua instituţiilor culturale din oraşul Tirgu Neamt se compune din: 

- Biblioteca oraseneasca  
- 5 biblioteci scolare 
- Muzeul de istorie si etnografie 
- Casa memoriala “Ion Creanga”  
- Casa memoriala “Veronica Micle” 
- Casa Culturii “Ion Creanga” unde activează ansamblul folcloric „Ozana” si Corala 

Bazil Anastasescu 
 
 Casa Culturii „Ion Creangă” din oraşul Tîrgu Neamţ, desfăşoară sistematic 
activităţi culturale, activităţi de informare, activităţi de educare şi formare profesionale. 
Exemplificăm câteva dintre aceste: 
 

Activităţi culturale 
     ●   Parada obiceiurilor şi tradiţiilor de Anul Nou 

 Zilele „Mihai Eminescu” 
 „De ziua Marii Uniri” 
 „Ziua îndrăgostiţilor” 
 Spectacol dedicat „Zilei Femeii” 
 Teatru de păpuşi şi de animaţie 
 Festivalul de muzică uşoară pentru copii: „Voci de 

primăvară” 
 Spectacol folcloric susţinut de Ansamblul Folcloric 

al Liceului de Artă „Victor Brauner” Piatra Neamţ 
 Concursul zonal de culturism, Faza Moldova 
 „E ziua ta copile” 
 Zilele Cetăţii Neamţ(Festivalul Medieval Cetatea 

2 ianuarie 
14-15 ianuarie 
24 ianuarie 
14 februarie 
8 martie 
periodic 
 
mai 
mai 
 
Mai 
1 iunie 
 
permanent 
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Neamţ) 
 Muzică clasică cu formaţii camerale în cadrul 

Vacanţelor Muzicale de la Piatra Neamţ 
 Zilele oraşului Tîrgu Neamţ 

 
 Ziua Mondială a persoanelor vârstnice 
 Teatru inspirat din literatura română 
 Ziua Vânătorilor de munte 
 Ziua Naţională a României 
 Zilele „Ion Creangă” 
 Mirii anului 
 Revelion  

iulie 
permanent 
1 octombrie 
Periodic 
septembrie 
octombrie 
permanent 
3 noiembrie 
1 decembrie 
Permanent 
decembrie 
27 decembrie 
31 decembrie 

Activităţi de informare 
 Conferinţe - meditaţie în Postul Paştelui 
 Informare referitoare la oportunităţile de finanţare 

de care pot beneficia administraţiile locale, ONG-urile, 
agenţii economici 

 Conferinţe de presă 
 Lansări de carte 
 Bursa locurilor de muncă 
 Închirierea spaţiilor diverşilor agenţi economici în 

vederea informării şi promovării serviciilor oferite 
 Ziua Europei 

periodic 
periodic 
periodic 

 
periodic 

 
periodic 

 
periodic 
9 mai 

Activităţi de educaţie şi de formare profesională continuă 
     ●     Cursuri de iniţiere, pregătire şi calificare în 
domeniul „Operator calculatoare” 

 Cursuri de iniţiere, pregătire şi calificare în domeniul 
„Instrumente muzicale” 

 Cursuri de iniţiere, pregătire şi calificare în domeniul 
„Instrumente pentru fanfara” 

 Cursuri de iniţiere, pregătire şi calificare în domeniul 
„Coafură-frizerie” 

 Cursuri de iniţiere, pregătire şi calificare în domeniul 
„Vânzător-bucătar-ospătar” 

 Cursuri de iniţiere, pregătire şi calificare în domeniul 
„Limbi străine” 

 Cursuri de iniţiere, pregătire şi calificare în domeniul 
„ABC Teatral” 

 Cursuri de iniţiere în domeniul „Dansuri populare” 

permanent 
 
permanent 
 
permanent 
 
permanent 
 
permanent 
 
 
permanent 

 
Pe lângă Casa Culturii fiinţează Ansamblul Folcloric „Ozana” şi Fanfara 

Casei Culturii, care pe lângă participarea la manifestările şi acţiunile proprii au mai fost 
invitaţi să participe la diverse activităţi, festivaluri sau Zile ale comunelor din împrejurimi, 
unde s-au evidenţiat în autenticitate şi professionalism. 
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Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ organizează şi desfăşoară activităţi 
cultural – artistice şi de educaţie permanentă, înfiinţează şi susţine formaţii artistice de 
amatori şi se implică în descoperirea şi promovarea talentelor locale. De asemenea, 
Casa Culturii „Ion Creangă” organizează activităţi de documentare, expoziţii şi 
desfăşoară lucrări de educaţie civică şi informare a publicului, se implică activ în 
conservarea şi promovarea tradiţiilor locale şi a folclorului autentic specific zonei şi nu 
numai, organizează şi desfăşoară cursuri de formare profesională continuă etc. 
  Biblioteca publică orăşenească   
 
 Rolul biblioteciilor publice locale este acela de a asigura accesul la informaţii şi la 
documentele necesare formării unei educaţii permanente, de a organiza activitatea de 
lectură şi studiu pentru toţi membrii comunitătii locale, fără deosebire socială sau 
economică, vârstă, sex, apartenenţă politică, religie sau naţionalitate.  
 Din anul 1968, Biblioteca publică a oraşului Tîrgu Neamţ, funcţionează într-o 
clădire frumoasă, construită în anul 1823, cu o arhitectură specifică secolului al XIX-lea 
şi care face parte din patrimoniul local al oraşului Tîrgu Neamţ. Fondul de carte al 
bibliotecii este format din peste 66.000 de volume, acesta fiind îmbogăţit, an de an, cu 
noi colecţii de carte. 
 În epoca informaţiei, biblioteca publică are nevoie de competenţe crescânde 
pentru a-şi desfăşura activităţile zilnice, deoarece, ritmul de asimilare a informaţiei, este 
din ce in ce mai alert, rolul tradiţional al bibliotecii ca instituţie de cultură şi de educaţie, 
se va fi aplifica, solicitând înfiinţarea de noi servicii de informare şi de consiliere. 
 Din luna mai 2009 biblioteca a dezvoltat un serviciu de informare turistică si un 
serviciu de informare europeană. 
         În anul 2009 a fost înscrisă în programul național Biblionet și s-a calificat între 
primele 10 biblioteci din județ. Biblionetul este finanțat de fundația americană Bill si 
Melinda Gates care s-a concretizat în înființarea unui Centru de Internet pentru Public. 
 

Patrimoniul istoric şi cultural este reprezentat în Tîrgu Neamţ de: 
- Muzeul de istorie si etnografie 
- Casa memoriala “Ion Creangă”  
- Casa memoriala “Veronica Micle” 
- Monumentul Medieval Cetatea Neamţ 

 
 Instituţiile şcolare şi cultura locală 
 
 În dezvoltarea socială şi umană de nivel european a tinerilor, factorul educaţional 
este recunoscut ca reprezentând o componentă indispensabilă pentru adaptarea 
tinerilor la provocările noului mileniu, conştientizarea ideii de a împărţi valorile şi de a 
aparţine unui spaţiu social cultural comun, fiind necesare în vederea consolidării calităţii 
de cetăţean al Europei. 
Obiective urmărite: 
 diversificarea activităţilor educative şi a ofertei extraşcolare; 
 schimburi culturale şi interculturale şcolare, cu abordarea unor tematicii care să 

ofere adaptarea la cerinţele europene; 
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 dezvoltarea parteneriatelor educaţionale cu instituţiile promotare ale culturii; 
 promovarea şi cultivarea potenţialului artistic al copiilor, prin cercuri şi formaţii 

artistice; 
 participarea la activităţilor comemorative organizate cu ocazia diferitelor manifestări; 
 cultivarea funcţiei estetice şi a gustului pentru domenii artistice de calitate; 
 implicarea tinerilor în dezvoltarea activităţiilor artistice, în spiritul menţinerii 

specificului tradiţional. 
 
Direcţii de acţiune: 
 participarea la acţiunile culturale de la nivel local, judeţean şi naţional; 
 motivarea elevilor şi a cadrelor didactice pentru implicarea în proiecte cu impact 

cultural; 
 realizarea unor produse finale ale activităţilor cu accent cultural(expoziţii, broşuri, 

CD-uri, spectacole,etc); 
 atragerea de fonduri extrabugetare în vederea organizării şi desfăşurării de acţiuni 

culturale. 
 

 Organizaţiile civice şi cultura locală 
 
 Sectorul independent – reprezentat de organizaţiilor neguvernamentale, are ca 
obiectiv păstrarea şi dezvoltarea identităţii culturale, promovarea creaţiei şi creativităţii, 
cunoaşterea şi păstrarea tradiţiilor locale, implicarea în promovarea informaţiilor 
culturale şi spirituale cu interese convergente în dezvoltarea culturii. Prin proiectele pe 
care le realizează, organizaţiile civice doresc să împartaşească informaţii care să pună 
în valoare cultura locală, vor să participe la crearea unei înalte conştiinţe a valorilor 
spirituale existente la nivel local şi naţional. 
 FUNDATIA CULTURALA „ION CREANGA”, TIRGU-NEAMT  funcţionează din 
anul 1994, având un număr de 139  membri. Consiliul Director format din  7 membri se 
întruneşte bilunar, având ca prioritate ducerea la îndeplinire a Calendarului anual de 
activităţi.   
 Activităţi desfăşurate în anul 2009: 
  15 IANUARIE 2009 – Zilele „Mihai Eminescu”, ediţia XIX, Casa Culturii 
„Ion Creangă” 

 Simpozion „Prieteni peste timp. Mihai Eminescu şi Ion Creangă” cu 
participarea prof. univ. dr. Constantin Parascan şi documentarist Dumitru 
Grumăzescu 

 Lansare de carte – Măştile inocenţei, -prof. univ. dr. Constantin Parascan 
 Spectacol realizat în colaborare cu Grupul Vocal „Seniorii” al casei Culturii 

Mihai Ursachi” din Iaşi şi cu Corul Seminarului Teologic „Veniamin Costachi”, 
Vânători, Neamţ, precum şi susţinerea unui recital de voce şi chitară – Margareta 
Mihăilescu 

1 MARTIE 2009 – Balul Memorialul Ion Creangă, ediţia I, Restaurantul 
Casa Arcaşului 

 Participarea specială a Trio Arioso Iaşi, a actriţei Draga Olteanu-Matei şi a 
Cvintetului Liceului de Artă „Victor Brauner” din Piatra Neamţ 
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12 MARTIE 2009 – Adunarea Generală a membrilor Fundaţiei Culturale 
„Ion Creangă” 

5 APRILIE 2009 – Spectacolul „Cu noi este Dumnezeu”,  Casa Culturii 
„Ion Creangă’ 

 Participarea corului „Gloria Dei” a Seminarului Teologic „Veniamin 
Costachi”, Vânători, Neamţ, pregătit de Preot Viorel Laiu şi ing. dr. Margareta 
Mihăilescu 

1 IUNIE 2009 – Carnavalul personajelor lui Creangă, ediţia I, Casa 
Culturii „Ion Creangă 

 Participarea tuturor unităţilor şcolare din Tg. Neamţ şi împrejurimi 
3-5 IULIE 2009 – Zilele Cetăţii Neamţ 
 Implicarea în promovarea oraşului şi a Cetăţii Neamţ ca punct turistic de 

interes major 
5 SEPTEMBRIE 2009 – Primirea delegaţiei franceze din oraşul Saint 

Just-Saint  Rambert -Lansare de carte – Du Forez aux Carpates, a dlui. Daniel 
Tabard 

12 NOIEMBRIE 2009 - Adunarea Generală a membrilor Fundaţiei 
Culturale Ion Creangă 

   
11-13 DECEMBRIE 2009 – Zilele „Ion Creangă”, ediţia XL, Casa Culturii 

„Ion Creangă”  
 Comemorare „120 de ani de la moartea scriitorului Ion Creangă”, susţinută 

de prof. univ. dr. Constantin Parascan 
 Concurs de creaţie literară şi plastică, cu participarea elevilor din şcolile 

din oraş 
 Simpozion interdisciplinar „Hieroglifele realităţii în opera lui Ion 

Creangă”, cu pareticiparea unor profesori din Tîrgu-Neamţ şi împrejurimi 
 Lansare de carte – Adorabila Fiară şi Echinocţiu sau Solstiţiu, de conf. 

univ. dr. Cristina -Emanuela Dascălu 
 Spectacol „Prietenilă”, cu participarea elevilor din oraş 
 Spectacol de colinde susţinut de Corala Fundaţiei Culturale „Ion Creangă” 
 Slujba de pomenire a scriitorului Ion Creangă şi a rudelor sale – Biserica 

Sfântul Nicolae, Humuleşti 
 
 Principalii parteneri ai fundaţiei sunt:  

 Primăria şi Consiliul Local al oraşului Tg. Neamţ 
 Casa Culturii „Ion Creangă”, Tg. Neamţ 
 Muzeul Judeţean Neamţ 
 Biblioteca Orăşenească”, Tg. Neamţ 
 Fundaţia „Speranţa” 
 Fundaţia Filantropică „Omenia” 
 ISJ Neamţ 
 Colegiul Naţional „Stefan cel Mare”, Tg. Neamţ  
 Colegiul Tehnic „Ion Creangă”,  Tg. Neamţ 
 Liceul Economic „Vasile Conta” Tg. Neamţ,  
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 Scoala cu clasele I-VIII, nr. 2, Tg. Neamţ 
 SAM „Ion Creangă”, Tg.Neamţ 
 Parohia „Sfântul Nicolae”, Humuleşti 
 

Asociaţia Meşteşugarilor NEMŢEANCA 
 
 În ciuda transfomãrilor şi îndeosebi a celor aduse de acest ultim veac, de triumf 
al tehnologiilor moderne, în toate zonele României meşterii populari continuă să existe, 
să înalţe locuinţe de lemn, să dăltuiască porţile caselor ca nişte arcuri de triumf, să 
plăsmuiască uneltele şi obiectele trebuitoare în gospodărie, continuă să ţeasă, să 
brodeze, să facã oale de lut, să picteze pe lemn şi sticlã. 
 Asociaţia Meşteşugarilor „Nemţeanca”, prin specificul activităţilor pe care le 
desfăşoară, este singura organizaţie din regiunea Neamţ  şi din partea de nord-est a 
Moldovei,  care promovează revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale, militează pentru 
valorificarea  culturii tradiţionale locale. Prin activitatea sa permanentă, AMN dispune de 
o colecţie cuprinzătoare de produse şi unelte meşteşugăreşti, însă lipsa unui spaţiu de 
prezentare a produselor şi obiectelor realizate determină o insuficientă promovare la 
nivelul oraşului, înfiinţarea unui punct pentru desfacerea produselor artizanale ar 
constitui un punct de atracţie pentru turiştii care vizitează oraşul şi obiectivele turistice 
din împrejurimi.  
 Activitatea Asociatiei Mestesugarilor Nemteanca are si un puternic caracter 
social pe langa cel economic. Astfel: 45 de persoane din orasul Tg. Neamt si localitatile 
limitrofe participa la realizarea de produse de arta populară mestesugarească prin care 
reusesc sa-si realizeze mici venituri personale. Din valoarea produselor realizate si 
vandute pe piata turistica s-a reusit in anul 2009 sa se contribuie   la cheltuielile cu 
utilitatile ale Fundatiei Filantropice Omenia, in medie cu 2000 -2500 lei lunar.   
 Expozitia permanenta amenajata  la sediul Fundatiei Filantropice Omenia, 
reprezinta   o modalitate in plus de a atrage vizitatori si din alte localitati, care 
impresionati de colaborarea AMN cu Fundatia Filantropica Omenia, in numeroase 
situatii a fost calificata ca unicat , cu rezultate multiple. 
 In parteneriat cu Fundatia Filantropica Omenia, Asociatia a elaborat si obtinut 
finantare pentru un proiect de dezvoltare a resurselor umane prin fonduri structurale, in 
care beneficiare sunt persoane fara un venit asigurat, aflate in cautarea unui loc de 
munca, persoane fara o calificare acceptata pe piata muncii. 
 Asociaţia Meşteşugarilor „Nemţeanca” este membra a grupului de initiative 
judetean de turism, cat si in comisia de turism a Agentiei de Dezvoltare Nord-Est, ca 
singurul reprezentant in domeniul artei populare mestesugaresti din zona.  AMN, prin 
autenticitatea si calitatea produsele ce le realizeaza este solicitata de toate Camerele 
de Comert din zona Moldovei cat si Camera de Comert a Romaniei sa participe la 
targurile si expozitiile organizate de acestea, actiuni la care din lipsa de fonduri nu le 
putem onora in totalitate. 
 In concordanta cu solicitarile pietei, in anul 2009 Asociaţia Meşteşugarilor 
„Nemţeanca”, a realizat costume populare din toate zonele etnografice din Moldova.  
Aceste produse cat si colectia sunt expuse permanent la sediul Fundatiei Filantropice 
Omenia, acestea fiind un punct de atractie pentru turisti, dar si o modalitate sigura de 
educare a  tinerei generatii privind cunoasterea si pastrarea adevaratelor valori 
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reprezentative ale neamului romanesc. In cadrul acestei expozitii pot fi admirate 
uneltele mestesugareasti ca: stative, vartelnite, sucale, tevuitor, urzoi, sculuitor, cat si 
produse ca: scoarte, laicere, carpete, traistute, paretare, ceramic, obiecte din lemn 
sculptat, masi, capre, si in mod deosebit piesele component ale costumului popular cu 
ornamentica specifica zonelor etnografice din Moldova. 
 Privind realizarea de costume populare din zona Moldovei, consideram ca 
locuitorii orasului nostru se pot mandri cu statutul de lider al asociatiei ca singura 
organizatie ce pastreaza si realizeaza la nivel calitativ autentic o parte din marea 
diversitate a costumului popular moldovenesc.   
 Pentru orasul nostru, revigorarea mestesugurilor traditionale, reprezinta o 
posibilitate de valorificare a resurselor  materiale si in mod deosebit a fortei de munca 
existente, pricepute prin traditii in arta mestesugareasca.   
 
 
SPORT 
 

Activitatea sportivă este asigurată în oraşul Tîrgu Neamţ de către Clubul Sportiv 
Şcolar şi de catedrele de Educaţie fizică şi sport din unităţile de învăţământ. 

Prin toate acţiunile desfăşurate s-a urmărit atragerea şi angrenarea elevilor în cât 
mai multe activităţi sportive, formarea unor cunoştinţe profunde pentru realizarea 
propriei lor dezvoltări fizice, consolidarea deprinderilor şi priceperilor motrice, de igienă 
personală în practicarea exerciţiilor fizice şi jocurilor sportive, angrenarea elevilor în 
activităţi de amenajare şi întreţinere a bazei şi a materialelor sportive, creşterea 
numărului de elevi practicanţi ai sportului de performanţă prin lărgirea şi diversificarea 
activităţilor de selecţie. 

Baza materială este formată din : 
- 1 stadion 
- terenuri de fotbal si terenuri de handbal la fiecare unitate de invatamant 
- 6 sali de gimnastica la unitatile de invatamant 
- 2 sali de sport moderne, cu o capacitate de 50 de locuri, respectiv 150 de locuri, 

iar in aer liber fiecare unitate scolara are baza sportiva proprie, unde isi 
desfasoara activitatea. 

-  2 terenuri de tenis pe bitum, 3 in sali de sport, 3 pe teren zgura – din care unul 
are posibilitatea de nocturnă. 
 

Clubul Sportiv Şcolar 

          Planul  managerial  bine  structurat, cu  obiective  generale   si  specifice   clare  
bazate  pe  competenta   profesionala, eficienta   si  calitatea  in  munca  depusa a  
coordonat  intregul  proces  de  instruire  si  educatie   in  anul  scolar  2008-2009. 
           Buna  colaborare   dintre  cadrele  didactice  din   club  cu  dirigintii, profesorii  de 
educatie  fizica, directorii  unitatilor  scolare, Primarie  si  Consiliul  local Tg.Neamt,  a  
constituit  o  preocupare  permanenta   in  buna  desfasurare  a  activitatilor sportive, 
organizate de  Consiliul  Local  Tg.Neamt  cum  ar  fi : ‘Zilele   orasului”  Cupa  ‘Cetatii  
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Neamtului”  la  diferite  ramuri  sportive  ca: atletism,  handbal, fotbal,baseball, ciclism,  
tenis  de  camp. 
 În cadrul Clubului sunt  4 grupe, respectiv: 

- Juniori II, III- avansaţi; 
- Juniori IV – incepatori: clasele 5,6 

                -incepatori- clasele III-IV 
 
Privind activitatea de performanţă, s-au obţinut următoarele rezultate, la diferite ramuri 
sportive, dupa cum urmează: 
 
     - ATLETISM Băieţi – 3 grupe avansaţi; 
     - BASEBALL Baieţi – 3 grupe avansaţi; 
     - HANDBAL Fete – 5 grupe formate din: 3 grupe incepatori, 1 grupa avansaţi, 1 

grupă performanţă; 
       - FOTBAL Baieţi – 5 grupe formate din: 2 grupe incepatori, 2 grupe avansaţi, 1 grupa 
performanţa; 

     - TENIS DE CAMP Baieţi – 2 grupe formate din: 1 grupa avansaţi, 1 grupa 
performanţă. 
 
Sala de Sport  
Amplasament: In curtea Colegiului  Naţional “Stefan cel Mare” 
Dată în folosinta -2006 
Capacitate : 153 locuri pe scaune 
Dotari: -   1 teren regulamentar de handbal 

- 1 teren regulamentar de tenis de camp 
- Teren de volei 
- Teren de baschet 
- 4 vestiare pentru sportivi 
- 1 vestiar pentru arbitri 
- 1 vestiar pt. oficialitati 
- 1 vestiar pt. personalul de intretinere a salii 
- 1 vestiar pt. profesori 
- 1 birou administrator 
- Fiecare vestiar este prevazut cu cabina de dus. 
- 4wc-uri exterioare  
- In interior – 2 bai –una pt. barbaţi+1 pt. femei  
- 1 baie pt. pers. Cu dizabilitati 
- Centrală Termică 

  Personal: 
 -3 personal nedidactic- ingrijitori 
 -1 administrator cu ½ norma 
  Activitati:  
  Se desfasoara - orele de sport ale Colegiului zilnic intre orele 7,00-15,00 

- Antrenamentele CSS 
- Competitii oficiale – turneul junioare III CSS 
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Activităţi sportive: 
- Elevii au participat la activităţile şi competiţiile sportive sub egida Olimpiada 

Naţională a Sportului Şcolar pe plan local şi judeţean - fotbal gimnaziu, 
handbal gimnaziu şi colegiu băieţi, handbal colegiu fete, baschet colegiu 
băieţi, tenis de masă şi şah gimnaziu şi colegiu. 

- Crosul de toamnă, cls.III-XII băieţi si fete  
- Cupa de toamnă la fotbal gimnaziu 
- Cupa “1 Decembrie” la tenis de masă gimnaziu şi colegiu –fete şi băieţi 
- Întâlniri bilaterale cu colegii şi şcolile din zonă, la handbal şi baschet  
- La săniuş –toţi elevii care au vrut să participe, toţi profesorii, prin rotaţie, la 

sfârşit de săptămână 
- Martie 2009-cros de primăvară-cls.V-X-au participat peste 170 elevi  
- Ştefaniada –s-au desfăşurat competiţii interclase (III-XI)-jocuri 

sportive:handbal, baschet, fotbal, tenis de masa şi şah; la clasele III-VII au 
fost competiţii de minihanbal şi minifotbal. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


