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Cuvânt înainte 
 
 
 De unsprezece ani viaţa mea de Primar începe dimineaţa devreme ca o rugă 
după „tipic”, atunci când străzile oraşului sunt liniştite iar casele abia-şi deschid ferestrele 
către lumină, aidoma unor gene uriaşe de ciclopi. Ici-colo, cete de muncitori care 
salubrizează oraşul sparg starea de încremenire generală, încercând, parcă, să-ţi spună 
că oraşul trăieşte, că prin fiecare capilar al lui curge viaţa cu speranţe, idealuri şi „arderi 
de tot” în care limanul se află întotdeauna dincolo de aburii cuminţi şi albaştri ai 
dimineţilor noastre... 
 Trec pe lângă spital şi văd în multe saloane lumini intense, fosforescente, semn 
că „slujitorii în halate albe” se luptă din răsputeri să frângă barierele precare dintre viaţă 
şi moarte şi să redea sănătatea semenilor noştri. Câtă trudă, tensiune şi speranţe atât 
pentru medici cât şi pentru cei din familie ! Merg mai departe şi spun în şoaptă, voind să 
fiu auzit doar de mine şi de cer: ajută-le, Doamne ! Şi dintr-o dată văzduhul se umple de 
vocile vesele, ca nişte clinchete de clopoţei, ale copiilor care merg la şcoală şi-mi spun 
fortificându-mi rezervele  de optimism, că oraşul are viitor, că oraşul nostru este 
îndreptăţit să spere într-o dezvoltare armonioasă şi modernă. Umerii aceştia firavi care 
acum poartă cu sprinteneală ghiozdanele, într-o zi vor creşte şi vor deveni vânjoşi, 
putând să poarte nobila povară a unui viitor normal şi prosper. Fără a prinde de veste, 
oraşul se aglomerează şi forfota maşinilor brăzdează străzile, într-un continuu „du-te 
vino”, parcă, voind să-mi spună că o nouă zi a început şi trebuie să intrăm în ritmul 
cotidian, având grijă ca fiecare zi să însemne un pas înainte făcut astfel încât, la sfârşitul 
programului, să putem spune că astăzi am rezolvat cutare şi cutare problemă, că am 
răspuns chemării oamenilor, conform vocaţiei şi bunei noastre credinţe. Fără vocaţie, 
fără dragoste de oameni şi fără a avea lângă tine o echipă de excepţie care „să te 
citească”, să ştie ce trebuie făcut chiar înainte de a rosti dispoziţia ca atare, nu poţi fi 
primar decât cel mult un mandat. 
 Oamenii ştiu să aprecieze, au un simţ lăuntric al lor şi dacă nu eşti în stare să 
demonstrezi că ai capacitatea unei „combustii intense şi permanente pentru ei”, trecerea 
ta prin această funcţie va fi ternă şi cenuşie, pusă mereu sub semnul ofilirii şi al stingerii 
treptate. Mă apropii de Primărie şi înainte de a intra mai privesc o dată spre Cetate şi 
spre Monumentul alb al Vânătorilor de Munte, promiţându-mi mie şi celor care odihnesc 



 

 Pagina 2 
 

în pământul sacru al acestui minunat şi binecuvântat plai târgnemţean că niciodată nu-i 
vom uita, că noi înşine putem trăi doar pentru faptul că ei există în sufletele noastre… 

  Trec printre oamenii care deja mă aşteaptă şi îi invit pe toţi să intre în birou (uşa 
cabinetului meu este deschisă mereu pentru oamenii oraşului şi salariaţii proprii - 
programul de audienţe desfăşurându-se „non-stop”’ pe toată durata unei zile). Sună 
telefonul …Mi se comunică rece şi ferm că trebuie să ajung urgent la Bucureşti pentru a 
analiza o serie de documente care aparţin AOR (Asociaţia Oraşelor din România, în 
structura de conducere a căreia mă aflu şi eu). Tot cu acest prilej aflu că peste trei zile va 
trebui să fac o deplasare la Bruxelles la Comitetul Regiunilor şi încerc să ierarhizez 
problemele locale importante care în lipsa mea, vor trebui să fie rezolvate de 
colaboratorii mei. 
 În tot acest timp, un cetăţean de-al oraşului nostru îmi vorbeşte şoptit, aproape 
fără grai, despre o cumplită dramă de viaţă care mă descumpăneşte şi-mi dă de gândit. 
 Încerc şi chiar reuşesc să-l ajut după care mă pregătesc pentru o şedinţă de 
Consiliu Local care debutează cu o serie de interpelări duse până la limita răbufnirii şi a 
dezacordului total vis-a vis de anumite proiecte edilitare ale noastre. Până la urmă 
reuşim să-i lămurim pe „oponenţii noştri” şi totul se desfăşoară normal. Ziua se încheie 
târziu şi mă îndrept spre casă, nu înainte însă, de a intra în Catedrala „Adormirii Maicii 
Domnului” din centru pentru a mă reculege câteva minute. Slujba de seară îmi picură în 
suflet pace, bucurie şi dragoste faţă de oamenii. În cele din urmă plec, totuşi, spre casă, 
întrebându-mă : „oare ai mei cât vor mai putea să mă suporte?”. Ştiu însă, de vreo 
unsprezece ani că un zâmbet senin şi deschis poate să însemne bucuria revederii, scuze 
pentru întârziere şi, de ce nu, chiar o declaraţie de dragoste, rostită pentru toţi cei din 
preajma mea .  
 

*** 

 Stimaţi şi dragi colegi, vă propunem spre analiză „Raportul Administraţiei Publice 
Locale pe anul 2010”’ al oraşului Tîrgu Neamţ care reprezintă activitatea noastră 
cuprinsă în limitele unui an. Avem speranţa că veţi desluşi în acest raport faptul că a 
lucra pentru oameni înseamnă, de fapt, conectare şi veghe permanentă la problemele  
oraşului, răbdare, nervi, tensiune şi capacitate de implicare. Această lucrare reprezintă o 
însumare de cifre şi tabele pe care când le veţi „decripta”’ o să aveţi surpriza să 
descoperiţi textul de mai sus, care în linii mari poate fi acelaşi pentru toţi colaboratorii 
mei. 
 

Cu sinceră şi onestă consideraţie, 
 
 
 

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, 
Decebal Arnăutu 
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STAREA ŞI ACTIVITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 
 

Activitatea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ 
 

 Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ reprezintă autoritatea administraţiei 
publice cu caracter deliberativ care, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 republicată, 
privind administraţia publică locală, realizează actul de autonomie locală şi se alege în 
condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004, republicate, privind alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale. 
 Secretariatul Consiliului Local este asigurat, conform Legii nr. 215/2001 
republicate, de  secretarul unităţii administrativ teritoriale - Jr Laura Elena Maftei, prin 
aparatul de specialitate al primarului, format din serviciile şi compartimentele de 
specialitate ale Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ şi aparatul permanent de lucru al 
Consiliului Local - jr. Ciprian Iovoaia. 
Componenţa Consiliului Local la finalul anului 2010 

1. ACIOCÂRLĂNOAIEI AUREL PDL 
2. ANDONI NECULAI PNL 
3. LARIU RUSU NECULAI PDL 
4. BĂLŢĂTESCU VASILE PDL 
5. BOACĂ DAN PSD 
6. BOCA IOAN DOINEL PNL 
7. BRODOCEANU IULIAN EMANUEL PDL 
8. BURLACU ION PDL 
9. CHITIC PAUL PSD 
10. COJOCARIU VASILE PSD 
11. COJOCARU IOAN PDL 
12. DRON VASILE PSD 
13. GRĂDINARU DORIN PDL 
14. HUMULESCU TRAIAN PNL 
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 - finanţe, studii, prognoze economico - sociale, administrarea 
domeniului public şi privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism 

1. PETRARIU IFTIME 
2. BĂLŢĂTESCU VASILE 
3. ŞORIC FLORIN 
4. BURLACU ION 
5. COJOCARIU VASILE 
6. BOACĂ DAN 
7. ANDONI NECULAI 
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Comisia nr. 2 
Organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură 

1. MIRONEASA ADRIAN 
2. VRÎNCEANU MARIA 
3. ACIOCÂRLĂNOAIE AUREL 
4. GRĂDINARU DORIN 
5. HUMULESCU TRAIAN 
6. CHITIC PAUL 
7. DRON VASILE 

 

Comisia nr. 3 
Administraţie publică locală, juridică, ordine publică şi drepturi 
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport, protecţie 
copii, muncă şi  protecţie socială 

1. COJOCARU IOAN 
2. LARIU RUSU NECULAI 
3. BRODOCEANU EMANOIL IULIAN 
4. BOCA IOAN DOINEL 
5. LUNGU SERAFIM 

 

Activitatea comisiilor de specialitate în şedinţele săptămânale 
Comisia  1 22 
Comisia  2 26 
Comisia  3 22 

  

 În anul 2010 au avut loc un număr de 20 şedinţe ale Consiliului Local al oraşului 
Tîrgu Neamţ(11 şedinţe ordinare şi 9 şedinţe extraordinare), în cadrul căruia au fost 
adoptate 161 hotărâri cu caracter normativ şi individual. Şedinţele au fost publice, presa 
locală şi cetăţenii interesaţi având acces la dezbateri. 
 Toate hotărârile au fost transmise în termenele legale către Instituţia Prefectului 
Judeţului Neamţ, către instituţiile, societăţile comerciale sau serviciile publice interesate. 
Hotărârile de interes general au fost aduse la cunoştinţa cetăţenilor prin publicarea lor în 
mass - media, pe site-ul Primăriei oraşului, prin afişarea la panoul de afişaj din incinta 
instituţiei sau prin afişarea lor pe panourile de afişaj din localitate. 
 În condiţile legii contenciosului administrativ, din totalul celor 160 de hotărâri, nu a 
fost contestată sau anulată, nici o hotărâre. 
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL ÎN ANUL 2010 
NR. DATA DESCRIERE OBSERVAŢII 
1.  2010/01/13 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna  
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NR. DATA DESCRIERE OBSERVAŢII 
ianuarie 2010 

2.  2010/01/13 Hotărâre privind utilizarea fondului de rulment  
3.  2010/01/13 Hotărâre privind modificarea Anexei la HCL nr. 32 din 

27.03.2009 referitor la repartizarea sumelor alocate din 
împrumutul de la BCR 

 

4.  2010/01/20 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a 
planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor, precum şi a 
cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în Judeţul Neamţ” 

 

5.  2010/01/20 Hotărâre privind aprobarea actului constitutiv actualizat al 
S.C. Prim Locato S.R.L Tîrgu Neamt 

 

6.  2010/01/28 Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al dlui 
Iovoaia Constantin-Viorel şi declararea ca vacant locul de 
consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Tirgu 
Neamţ 

 

7.  2010/01/28 Hotărâre pentru modificarea punct. 4 la articolul unic din HCL 
Nr. 1/18.06.2008 privind alegerea comisiei de validare 

 

8.  2010/01/28 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a 
domnului Bălţătescu Vasile 

 

9.  2010/01/28 Hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL Nr.50/ 26.06.2008 
privind modificarea şi completarea Anexei HCL Nr. 
48/18.06.2008 pentru organizarea comisiilor de specialitate 
pe principalele domenii de activitate 

 

10.  2010/01/28 Hotărâre pentru modificarea punctului nr. 3 din Anexa nr.1 la 
HCL Nr. 79/29.08.2008 privind numirea componenţei AGA şi 
a Consiliului de Administraţie de la SC CIVITAS COM SRL 
Tirgu Neamţ pentru mandatul 2008 - 2012 

 

11.  2010/01/28 Hotărâre pentru modificarea pozitiei 9 din Anexa nr. 1 la HCL 
Nr. 49/24.04.2009 privind constituirea Comisiei de Siguranţă 
a Circulaţiei din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ precum 
şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
acesteia 

 

12.  2010/01/28 Hotărâre privind însuşirea Raportului Primarului oraşului 
Tîrgu Neamţ asupra gestionarii, în anul 2009, a bunurilor din 
domeniul public şi domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ, 
raport întocmit în conformitate cu prevederile art. 122 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificarile şi completările ulterioare 

 

13.  2010/01/28 Hotărâre privind aprobarea Protocolului de Înfrăţire între 
oraşul Tîrgu Neamţ (România) şi oraşul Dendermonde 
(Belgia)  

 

14.  2010/01/28 Hotărâre privind scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor 
şi penalităţilor de întârziere conform Legii nr.571/2003 – 
privind Codul fiscal şi O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală 

 

15.  2010/01/28 Hotărâre privind aprobarea contractării unui credit pentru 
investiţii în valoare de  5.350.000 euro 

 

16.  2010/01/28 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 130/19.12.2008 privind  
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NR. DATA DESCRIERE OBSERVAŢII 
constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a 
adunărilor publice 

17.  2010/01/28 Hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea 
şi modernizarea sistem de alimentare cu apa şi canalizare în 
Judetul Neamţ” a terenurilor pentru construcţia/ extinderea/ 
reabilitarea noilor investiţii aferente obiectivelor de investiţii 
„Extindindere şi modernizare Sistem alimentare cu 
apă/canalizare în judeţul Neamţ – aglomerarea Tîrgu Neamţ” 

 

18.  2010/01/28 Hotărâre privind aprobarea contractului de asociere/ 
cofinanţare cu S.C. E-ON Gaz Distribuţie, pentru extinderea 
conductei de distribuţie gaze naturale în oraşul Tîrgu Neamţ, 
cartier Humuleşti 

 

19.  2010/01/28 Hotărâre privind concesionarea directă, fără licitaţie publică, a 
unor terenuri aparţinând domeniului public al orasului Tîrgu 
Neamţ 

 

20.  2010/01/28 Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în 
vederea concesionării a cinci locuri destinate difuzării presei - 
teren aparţinând domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ 

 

21.  2010/01/28 Hotărâre privind aprobarea arondării Gradiniţei Nr. 2 cu 
program prelungit şi normal, la Şcoala Nr. 2  “Grigore Ghica - 
Vodă” Tîrgu Neamţ 

 

22.  2010/01/28 Hotărâre privind predarea în administrare a bunurilor 
achiziţionate în cadrul proiectului PHARE 2005 – ECO - 
MANAGEMENT Tîrgu Neamţ, către SC ECO TG SRL Tîrgu 
Neamţ 

 

23.  2010/01/28 Hotărâre privind aprobarea comisionului pe unitate locative in 
cadrul SC PRIM LOCATO SRL Tîrgu Neamt 

 

24.  2010/02/19 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 
februarie 2010 

 

25.  2010/02/19 Hotărâre privind scutirea de la plata a impozitelor, dobânzilor 
şi penalităţilor de întârziere conform Legii nr. 571/2003 – 
privind Codul fiscal şi O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală 

 

26.  2010/02/19 Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii         
«Extindere reţea stradală de distribuţie gaze naturale în 
oraşul Tîrgu Neamţ » 

 

27.  2010/02/19 Hotărâre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea 
unor servicii de transport public local, precum şi taxa pentru 
locul de aşteptare a autovehiculelor taxi, pentru anul 2010 

Anexa 

28.  2010/02/19 Hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea 
şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judetul 
Neamţ” a terenurilor pentru construcţia /  
extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestora 

 

29.  2010/02/19 Hotărâre privind aprobarea preluării, fără plată, a unor bunuri 
mobile din proprietatea statului şi administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale, în proprietatea oraşului Tîrgu Neamt 

 

30.  2010/03/10 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 
martie 2010 
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NR. DATA DESCRIERE OBSERVAŢII 
31.  2010/03/10 Hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare al 

terenurilor ce urmează a fi aduse ca aport la majorarea 
capitalului social de la Staţiunea Oglinzi 

Anexa 

32.  2010/03/10 Hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere pentru 
funcţionarea Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Ceahlău 

 

33.  2010/03/10 Hotărâre privind introducerea în domeniul privat al oraşului 
Tîrgu Neamţ a suprafeţei de 313.276 mp teren 

 

34.  2010/03/10 Hotărâre privind aprobarea Bugetului local al oraşului Tîrgu 
Neamţ precum şi a listei de investitii pentru anul 2010 

Anexa 1,2,3,4 

35.  2010/03/26 Hotărâre privind scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor 
şi penalităţilor de întârziere conform Legii nr. 571/2003 – 
privind Codul fiscal şi O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală. 

Anexa 

36.  2010/03/26 Hotărâre privind atribuirea în proprietatea unor persoane 
fizice a unor suprafeţe de teren situate în intravilanul orasului 
Tîrgu Neamţ, conform art. 36 din Legea nr. 18/1991, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Anexa 1, 2 

37.  2010/03/26 Hotărâre privind introducerea în domeniul public al oraşului 
Tîrgu Neamţ a punctelor de colectare a deşeurilor şi a Staţiei 
de Sortare, Transfer şi Compostare a deşeurilor 

 

38.  2010/03/26 Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Extinderea 
şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Neamţ” 

 

39.  2010/03/26 Hotărâre privind darea în administrare a 40 de puncte de 
colectare deşeuri şi a Staţiei de sortare, transfer şi 
compostare deşeuri către S.C. ECO TG. S.R.L. Tîrgu Neamţ 

 

40.  2010/03/26 Hotărâre privind aprobarea preluarii de către Consiliul Local 
Tîrgu Neamţ a unor bunuri ce au fost date în administrare la 
S.C. Acvaterm S.A. Tîrgu Neamt 

 

41.  2010/03/26 Hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri către 
S.C. ECO TG. S.R.L. Tîrgu Neamţ 

Anexa 

42.  2010/03/26 Hotărâre privind prelungirea Contractului de Concesiune nr. 
69/2005 pentru spaţiul în suprafaţă de 18.244 mp ce aparţine 
domeniului public al orasului Tîrgu Neamt 

 

43.  2010/03/26 Hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică, a unor 
terenuri apartinând domeniului public al orasului Tirgu Neamţ 

Anexa 

44.  2010/03/26 Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în 
vederea concesionarii a suprafeţei de 12.000 mp pentru 
amplasarea unui parc eolian, în punctul Deal Porumbuţ – 
imaş Aerodrom, teren aparţinând domeniului public 

Anexa 1,2,3,4  
 
 

45.  2010/03/26 Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii «Racord 
la utilităţi stradale Cămin Primărie, 49 locuinţe ANL pentru 
tineri destinate închirierii» 

 

46.  2010/03/26 Hotărâre privind aprobarea contractului de asociere/ 
cofinanţare cu S.C. E-ON Gaz Distribuţie, pentru extinderea 
conductei de distribuţie gaze naturale în oraşul Tîrgu Neamţ, 
cartier Blebea 

 

47.  2010/04/30 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna  
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NR. DATA DESCRIERE OBSERVAŢII 
aprilie 2010 

48.  2010/04/30 Hotărâre privind aprobarea organigramei şi al statului de 
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului şi pentru 
unităţile subordonate Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ pentru anul 2010 

Anexa 

49.  2010/04/30 Hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii 
de prioritate în soluţionarea cererilor şi repartizarea 
locuinţelor pentru tineri 

Nota Anexa 

50.  2010/04/30 Hotărâre privind aprobarea Listei cu actele necesare pentru 
obţinerea unei locuinţe ANL 

 

51.  2010/04/30 Hotărâre privind aprobarea închiderii exerciţiului bugetar 
pentru anul 2009 

 

52.  2010/04/30 Hotărâre privind aprobarea unei taxe speciale pentru S.C. 
ECO TG. S.R.L Tîrgu Neamţ, în vederea depozitării 
deşeurilor în depozitul oraşenesc 

 

53.  2010/04/30 Hotărâre privind împuternicirea Primarului oraşului Tîrgu 
Neamţ pentru a semna Convenţia pentru schimbări 
climaterice şi energie regenerabilă 

 

54.  2010/04/30 Hotărâre privind predarea în administrare a maşinei cu carlig 
achiziţionată în cadrul proiectului PHARE 2005 – ECO - 
MANAGEMENT Tîrgu Neamţ, către S.C. ECO TG SRL Tîrgu 
Neamţ 

 

55.  2010/04/30 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri privind transportul de 
persoane şi siguranţa circulaţiei în oraşul Tîrgu Neamţ 

 

56.  2010/04/30 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al 
oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul 2010 

Anexa 

57.  2010/05/28 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şediţă pentru luna 
mai 2010 

 

58.  2010/05/28 Hotărâre privind scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor 
si penalităţilor de întârziere conform Legii nr. 571/2003 – 
privind Codul Fiscal si O.G nr. 92/2003 privind Codul de 
procedurã fiscalã 

Anexa 

59.  2010/05/28 Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2011 

Anexa1,2,3 

60.  2010/05/28 Hotărâre privind reactualizarea unor taxe la nivelul orasului 
Tîrgu Neamţ 

Anexa 

61.  2010/05/28 Hotărâre privind aprobarea Planului de dezvoltare a serviciilor 
sociale furnizate de Cantina socială a orasului Tîrgu Neamţ 
pentru perioada 2010 - 2015 

Anexa 
 
 

62.  2010/05/28 Hotărâre privind aprobarea concesionării unui spaţiu cu 
destinaţia de cabinet medical individual, în suprafata de 8,20 
mp + 14,29 mp spaţiu de folosinţă comună, situat în Tîrgu 
Neamţ, str. Aleea Tîrgului, bl. A9, sc. A, ap. 3, Dr. Boteanu 
Emanuela 

 

63.  2010/05/28 Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 160/18.12.2009 privind 
aprobarea delegării prin atribuire directă a serviciului de 
salubrizare cãtre S.C. ECO SRL. Tîrgu Neamt 
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NR. DATA DESCRIERE OBSERVAŢII 
64.  2010/05/28 Hotărâre privind ajustarea tarifelor prestate de S.C. ECO SRL 

Tîrgu Neamt pentru activităţile de colectare, transport şi 
depozitare temporarã a deşeurilor  

 

65.  2010/05/28 Hotărâre privind stabilirea staţiilor mijloacelor de transport 
public de persoane si a staţiilor mijloacelor de transport elevi 
de pe raza orasului Tîrgu Neamţ. 

Anexa 

66.  2010/05/28 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 
62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegată a 
serviciului de transport public local în regim de taxi şi în regim 
de închiriere, transportatorilor autorizaţi de pe raza orasului 
Tîrgu Neamt 

Anexa 

67.  2010/05/28 Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de 
concesiune a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical 

Anexa 

68.  2010/05/28 Hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului privind procedura 
de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină 
calitatea de administrator de imobile la Asociaţiile de 
proprietari 

Anexa 

69.  2010/05/28 Hotărâre privind aprobarea dării în administrare a centralelor 
termice de la urmatoarele blocuri din orasului Tîrgu Neamt: 
H1 (str. Cuza-Voda, nr. 59); M5, M6 si M8 (str. 22 Decembrie) 
pentru producerea şi furnizarea energiei termice către S.C. 
PRIM LOCATO SRL 

Anexa 

70.  2010/06/07 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 
iunie 2010 

 

71.  2010/06/07 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul 
privat al orasului Tîrgu Neamt a constructiei Casei Culturii 
„Ion Creangă” şi a terenului aferent în suprafata de 1.239 mp 

 

72.  2010/06/07 Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Compania 
Nationala de Investitii «CNI» SA Bucuresti a Casei Culturii 
«Ion Creangă» din Tîrgu Neamt şi a terenului aferent 
acesteia, pe durata realizării investiţiei 

 

73.  2010/06/17  Hotărâre pentru modificarea art. 1,2,3 la HCL nr. 
64/10.06.2009 

 

74.  2010/06/30 Hotărâre privind aprobarea Protocolului de predare-preluare 
între DSP Neamt şi Consiliului Local al orasului Tîrgu Neamţ 
în vederea transferului managementului asistenţei medicale a 
Spitalului orasului Tîrgu Neamţ 

 

75.  2010/06/30 Hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare a 
Serviciilor Sociale, furnizate de Serviciul Public Local de 
Asistenţă Socială, al orasului Tîrgu Neamţ pentru perioada 
2010 - 2015 

Anexa 

76.  2010/06/30 Hotărâre privind aprobarea programului local multianual 
privind creşterea performantelor energetice la un număr de 
12 blocuri de locuinţe din orasul Tîrgu Neamt 

Anexa 

77.  2010/06/30 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenţi obiectivului de investiţii privind cresterea performantei 
energetice a 12 blocuri de locuinţe din orasul Tîrgu Neamt  

Anexa 

78.  2010/06/30 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al Anexa 
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NR. DATA DESCRIERE OBSERVAŢII 
oraşului Tîrgu Neamt pentru anul 2010 

79.  2010/06/30 Hotărâre privind concesionarea directă a unui teren în 
suprafaţã de 135 mp, apartinând domeniului public al oraşului 
către S.C. Civitas Com S.R.L Tîrgu Neamt  

 

80.  2010/06/30 Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în 
vederea concesionare a suprafetei de 200 mp pentru 
amenajarea unei terase şi construirea unui grup sanitar public 
în str. Aleea Cetăţii, teren aparţinând domeniului public al 
oraşului 

Anexa1,2,3,4 

81.  2010/06/30 Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în 
vederea concesionării suprafetei de 450 mp pentru 
amenajarea unei terase şi construirea unui grup sanitar public 
în str. 1 Decembrie 1918, teren aparţinând domeniului public  

 

82.  2010/06/30 Hotărâre privind atribuirea în folosintă gratuită a spaţiului în 
suprafata de 19,80 mp situat în Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel 
Mare nr. 48, ce aparţine domeniului public al Tîrgu Neamţ, 
către FDL “Speranţa” Tîrgu Neamţ 

 

83.  2010/08/12  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 
august 2010 

 

84.  2010/08/12  Hotărâre privind aprobarea componenţei Consiliul de 
Administraţie din cadrul Spitalului orăşenesc Tîrgu Neamţ 

 

85.  2010/08/12  Hotărâre privind aprobarea organigramei şi al statului de 
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului şi pentru 
unităţile subordonate Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ 

Anexe 

86.  2010/08/12  Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a 
suprafetei de 3000 mp, teren aparţinând domeniului public al 
orasului Tîrgu Neamţ, către Parohia Sfinţii Voievozi – Tîrgu 
Neamt 

 

87.  2010/08/12  Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a 
suprafeţe de 3000 mp, teren aparţinând domeniului public al 
orasului Tîrgu Neamt, situat în intravilan Tîrgu Neamţ, către 
Parohia Sfântul Nicolae - Humuleşti 

 

88.  2010/08/12  Hotărâre privind atribuirea în proprietatea unor persoane 
fizice a unor suprafete de teren situate în intravilanul orasului 
Tîrgu Neamţ, conform art. 36 din Legea nr. 18/1991 

 

89.  2010/08/12  Hotărâre privind scoaterea la licitatie publică deschisă în 
vederea concesionării a unor suprafete de teren apartinând 
domeniului public al orasului Tîrgu Neamt 

Anexa1,2,3,4 

90.  2010/08/12  Hotărâre privind stabilirea cuantumului garantiei aferente 
contractelor de concesiune pentru terenuri apartinând 
domeniului public al oraşului Tîrgu Neamt, în conformitate cu 
prevederile O.G nr. 54/2006 

 

91.  2010/08/31 Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al d-
lui Axinia Tudorel şi declararea ca vacant a locului de 
consilier local din cadrul Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamt 

 

92.  2010/08/31 Hotărâre pentru modificarea poziţiei nr. 5 din Anexa nr.1 la  
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NR. DATA DESCRIERE OBSERVAŢII 
HCL nr. 84/12.08.2010 privind aprobarea componenţei 
Consiliul de Administratie din cadrul Spitalului orasului Tîrgu 
Neamt 

93.  2010/08/31 Hotărâre privind majorarea impozitului datorat de persoane 
fizice ce deţin mai multe clădiri si modificarea impozitului pe 
mijloacele de transport, conform OUG  nr.59/30.06.2010 

Anexa 
 
 

94.  2010/08/31 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al 
orasului Tîrgu Neamt pentru anul 2010 

Anexa 

95.  2010/08/31 Hotărâre privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate în 
solutionarea cererilor solicitanţilor de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, în Blocul Primariei - 49 apartamente, str. 
Ştefan cel Mare, nr. 92, orasul Tîrgu Neamt’’ 

Anexa 

96.  2010/08/31 Hotărâre privind aprobarea „Listei de repartizare a locuinţelor 
pentru tineri, destinate închirierii, în Blocul Primariei - 49 
apartamente, str. Stefan cel Mare, nr. 92, oraşul Tîrgu 
Neamţ’’ 

Anexa 

97.  2010/08/31 Hotărâre privind elaborarea, avizului şi aprobari PUZ în 
vederea introducerii suprafete de 313.276 mp teren în 
intravilan, situat în str. Unirii, pentru realizarea unui complex 
de locuinţe ANL şi sociale 

 

98.  2010/08/31 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 
62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegată a 
serviciului de transport public local în regim de taxi şi în regim 
de închiriere, transportatorilor autorizaţi de pe raza oraşului 
Tîrgu Neamt. 

Anexa 

99.  2010/08/31 Hotărâre pentru completarea Anexei la HCL nr. 
93/28.09.2009 privind prelungirea la cerere a autorizatiei de 
transport şi a autorizaţiei de taxi, precum şi atribuirea în 
gestiune delegtă a serviciului de transport public local în 
regim de taxi 

Anexa 

100. 2010/08/31 Hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv de modificare 
al Companiei Judeţene Apa Serv S.A Neamţ 

 

101. 2010/08/31 Hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare a unor 
bunuri apartinând domeniului privat al orasului Tîrgu Neamt 
către SC Prim Locato S.R.L Tîrgu Neamt 

 

102. 2010/08/31 Hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de 
functii al Spitalului Orăşenesc Tîrgu Neamt 

Anexa 1,2,3,4 

103. 2010/08/31 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
construirea de către ANL a patru tronsoane de locuinţe pentru 
tineri în regim de închiriere cu un total de 80 unităţi locative 
pe str. Unirii în oraşul Tîrgu Neamt 

 

104. 2010/08/31 Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a suprafetei de 
6.023 mp teren aferent construirii a patru tronsoane de 
locuinţe de 80 unităţi locative pe str. Unirii apartinând 
domeniului public al oraşului către ANL 

 

105. 2010/08/31 Hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMT, 
modificate 
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NR. DATA DESCRIERE OBSERVAŢII 
106. 2010/09/28 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 

septembrie 2010 
 

107. 2010/09/28 Hotarare privind validarea mandatului de consilier local a d-lui 
Lariu - Rusu Neculai 

 
 

108. 2010/09/28 Hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL nr. 50/ 
26.06.2008 privind modificarea şi completarea anexei la HCL 
nr. 48/18.06.2008 pentru organizarea comisiilor de 
specialitate pe principiul domenii de activitate 

 

109. 2010/09/28 Hotărâre pentru modificarea pozitiei 1 din Anexa la HCL nr. 
167/18.12.2009 privind numirea componenţei AGA de la SC 
PRIM LOCATO SRL Tîrgu Neamt  pentru mandatul 2009 - 
2013 

 

110. 2010/09/28 Hotărâre privind scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor 
şi penalităţilor de întârziere conform Legii nr. 571/2003 – 
privind Codul fiscal şi O.G nr. 92/2003 privind Codul de 
procedurã fiscalã 

Anexa 

111. 2010/09/28 Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de 
concesiune încheiat în favoarea d-nei dr.Cozma Gabriela, 
înregistrat sub nr. 117/28.09.2009, care expiră în 27.09.2010 
şi aprobarea fişei de calcul a redevenţei anuale datorate 
începand cu 01.10.2010 

 

112. 2010/09/28 Hotărâre privind aprobarea reprezentantilor agenţilor 
economici, a Instituţiei Primarului şi reprezentanţii Consiliului 
Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de 
învăţământ cu personalitate juridică din oraşul Tîrgu Neamţ 
ce îşi organizeză propria lor activitate finaciar-contabilă 

Anexa 

113. 2010/09/28 Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 4/20.01.2010 privind 
aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-
economici aferenţi investiţiei, a planului anual de evoluţie a 
tarifelor şi a taxelor . 

Anexa 

114. 2010/09/28 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extindere şi 
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judetul 
Neamt” 

 

115. 2010/09/28 Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în 
vederea concesionării spaţiului în suprafaţã de 95,5 mp, din 
incinta Spitalului Orăşenesc Tîrgu Neamţ apartinând 
domeniului public al oraşului  

Anexa 1,2,3,4 

116. 2010/09/28 Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în 
vederea concesionării a unor suprafete de teren apartinând 
domeniului public al orasului Tîrgu Neamt 

Anexa 1,2,3,4 

117. 2010/09/28 Hotărâre privind predarea în adm. a maşinei 
autocompactoare de 14 mc achizitionata în cadrul proiectului 
PHARE 2005 - ECO - MANAGEMENT Tîrgu Neamt 

 

118. 2010/09/28 Hotărâre pentru modificarea art. 1 şi 2 la HCL nr. 
73/17.06.2010 privind aprobarea proiectului „Valea Ozanei … 
mit  şi legendă” 

 

119. 2010/09/28 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor Anexa 1,2,3,4  
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NR. DATA DESCRIERE OBSERVAŢII 
publice din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, pentru anul 
2011 

120. 2010/09/28 Hotărâre privind acceptarea sumei de 19.000 lei din 
sponsorizări de la SC ROMGAZ SA, pentru refacerea 
locuinţelor şi infrastructurii distruse sau grav afectate de 
calamităţile naturale, produse în perioada iunie-august 2010, 
precum şi pentru reabilitare  

 

121. 2010/09/28 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al 
oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul 2010 

Anexe 

122. 2010/09/28 Hotărâre privind aprobarea prorogării termenului prevazut la 
art. 1, alin. 1, pct. 2 din HCL nr. 55/2010 referitoare la 
aprobarea unor măsuri privind transportul de persoane şi 
siguranţa circulaţiei în orasul Tîrgu Neamt 

 

123. 2010/10/06 Hotărâre privind alegerea presedintelui de şedinţa pentru luna 
octombrie 2010 

 

124. 2010/10/06 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 
28/19.02.2010 pentru punerea la dispozitia proiectului a 
terenurilor pentru constructia/ extinderea/reabilitarea noilor 
investitii aferente acestuia 

 

125. 2010/10/29 Hotărâre privind modificarea şi completarea Anexelor 1, 3 din 
HCL nr. 58/2008 pentru aprobarea listei imobilelor în care 
funcţionează cabinetele medicale şi alte activitati conexe 
actului medical, propuse pentru vânzare, conform O.U.G nr. 
68/2008 

Anexe 
 
 
 
 

126. 2010/10/29 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al 
oraşului Tirgu Neamt pentru anul 2010 

Anexe 

127. 2010/10/29 Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 10 din HCL nr. 
85/12.08.2010 privind aprobarea organigramei si al statului 
de functii pentru aparatul de specialitate şi pentru unităţile 
subordonate Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ 

Anexe 

128. 2010/10/29 Hotărâre privind înfiinţarea Cabinetului Primarului oraşului 
Tîrgu Neamţ 

 

129. 2010/10/29 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 
62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegată a 
serviciului de transport public local în regim de taxi şi în regim 
de închiriere, transportatorilor auto autorizaţi de pe raza 
administrativ teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ, care 
îndeplinesc condiţiile pentru atribuire 

Anexe 
 
 

130. 2010/10/29 Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a 
suprafeţei de 41,12 mp teren apartinând domeniului public al 
orasului Tîrgu Neamt, către Tribunalul Neamţ (Judecătoria 
Tîrgu Neamţ) 

 

131. 2010/10/29 Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă, în 
vederea concesionării suprafetei de 8 mp teren aparţinând 
domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ 

Anexa 1,2,3,4 

132. 2010/10/29 Hotărâre privind numirea d-lui Luculescu Vasile în Consiliul 
de Administraţie al S.C. Statiunea Oglinzi S.A Tîrgu Neamţ, în 
calitate de administrator 

 



 

 Pagina 14 
 

NR. DATA DESCRIERE OBSERVAŢII 
133. 2010/11/09 Hotărâre privind alegera preşedintelui de şedinţă Anexa 
134. 2010/11/09 Hotărâre privind aprobarea proiectului “Realizare şi extindere 

reţele stradale de canalizare menageră în localităţile 
Humuleştii Noi, Blebea şi cartier Pometea 

 

135. 2010/11/09 Hotărâre privind aprobarea proiectului “Festivalul Naţional Ion 
Creangă” 

 

136. 2010/11/30 Hotărâre privind scutirea de la plata a impozitelor, dobânzilor 
şi penalităţilor de întarziere la persoane fizice conform Legii 
nr. 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală 

Anexa 

137. 2010/11/30 Hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al 
oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul 2010 

Anexa 

138. 2010/11/30 Hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de 
funcţii al Spitalului Orăşenesc Tîrgu Neamţ 

Anexa 1,2,3,4 

139. 2010/11/30 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la HCL. 
nr. 62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegată a 
serviciului de transport public local în regim de taxi şi regim 
de închiriere, transportatorilor autorizaţi de pe raza 
administrativ teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ 

Anexa 

140. 2010/11/30 Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă pt. 
concesionarea suprafetei de 1.000 mp teren aparţinând 
domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ, pentru amenajarea 
unei instalaţii de producere a energiei neconventionale 

Anexa 1,2,3,4 
 
 

141. 2010/11/30 Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisa, în 
vederea concesionarii a doua supraf. de teren aparţinând 
domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ (în incinta 
Colegiului National Ştefan cel Mare) 

Anexa 1,2,3,4 

142. 2010/11/30 Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă, în 
vederea concesionării unei suprafetei de teren aparţinând 
domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ (în incinta Şcolii nr. 
3 “Ion Creangă”) 

Anexa 1,2,3,4 

143. 2010/11/30 Hotărâre privind împuternicirea Primarului oraşului Tîrgu 
Neamţ să avizeze, în numele şi pentru Consiliul Local al 
oraşului Tîrgu Neamţ, proiectele de şcolarizare pentru anul de 
studii 2011- 2012  

 

144. 2010/11/30 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 
decembrie 2010 

 

145. 2010/11/30 Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1, cap.IV, art. 263 
alin(2) din HCL nr. 59/28.05.2010 privind stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale pentru anul 2011 

Anexa 

146. 2010/11/30 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al 
oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul 2010 

Anexa 

147. 2010/12/17 Hotărâre privind aprobarea unui act adiţional la contractul de 
Delegare a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de 
Canalizare nr. 28/10.09.2009 

Anexa 

148. 2010/12/17 Hotărâre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/ vizarea 
unor servicii de transport public local, precum şi taxa pentru 
locul de aşteptare a autovehiculelor taxi, pentru anul 2011 

Anexa 
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NR. DATA DESCRIERE OBSERVAŢII 
149. 2010/12/17 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 

62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegată a 
serviciului de transport public local în regim de taxi şi în regim 
de închiriere, transportatorilor de pe raza teritorială a orasului 
Tîrgu Neamţ 

Anexa 

150. 2010/12/17 Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă, în 
vederea concesionării unei suprafete de 5,50 mp teren 
aparţinând domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ (în 
incinta Şcolii nr. 2 “Grigore Ghica - Vodă”) 

Anexa 1,2,3,4 

151. 2010/12/17 Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă, în 
vederea concesionării unei suprafeţe de 4,0 mp teren 
apartinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ (în 
incinta Colegiului Tehnic Corp B) 

Anexa 1,2,3,4 

152. 2010/12/17 Hotărâre privind darea în administrare Companiei Judeţene 
Apa Serv S.A Neamţ a suprafeţelor de teren aferente 
instalaţiilor de alimentare cu apa şi canalizare de pe raza 
oraşului Tîrgu Neamţ, terenuri care aparţin domeniului public  

Anexa 

153. 2010/12/17 Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în 
suprafata de 62 mp aparţinând domeniului public al orasului 
Tîrgu Neamţ, din incinta Policlinicii, către DSP Neamţ – 
Punctul de lucru Tîrgu Neamţ (Sanepid) 

 

154. 2010/12/17 Hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor la HCL 
nr.11/30.01.2009 pentru modificarea şi completarea anexelor 
la HCL Nr. 58/1999 şi HCL Nr. 106/2003 privind însuşirea 
inventarului public 

 

155. 2010/12/17 Hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor la HCL 
nr.23/27.02.2009 pentru modificarea şi completarea anexelor 
la HCL nr. 48/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor 

 

156. 2010/12/17 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, 
a Statului de functiuni şi criteriilor de performanţă al SC 
„CIVITAS COM” SRL Tîrgu Neamţ pentru anul 2011 

Anexa 1,2,3,4 

157. 2010/12/17 Hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, 
a Statului de funcţiuni şi criteriilor de performanţă al SC 
„PRIM LOCATO” SRL Tîrgu Neamţ pentru anul 2011 

Anexa 1,2,3,4 

158. 2010/12/17 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, 
a statului de funcţiuni şi criteriilor de performanţă al SC ECO 
TG SRL Tîrgu Neamţ pentru anul 2011 

Anexa  1,2,3 

159. 2010/12/17 Hotărâre privind aprobarea planului local de acţiune pentru 
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole 

Anexa 

160. 2010/12/17 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al 
oraşului Tîrgu Neamt pentru anul 2010 

Anexa 

161. 2010/12/30 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al 
oraşului Tîrgu Neamt pentru anul 2010 

Anexa 

 

 În conformitate cu prevederile legale, Primarul oraşului îşi exercită atribuţiile 
executive şi prin alte acte materiale cu caracter tehnic: avize, acorduri, raporturi, 
aprobări. 
 



 

 Pagina 16 
 

ACTIVITATEA UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE 
 

 Primăria oraşului Tîrgu Neamţ, autoritate a administraţiei publice locale, 
constituită în temeiul Legii nr. 215/2001, este o structură funcţională cu activitate 
permanentă reprezentată de Primar, Viceprimar, Secretarul unităţii administrativ 
teritoriale, Administrator Public şi aparatul de specialitate al primarului care îşi exercită 
atribuţiile, prin serviciile din cadrul administraţiei publice locale, în scopul satisfacerii 
activităţilor de interes public local. 
 Din perspectiva politico-administrativă, calitatea de primar este fundamentată pe 
respectarea şi asigurarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, a prevederilor Constituţiei 
şi a legilor ţării. În condiţiile generate de criza economică, în calitatea sa de autoritate 
executivă, primarul a acţionat pentru îndeplinirea întocmai a obiectivelor generate de 
interesele comunităţi locale, obiective care s-au îndreptat cu prioritare spre constituirea, 
adoptarea şi realizarea bugetului local, urmărirea îndeplinirii hotărârilor adoptate de 
Consiliul Local, realizarea atribuţiilor serviciilor din subordine şi executarea sarcinilor 
trasate. 

În exercitarea atribuţiilor pe linie de administraţie publică, primarul a emis în anul 
2010 un număr de 1261 dispoziţii, prin care s-au soluţionat probleme concrete ale 
comunităţii în următoarele domenii : 

 

DISPOZIŢII EMISE ÎN ANUL 2010 
 

Nr.crt Domeniul  Conţinutul, pe scurt Număr 
- acordare ajutor social 9 
- încetare ajutor social 25 
- modificare dosar ajutor social 17 
- reluare plată ajutor social 12 
- plata ajutor social 16 
- suspendare plata ajutor social 11 
- aprobare regulament ajutor social 13 
- recuperare sume aj social 2 
- dispozitii individuale acordare subventie 9 
- dispozitii incetare si modificare 23 
- dispozitii stat lemne social 15 
- dispozitie respingere 7 
- dispozitie ajutor urgenta 47 
-dispozitii plata a ajutoarelor 2 
- dispozitii aloc copil nou –nascut 96 

1.  
Asistenţa socială 
Legea nr. 416/2001 
 
 
 
 
Asistenţa socială 
 
 
 
 
 
 
 

- dispozitii aloc copil nou- nascut plata 8 
 Protecţia copilului  Acordare trusou  96 
  Plan de servicii  40 
  Plata trusou – nascut 7 

- suspendare contract muncă 3 
- încetare contract muncă  45 
- angajare 70 
- ajutor deces salariati 3 

2. Resurse umane 

- aprobare state de funcţii 3 
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- promovari 12 
- sanctionari 1 

  

- numire funcţii publice 4 
  - reluare activitate 3 

- autorizare 48 
- suspendare  0 

3. Autorizare şi control 

- anulare 3 
4. Alocaţii - alocaţii copil nou-născut 118 
  - plata alocaţie nou-născut 12 
  - alocaţii complementare 137 
  - alocaţii monoparentale 46 
  - încetare alocaţie de susţinere mono 10 
  - modificare alocaţie de susţinere mono 7 
  - alocatii dosare incetate prin dispozitii colective 37 
  - alocatii dosare modificate  complemrntare 64 
  - suspendare alocaţie de susţinere mono+ comp 12 
  -repuneri in plata colective 36 
  - dosare incetate prin dispozitii individuale 33 
  - incetate prin dispozitii colective 12 

- curatele 33 
- încetare curatelă si tutelă - 

5. Autoritate tutelară 

- dări de seama tutele - 
6. Consiliul Local - convocare 20 
7. Comisii diverse Comisii pentru licitaţii, investiţii, angajări, etc. 19 
8. Respingeri contestaţii  1 
9. Delegari atribuţii  3 
10 Sporuri  1 

- acceptări - 11 Notificări Legea nr.10 
- respingeri 5 

12 Alegeri locale şi generale  1 
- modificare dispoziţii 2 
- abrogare dispoziţii 1 

13 Altele 

- rectificare dispoziţie 1 
TOTAL DISPOZIŢII 1261 
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STRUCTURA FUNCŢIONALĂ A UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE 
 

I. APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 
1. Direcţia Venituri - Impozite şi Taxe: 
 Compartiment Constatare, Impunere control, Urmărire, Executare silită; 
 Compartiment Constatare, Impunere, Control fiscal pers.fizice, Incasarea si 

Contabilitatea veniturilor 
2. Direcţia de Buget - Contabilitate şi Implementare proiecte 
 Compartiment Buget - Contabilitate 
 Compartiment Integrare Europeană 
3. Audit Intern 
4. Serviciul Juridic - Contencios, Administraţie locală - Compartiment Control 
Comercial, Autoritate tutelară, Resurse Umane 
 Compartiment Juridic - Contencios 
 Compartiment Administraţie locală - Autoritate tutelară 
 Compartiment Control Comercial 
 Compartiment Resurse umane 
5. Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului, Cadastru 
 Arhitect Sef 
 Compartiment Urbanism şi Amenajarea teritoriului 
 Biroul Cadastru - Registru Agricol, Administrarea Domeniului Public şi Privat 
6. Serviciul Informare si Relaţii publice, Turism, Transport 
 Compartiment Informatică 
 Compartiment Relaţii mass- media 
 Compartiment Turism, Transporturi 
 Compartiment Registratură - Relaţii cu publicul 
7. Serviciul Administrativ - Gospodăresc 
 Întreţinere, reparaţii drumuri şi circulaţie  
 Iluminat public stradal 
 Arhiva 
8. Biroul Investiţii 
 Compartiment Investiţii 
 Compartiment Contracte de Achiziţii Publice 
 Compartiment Gospodărire Comunală, Licitaţii, Fond Locativ, Asociaţii de Proprietari 
 Compartiment Avizare Mediu 
9.   Compartiment Protecţie civilă 
10. Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local 
11. Administrator  public 
II. SERVICII PUBLICE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL 
1. Serviciul Public de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului: 
 Compartiment Protecţia Drepturilor Copilului 
 Compartiment Asistenţă socială 
 Compartiment Asistenţă medicală comunitară 
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 Asistenţi personali 
 Cantina socială 
2. Serviciul Public Local de Evidenţă a Persoanelor: 
 Compartiment Stare civilă 
 Compartiment de Evidenţa a persoanei 
3. Serviciul Public de Prestări Servicii „Consprim” 
4. Serviciul Public Poliţia Comunitară  
 Compartiment Ordine Publică 
 Compartiment Pază bunuri şi valori 
5. Serviciul Public Voluntari pt Situaţii de Urgenţă 
 

III. INSTITUŢII SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL, OPERATORI  
ECONOMICI  DE  INTERES  LOCAL 
1.  Casa Culturii „Ion Creangă”  
2.  Biblioteca orăşenească 
3.  Creşa nr.1 - Centrul de zi pentru copii cu  vârsta 0-3 ani 
4.  Spitalul orăşenesc Tîrgu Neamţ 
5.  S.C. Civitas Com S.R.L 
6.  S.C Eco Tg S.R.L 
7.  S.C. Prim Locato S.R.L 
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CAP.I  APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI  
 

1. DIRECŢIA VENITURI – TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE 
 

 Direcţia Venituri - Impozite şi Taxe Locale are ca atributii stabilirea, 
constatarea, controlul, urmărirea, încasarea impozitelor şi taxelor locale, pe raza 
administrativ - teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ, în conformitate cu reglementările în 
vigoare. 
 

Bugetul prognozat  pe anul 2010 
Nr. 
crt 

Denumire sursa de venit Suma mii lei 

1. Venituri din impozite si taxe locale      7.901 
2.  Cote defalcate din impozitul pe venit –cota de 47%  5.100 
3.  Sume alocate de Consiliul Judetean si Ministerul de Finante pentru 

echilibrare 
    455 

Total buget pentru funcţionare şi dezvoltare                                                           13.456                                                                       
Venituri  cu destinaţie specială 
1. Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor cu salariile 

institutiilor de invatamant                                                                                                           
16.229 

 
2. Subventii de la bugetul statului                                                                       838 
Total 17.067 
Total general                                                                                                      30.523 

 

Situaţia  încasărilor la data de  31.12.2010 
Nr. 
crt. 

Denumire sursa de venit Suma mii lei 

1.  Venituri proprii din impozite si taxe locale                                                                    6.090     
2. Cote  defalcate din impozitul pe venit                                                                             4.701    
3. Sume alocate de Consiliul Judetean                                                                                       454 
4. Sume defalcate din TVA (ptr.institutiile de invatamant)                                          16.229 
5. Subventii de la bugetul de stat                                                                                               838 
Total                                                                                                                       28.312  

 

Numărul de roluri nominale unice 
Contribuabili       Nr. roluri   
Persoane fizice 11.147 
Persoane juridice                                                 843 
Total    11.990 

  

Numărul societăţilor comerciale în faliment este de 56, cu un debit de recuperat de 
1.102.790 lei. Sumele de recuperat, aflate în litigiu, sunt în valoare de 215.866 lei 
 

Măsuri de executare silită în vederea încasării debitelor 
 Contribuabili       Nr. dosare executare silita 
Persoane fizice 233 



 

 Pagina 21 
 

Persoane juridice                                            286 
Total    519 

Popriri pe salarii şi conturi bancare 
Contribuabili       Nr. popriri   
Persoane fizice 490 
Persoane juridice                                            334 
Total    824 

             
Facilităţi fiscale acordate 

Nr. 
crt. 

Tip reducere-scutire 
(temeiul legal) 

Nr.  
cazuri 

Suma  
scăzută (lei) 

1.  Decret Lege 118/1990(detinut politic)                             45    13.968 
2.  Lege 341/2004 (eroi Revolutie)    4       576 
3.  Reducere cu 50% -HCL Nr 139/2009                                  199  16.000 
4.  Scutire 100%-  HCL Nr. 139/2009                                        433  66.955 
5.  Grad de invaliditate I – Cod Fiscal                                    52    7.095 
6.  Handicap grav/ accentuat   -Cod Fiscal                         141  20.880 
7.  Vaduve veterani razboi – Cod Fiscal                             120  16.476 
8.  Veterani razboi – Cod Fiscal                                               68  20.084 
9.  Hotărâri ale Consiliului Local                                                      15  11.021 
Total 960 165.526 

  

Au fost supuse verificării, conform Codului Fiscal şi a Codului de Procedură 
Fiscală,  un număr de 93 de societati  comerciale, constatările inspectiei fiscale fiind 
consemnate într-un Raport aferent fiecărei societăţi.  

În urma verificările efectuate a fost atrasă, suplimentar, suma de 207.406 lei. 
 

Indicatori privind execuţia Bugetului local  
Nr. 
crt. 

Denumire indicator Drepturi  
constatate 

Încasări 
realizate 

% 

1. Impozit pe clădiri la pers.fizice 721 617 85,5 
2. Impozit pe clădiri la pers. juridice 1.515 1.342 88,5 
3. Impozit pe teren de la pers.fizice 399 329 82,4 
4. Impozit pe teren de la pers.juridice 299 259 86,6 
5. Impozit pe terenul din etravilan 103 90 87,3 
6. Impozit pe mij. de transport pt. pers. fizice 535 409 76,4 
7. Impozit pe mij. de transport pt. pers. juridice 335 275 82,0 
8. Venituri din concesiuni şi închirieri 329 292 88,7 
TOTAL 4.236 3.613 85,29 

 

1. Gradul de realizare a veniturilor proprii:                                       95,35 % 
2. Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate:                         85,29 %            mii lei 
3. Veniturile proprii încasate per căpiţă:                                            521,27  lei/per capita  
4. Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat: 78,49%   
5. Restanta totala la sfarsitul anului 2010 este de                            1.981.035   lei 
  

Numărul total al locuitorilor din oraşul Tîrgu Neamţ, la 12.01.2010, era de  20.701. 
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Principalele categorii de impozite cu restanta sunt: 

Nr. 
crt. 

Denumire Valoare lei 

1. impozit cladiri persoane fizice                                                 198.283  
2. impozit cladiri persoane juridice 187.994   
3. impozit teren persoane fizice 119.737   
4. impozit teren persoane juridice 42.597   
5. impozit teren extravilan 25.752   
6. impozit mijloace de transport persoane fizice 209.322   
7. impozit mijloace de transport persoane juridice                         90.775   

                   
 

2.  DIRECŢIA BUGET - CONTABILITATE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE 
 

 Direcţia Buget - Contabilitate şi Implementare proiecte - are ca obiect de activitate  
aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei privind programarea şi execuţia bugetară, 
activitatea financiar-contabilă şi accesarea şi implementarea proiectelor din fonduri 
europene. 
 

Bugetul oraşului Tîrgu Neamţ 
Nr. 
crt. Denumire capitol TOTAL (lei) Realizat (lei) 

Autoritati publice: 2.155.000   2.098.741 
*personal 1.620.000   1.565.600 
*materiale    530.000      528.594 

1. 

*capital        5.000          4.547 
Evidenta Populatiei    260.000      260.000 
*personal    210.000      210.000 

2. 

*materiale      50.000        50.000 
3. Plati dabanzi 2.599.000   2.599.000 
4. Transferuri cu caracter general      30.000                 0 

Ordine publica,situatii de urgenta, protectia civila    471.000      449.985 
*personal salarii    292.000      289.259 
*materiale    177.000      158.841 

5. 

*capital 2.000          1.885 
Invatamant 14.224.000 13.807.884 
personal salarii 12.863.000 12.867.218 
materiale 924.000      867.999 
capital 77.000        72.667 

6. 

transferuri -fonduri UE 360.000                 0 
Sanatate 680.000      534.912 
*personal 420.000      387.234 
*materiale 30.000 12.678 
*capital 76.000 70.000 

7. 

*transferuri 154.000 65.000 
8. Cultura 2.432.000 2.148.250 
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*personal 77.000 74.915 
*materiale 1.076.000 1.023.354 
*capital 475.000 410.232 
*transferuri 804.000 639.749 
Biblioteca 120.000 117.025 
*personal 77.000 74.915 
*materiale+carti 43.000 42.110 
    Sala Sport 30.000 27.283 
    *materiale 30.000 27.283 
Casa Culturii 474.000 346.223 
Religie 220.000 183.526 
Alte actiuni 145.000 143.201 
Activitati sportive 110.000 110.000 
Intrtinere spatii verzi 858.000 810.760 

 

Capital 475.000 410.232 
Asistenta sociala 2.936.000 2.723.522 
*personal 1.038.000 1.037.269 
*materiale 353.000 329.177 
*transferuri  1.537.000 1.349.808 
*transferuri - FEN 6.000 5.823 

9. 

*capital 2.000 1.445 
Servicii de dezv.publ.si locuinte 3.815.000 1.937.972 
Personal  313.000 309.960 
Investitii 1.418.000 674.170 
Materiale 1.716.000 585.842 

10. 

Rambursari rate credit 368.000 368.000 
Salubritate 900.000 846.502 
   Materiale 550.000 544.422 
   Transferuri 119.000 119.000 

11. 

  Capital 231.000 183.080 
Alte actiuni 13.000 9.277 12. 
Transferuri 13.000 9.277 

13. Combustibil si energie 
(subventie diferenta pret gcal SC Acvaterm SA) 50.000 9.000 
Agricultura 3.000 2.000 14. 
*materiale 3.000 2.000 
Transporturi  1.358.000 707.362 
      *materiale 731.000 672.362 

15. 

      *capital 627.000 35.000 
TOTAL 31.926.000 28.134.407 

 

Situaţia economiilor pentru anul 2010 
Economiile realizate de toate serviciile/birourile, din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu 

Neamt, au avut ca rezultat la sfârşitul anului 2010, o economie totală în valoare de 
2.380.621,00 lei: 

 

 1.458.993,00 lei   ( cu TVA) - economii rezultate în urma procedurilor de achiziţie ; 
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    758.410,0 lei (fără TVA) - economii la proiectele implementate din fonduri 
nerambursabile. 

Nr.  
crt 

Denumirea 
proiectului 

Valoare totală  
proiect iniţial 

Valoare totală 
proiect final 
(după realiz. 
achiziţi) 

 Economie buget 

1. “ECO Management Tîrgu Neamţ” 1.256.482,67 
Euro fără TVA 

1.210.808,44  
Euro fără TVA 

45.674,23 Euro  
fără TVA 
(196.399,20 lei) 
În urma achiziţiilor o 
economie de 
168.500 Euro fără 
TVA, sumă folosită 
pentru achiz. maşinii 
cu cârlig şi maşinii 
de 14 mc 
autocompactoare  

2. “Construire bază sportivă 
multifuncţională Humuleşti” 

1.407.083 lei 1.058.151 lei 348.932 lei 

3. „Reabilitarea parc central Tîrgu 
Neamţ” 

470.064,80 lei 421.413,68 lei 48.651,12 lei 

4. „Montare panouri solare Creşa de 
copii, Grădiniţa cu PP nr.1 şi 
Grădiniţa PP nr. 2, Tîrgu Neamţ” 

 1.084.618,30 lei 920.190 lei 164.428,30 lei 

 

 467.634,0 lei (fără TVA) - economii rezultate din derularea procedurilor de achizitie 
publică, în anul 2010, la Biroul Investiţii din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ 
 

Nr. 
crt. 

Tip /Număr  
contract 

Denumire  
societate 

Denumire  
achizitie 

Valoare 
estimata 
în lei fără 
TVA 

Valoare lei  
fără TVA 

Economie  
buget 

1 Lucrari nr. 
1/08.01.2010 

S.C. 
ELECTRONUS 
PIAF SRL  
Bacau 

„Moderniz. 
drumuri, 
reparatii 
asfaltice, 
strazi, 
trotuare 
teren sport, 
parcări 
Tîrgu 
Neamt” 

900.000 lei 674.209,22 
lei 

225.790,78 
lei 
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2 Lucrari nr. 
152/27.09.2010 

S.C. 
ELECTRONUS 
PIAF SRL Bacau 

„Reparatii 
asfaltice, 
strazi, 
trotuare, 
teren sport, 
parcari Tg 
Neamt” 

950.000 lei 866.790 lei 83.210,00 
lei 

3 Lucrari nr. 
179/28.10.2010 

S.C. IASICON 
S.A. Iasi 

„Lucrari de 
reabilitare 
termica, 
blocuri oras 
Tîrgu 
Neamt” 

840.440 lei 821.152,67 
lei 

19.287,33 
lei 

4 Furnizare nr. 
48/27.04.2010 

S.C. ROM 
PETROL 
DOWNSTREAM 
SRL Bucuresti 

„Achiz. 
bonuri 
valorice 
carburant 
auto la 
Primăria 
Tîrgu 
Neamt” 

293.750 lei 245.633,75 
lei 

48.116,25 
lei 

5 Furnizare nr. 
50/07.05.2010 

S.C. A&C 
COMPANY SRL, 
Vînători, jud. 
Neamt 

„ Lot 1: 
piatra 
concasata” 
„ Lot 2: sort, 
nisip, 
balast” 

160.000 lei 68.770 lei 91.230,00 
lei 

 

 602.530,0 lei - economii realizate de Serviciul Asistenţă Socială: compartiment 
Protectia Copilului: 596.136,0 lei; 

 dezinstituţionalizarea unui copil  a reprezentat  o economie la bugetul local de 5.052 
lei/an. 

 

Prin metodele de plasament de tip familial, economia la bugetul local este de 121.248 
lei/an (24 copii). Cele două Centre de zi, au adus o economie la bugetul local de 439.524 
lei/an: 
 centru de zi pentru copii cu vârsta între 0-3 ani : 176.820 lei/an ( 35 copii) 
 centru de zi pentru copii cu vârsta între 3-7 ani : 262.704 lei/an ( 52 copii) 
 

Prin rezolvarea celor 6 cazuri sociale de copii abandonaţi în Spitalul orăşenesc Tîrgu 
Neamţ, s-a reuşit realizat unei economii de 30.312 lei/an: 
 Creşa nr.1: 3.209, 0 lei; 
 5.209 lei - economii din procesarea legumelor şi fructelor în regim propriu; 
 Compartiment Asistenţă Socială: 3.185,0 lei; 
 3.185 lei - economii prin achiziţia de imprimate de la Centrul de Integrare şi Terapie 

Ocupaţională, conform Legii nr. 488/2006; 
 15.000,0 lei - economii realizate de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă; 
 15.000 lei - c/v 3.000 l motorina acordată de MAI pentru calamităţi;  
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 81.000,0 lei - economii realizate de Compartimentul Resurse Umane - încetat 
activitatea 10 salariati şi 5 salariaţi şi-au suspendat activitatea prin intrarea în 
concediul pentru creşterea copilului; 

 179.817,0 lei - economii realizate de Serviciul Public de Prestări Servicii “Consprim” -
179.817 lei - economie realizată prin neplata TVA  -ului aferent lucrărilor în sumă de 
826.830,0 lei , lucrări executate în anul 2010; 

 30.000,0 lei - economii realizate de Casa Culturii “Ion Creangă” - 10.000 lei - 
economie realizată prin organizarea unor manifestări culturale, cum ar fi: „Parada 
Datinilor şi Obiceiurilor de Anul Nou”, Zilele „Mihai Eminescu”, „Unirea Principatelor 
Române”, „Zilele Cetăţii”, „Zilele Oraşului”, „Ziua Vânătorilor de Munte”, Zilele „Ion 
Creangă”, doar cu forţe proprii şi cu ajutorul colaboratorilor Casei Culturii: Corala 
„Basil Anastasescu”, Ansamblul Folcloric „Ozana”, Fanfara Casei Culturii, cadre 
didactice şi elevi ai instituţiilor de învăţământ din oraş, fără a necesita cheltuieli 
deosebite; 20.000 lei - economie la cheltuielile de personal prin plecarea din colectiv, 
la pensie a unui salariat, precum şi prin decesul (nedorit) al altui coleg 

 13.281,0 lei - economii realizate de Biblioteca Orăşenească - 2.600 lei - economie 
prin acceptarea ca donaţie a unui număr de 268 carti şi 10.681 lei - economie prin 
acordarea ca donaţie a unor echipamente prin programul Biblionet. 

 

Implementare proiecte 
În anul 2010 Primăria oraşului Tîrgu Neamţ a depus spre finanţare, două proiecte 

cu finanţare nerambursabilă, din fonduri europene şi guvernamentale. În diferite stadii de 
implementare, se găsesc proiectele depuse şi aprobate în anii precedenţi, respectiv un 
număr de 7 proiecte. Alte 5 proiecte se află în etapa de evaluare sau pe lista de rezervă, 
datorită lipsei fondurilor la nivel naţional.  
 

a) Proiecte finalizate în anul 2010: 
 

PROIECTUL: „ECO - MANAGEMENT TG. NEAMŢ – PROIECT PENTRU 
REALIZAREA UNUI SISTEM EFICIENT ŞI DURABIL DE GESTIONARE A 
DEŞEURILOR” 

 

FINANŢATOR: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – 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 : 34 luni (1 februarie 2008 – 30 noiembrie 2010) 
Scopul şi localizarea proiectului:  obiectivul general al proiectului îl reperezintă 
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 
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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: 
 achiziţionarea şi recepţia unui încărcător frontal; 
 achiziţionarea şi recepţia maşinii autocompactoare de 18 mc, maşinii 
autocompactoare de 14 mc, a unei maşini autocompactoare de 7 mc şi a unei maşini cu 
cârlig; 
 achiziţionarea şi recepţia de recipienţi pentru colectarea deşeurilor: 408 containere 
metalice de 1100 l, 1522 pubele de 240 l, 9780 pubele de 120 l; 
 construirea a 102 platforme de colectare 40 platforme în oraşul Tg. Neamţ, 8 
platforme în comuna Drăgăneşti, 8 platforme în comuna Ghindăoani, 14 platforme în 
comuna Brusturi, 15 platforme în comuna Bălţăteşti, 17 platforme în comuna Grumăzeşti  
 construirea staţiei de sortare, transfer şi compost, recepţia la terminarea lucrărilor 
având loc în data de 20.01.2010; 
 instruirea unui nr. de 13 persoane care vor opera investiţia, în domeniul Lucrător 
pentru salubrizare  
 înfiinţarea societăţii SC ECO TG SRL Tîrgu Neamţ, societate cu capital integral al 
oraşului Tg. Neamţ şi al comunelor partenere în proiect (Brusturi, Drăgăneşti, 
Ghindăoani, Bălţăteşti, Grumăzeşti), societate care se va ocupa de colectarea, 
selectarea şi transportul deşeurilor şi care va administra investiţia din cadrul proiectului 
 campanie de publicitate şi promovare a proiectului: o conferinţă de presă de începere 
a proiectului şi una de finalizare a lui, 6 dezbateri publice privind importanţa colectării 
selective a deşeurilor (câte una în fiecare localitate parteneră), spot radio, anunţuri în 
mass-media, realizare de pliante, broşuri, afişe, banere, CD-uri cu film de conştientizare 
a populaţiei, panouri de afişare temporară şi permanentă  
 

PROIECTUL: „VERDE PENTRU TÎRGU NEAMŢ” 
 

FINANŢATOR - Proiectul „Verde pentru Tîrgu Neamţ” a fost finanţat 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 Tîrgu Neamţ”, Consiliul 
Local Tîrgu Neamţ având roulul de partener în cadrul acestui proiect. 
Scopul proiectului -  a fost să asigure 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. Proiect s-a dorit a fi un exemplu 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: 
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 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). 

 Creşterea capacităţii de stocare a emisiilor de CO2 în oraşul Tîrgu Neamţ prin 
plantarea cu specii arbustive a unor spaţii verzi. 

 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 două 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. 
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 

 

b) Proiecte aflate în implementare în anul 2010: 
 

PROIECTUL: „VALEA OZANEI … MIT ŞI LEGENDĂ” 
 

FINANŢATOR - proiectul este finanţat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 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”. Contractul de finanţare a fost semnat în 
data de 22 noiembrie 2010, durata de implementare a proiectului fiind de 22 luni. 
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 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. 
Valoarea proiectului : 

Valoare totală 
proiect (lei) 

Valoare totală 
eligibilă 
proiect (lei) 

Valoare 
eligibilă 
neramburs.F

Valoare 
eligibilă 
neramburs.b

Cofinanţ.,  
eligibilă 
beneficiar 

TVA  
cheltuieli 
eligibile (lei) 

Valoare 
neeligib. cu 
TVA aferent 
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EDR (lei) uget naţional 
(lei) 

(lei) (lei) 

592.314,50 451.810,00 384.038,5 58.735,30 9.036,20 107.570,10 32.934,40 
Rezultatele 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; 
 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. 
 

Până în prezent în cadrul proiectului a fost dat un comunicat de presă de lansare a 
proiectului, urmând să fie scoase la licitaţie serviciile de promovare din cadrul proiectului. 
 

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”. 
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, 
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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) 
Rezultatele proiectului - 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 2010 Guvernul României a alocat suma de 320.000 lei pentru această 
investiţie. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în luna noiembrie 2010, constructorul 
aprovizionându-se cu materiale urmând să înceapă lucrările imediat ce îi va permite 
vremea. 
 

PROIECTUL: „REABILITAREA PARCULUI CENTRAL DIN ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ, 
JUDEŢUL NEAMŢ” 
 

FINANŢATOR - proiectul este finanţat de către Administraţia Fondului pentru Mediu în 
cadrul „Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi”, fiind semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 
690/N/09.08.2010. 
Valoarea totală a proiectului, este de  470.064,80 lei din care finanţare nerambursabilă 
de la AFM în sumă de 388.815,00 lei. 
Scopul proiectului: - îmbunătăţirea factorilor de mediu prin amenajarea suprafeţelor 
reprezentate de spaţiile verzi, protejarea şi gestionarea durabilă a acestora, precum şi 
creşterea standardelor de viaţă a locuitorilor oraşului Tg. Neamţ. 
Rezultatele proiectului: 
Lucrările principale de amenajare a parcului constau în:amenajarea terenului; Iluminat – 
46 stâlpi; Împrejmuire loc de joacă copii; Amenajare alei; Loc de joacă copii; Dotări parc 
(70 bănci, 30 coşuri de gunoi, 2 wc-uri ecologice); Realizare pergole; Reabilitare 
împrejmuire şi foişor; Amenajare spaţii verzi. 
 

În anul 2010 au fost executate următoarele lucrări:Amenajarea terenului;Iluminat – 
90%;Împrejmuire loc de joacă copii – 100%;Amenajare alei – 90%;Loc de joacă copii – 
50%;Reabilitare împrejmuire şi foişor – 30%; 
 

PROIECTUL: „SUPLIMENTAREA SISTEMELOR CLASICE DE ÎNCALZIRE CU 
SISTEME CARE UTILIZEAZA ENERGIE SOLARA – GRĂDINIŢA NR. 1 CU 
PROGRAM PRELUNGIT, CREŞA DE COPII NR. 1 ŞI GRADINIŢA NR. 2 CU 
PROGRAM PRELUNGIT, ORAŞ TÎRGU NEAMŢ” 

 

FINANŢATOR - proiectul este finanţat de către Administraţia Fondului pentru Mediu 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 
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sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”, fiind semnat 
Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 827/N/12.10.2010. 
Valoarea totală a proiectului: este de 1.084.618,30 lei, din care finanţare 
nerambursabilă de la AFM în sumă de 641.213,79 lei.  
Scopul proiectului: prin acest proiect se va 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). La Creşa de copii şi 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 1, se vor instala 18 panouri solare (câte 6 pentru 
fiecare din cele 3 corpuri de clădire) şi se va înlocui acoperişul la Creşa de copii şi Corpul 
B al grădiniţei. Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 se vor instala 6 panouri solare. 

În anul 2010 a fost realizat proiectul tehnic şi s-au desfăşurat procedurile de 
achiziţie pentru lucrările aferente, urmând ca lucrările să se finalizeze până în luna mai 
2011. 

 

PROIECTUL: „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA AŞEZĂMÂNTULUI 
CULTURAL CASA CULTURII „ION CREANGĂ” TÎRGU NEAMŢ” 
 

FINANŢATOR: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului prin Compania Naţională 
de Investiţii – finanţare în cadrul „Programului Prioritar Naţional pentru reabilitarea, 
modernizarea infrastructurii culturale,dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic 
urban”. 
Bugetul proiectului : nu se cunoaşte o valoare a proiectului, aceasta fiind stabilită după 
realizarea Studiului de fezabilitate. Contribuţia Consiliul Local Tg. Neamţ la acest proiect 
este de 20% din valoarea proiectului. 
Scopul şi localizarea proiectului:Proiectul are ca scop modernizarea, reabilitarea şi 
dotarea Casei Culturii „Ion Creangă” din oraşul Tg. Neamţ 

 

În anul 2010 CNI a scos la licitaţie serviciile de proiectare tehnică urmând ca 
acestea să fie finalizate în cursul lunii ianuarie 2011. 

 

c) Proiecte aflate în evaluare: 
 

PROIECTUL: „CREŞTEREA NIVELULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A 
ANGAJAŢILOR PRIMĂRIEI ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ, JUDEŢUL NEAMŢ” 
 

FINANŢATOR - 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 Tîrgu Neamţ şi a serviciilor subordonate, în domenii cheie, care vor sprijini 
îmbunătăţirea capacităţii organizatorice la nivel local. 



 

 Pagina 32 
 

Grupul ţintă: este reprezentat de personalul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ şi a 
serviciilor din subordine: Serviciul Public de Asistenţă Socială Tîrgu Neamţ, Serviciul 
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Neamţ, Serviciul Poliţia 
Comunitară, Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ,  Biblioteca orăşenească. 
Valoarea totală a proiectului este de 544.306 lei din care finanţare nerambursabilă 
solicitată de 460.012 lei. 
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. 
 

PROIECTUL: „ÎNFIINŢARE PARCURI NOI ÎN ORAŞ TÎRGU NEAMŢ, JUDEŢUL 
NEAMŢ” 

 

FINANŢATOR - proiectul „Înfiinţare parcuri noi oraş Tg. Neamţ, judeţul Neamţ” a fost 
depus spre finanţare la Administraţia Fondului pentru Mediu în cadrul „Programului 
naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi”. 
Valoarea totală a proiectului este de 1.684.014,27 lei din care finanţare nerambursabilă 
solicitată de 1.484.362,53 lei. 
Rezultatele proiectului - se vor înfiinţa 2 parcuri noi în oraşul Tg. Neamţ astfel: 
Parc Blebea – 10.000 mp 
 o zonă de joacă pentru copii, în suprafaţă de 900 mp; 
 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 – 10.000 mp 
 o zonă de joacă pentru copii, în suprafaţă de 900 mp; 
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 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 si montarea a 40 de coşuri de gunoi; 
 realizarea a 400 ml de gard, din lemn cu structură metalică; 
 instalarea a 4 wc-uri ecologice . 

 

PROIECTUL: „REALIZARE ŞI EXTINDERE REŢELE STRADALE DE CANALIZARE 
MENAJERĂ ÎN LOCALITĂŢILE HUMULEŞTII NOI, BLEBEA ŞI CARTIER POMETEA, 
ORAŞ TÎRGU NEAMŢ” 

 

FINANŢATOR - proiectul „Realizare şi extindere reţele stradale de canalizare menajeră 
în localităţile Humuleştii Noi, Blebea şi cartier Pometea, oraş Tîrgu Neamţ” a fost depus 
spre finanţare la Administraţia Fondului pentru Mediu în cadrul Programului vizând 
protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, 
canalizare şi staţii de epurare. 
Valoarea totală a proiectului este de 8.997.200 lei din care finanţare nerambursabilă 
solicitată de 8.408.650 lei. 
Obiectivul general al proiectului este reducerea şi limitarea impactului negativ asupra 
mediului, cauzat de evacuările de ape uzate menajere provenite din gospodării şi servicii 
precum şi creştere calităţii vieţii prin protejarea populaţiei de efectele negative ale apelor 
uzate asupra sănătăţii omului şi mediului înconjurător. 
Obiectivul specific (scopul) al proiectului este realizarea unei reţele de canalizare în 
localităţile componente ale oraşului Tg. Neamţ: Blebea şi Humuleştii Noi, precum şi 
extinderea reţelei existente din cartierul Pometea. 
Rezultatele proiectului - realizarea următoarelor investiţii: 
Blebea 
 Realizare canalizare menajeră pe străzile: Blebei - 700 m, Vânătorului - 3000 m, 

Victoriei – 800 m, Vadului - 250 m, Gheorghe Doja – 320 m, Daciei - 130 m 
 6 staţii de pompare 
Humuleştii Noi 
 Realizare canalizare menajeră pe străzile: Valea Seacă – 1355 m, 1 mai – 540 m, 

Păstorului – 530 m, Hangului - 722 m, Macului - 175 m, Crinului 618 m, Bistriţei – 250 
m, Teiului - 250 m, Mihail Sadoveanu 2393 m 

 3 statii de pompare 
Cartier Pometea 
 Extindere canalizare menajeră pe străzile: Vultur – 1340 m, George Coşbuc – 710 m, 

Izvor – 150 m, Băile Oglinzi – 1440 m 
 5 staţii pompare  
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PROIECTUL: „FESTIVALUL NAŢIONAL ION CREANGĂ – TÎRGU NEAMŢ” 
 

FINANŢATOR - proiectul a fost depus spre finanţare la Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului în cadrul 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 turistica. 
Obiectiv general: proiectul "FESTIVALUL NATIONAL ION CREANGA – TARGU 
NEAMT" are ca obiectiv general promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii 
necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, prin creşterea 
vizibilităţii zonei Targu Neamt pe harta turistică a României ca urmare a promovarii 
locurilor amintirilor lui Ion Creanga, marele povestitor al Romaniei. 
Valoarea totală a proiectului este de 995.852,36 lei din care finanţare nerambursabilă 
solicitată de 774.945,05 lei. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Crearea si dezvoltarea evenimentului „Festivalul Naţional Ion Creangă – Tîrgu 
Neamţ”; 
2. Promovarea Evenimentului „Festivalul Naţional Ion Creangă” la nivel naţional prin 
implementarea planului de marketing; 
3. Creşterea numărului de turişti naţionali cu 20% in perioada de derulare a proiectului 
Rezultatele proiectului - vor fi realizate următoarele materiale/acţiuni de promovare a 
locurilor amintirilor lui Ion Creangă: 
 organizarea  si desfasurarea Festivalului National Ion Creanga – Targu Neamt – 

promovat la nivel national prin intermediul posturilor de radio si televiziune cu 
acoperire la nivel national; 

 realizarea sitului www.festivalulnationalioncreanga.ro si inscrierea acestuia pe 
motoarele de cautare specifice; 

 trimiterea de afise catre toate scolile din tara prin care se promoveaza evenimentul si 
implicit orasul Targu Neamt; 

 realizarea de materiale tiparite – Brosura Zona Targu Neamt – Locul amintirilor din 
copilarie – 10000 exemplare, panotaj stadal Zona Targu Neamt - Locul amintirilor din 
copilarie – 5 panouri, DVD cu cele mai bune reprezentatii ale Festivalului National Ion 
Creanga Targu Neamt  si imagini ale filmului Zona Targu Neamt – Locul amintirilor 
din copilarie – 10000 exemplare  

 

d) Proiecte aflate pe lista de rezervă: 
 

PROIECTUL: „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN 
ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ” 
 

FINANŢATOR: Proiectul a fost depus spre finanţare, în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007– 2013, Axa prioritară 2 - „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale”, Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea 
reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de 
centură”.   
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Bugetul proiectului : 82.110.802,99 lei din care: 67.311.804,19 finanţare fonduri 
structurale şi 14.798.998,80 lei contribuţie proprie 
Obiectivul general: - imbunătăţirea accesibilitatii regiuni de dezvoltare Nord-Est  şi 
mobilităţii populatiei, bunurilor si serviciilor, in vederea stimularii dezvoltarii economice 
durabile 
Indicatori de realizare: 
 Reabilitarea strazilor urbane – L = 27,095 km ; 
 Reabilitarea trotuarului – S = 54.190 mc ; 
 Reabilitarea retelelor de alimentare cu apa – L = 25,12 km ; 
 Reabilitarea retelelor de canalizare – L = 3,41 km. 
 Introducerea de hidranti stradali, colector canalizare (Dn300/100m) ; (Dn400/430m) ; 

(Dn300/700m) ; (Dn200/1890m) ; camine vane. 
 Introducerea de borduri – (20x25cm) – 54,190 m; 
 Introducerea de borduri – (10x15cm) – 62.184 m. 

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. 

Proiectul este propus a se finanţa în cadrul Programului naţional de dezvoltare a 
infrastructurii, program derulat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în 
perioada 2011-2015. 

 

PROIECTUL: „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA ŞCOLII NR. 2  CU CLASELE I-
VIII DIN ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ” 

 

FINANŢATOR - 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”. 
Obiectivul general - 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 -  este de 3.174.848,90 lei, din care financiară 
nerambursabilă solicitată  2.572.348,00 lei. 

Lucrările propuse a se  realiza sunt: 
Obiectiv : SCOALA 
 înlocuirea partiala a elementelor de sarpanta si astereala (30%); 
 înlocuirea totala a invelitoarei cu tabla Lindab; 
 refacerea tencuielilor, zugraveli interioare si exterioare; 
 înlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC si geam termopan; 
 înlocuire glafuri tâmplărie PVC; 
 înlocuirea pardoselilor existente cu parchet din lemn masiv (clase si birouri); 
 lambriuri din lemn  cu h=1,40m în clase şi holuri; 
 placari scări cu mozaic şi mâna curentă din lemn pe schelet metalic; 
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 windfang intrare principala si secundara cu tamplarie PVC si geam termopan; 
 închidere balcon etaj 1 (reamenajare expo-arte) cu tamplarie PVC si geam termopan; 
 termoizolatie de 8 cm; 
 înlocuirea integrala a instalatiilor electrice (circuite si corpuri de iluminat); 
 înlocuire instalatie termică interioară si corpuri de incalzire; 
 înlocuire instalatii de apa si canalizare interior si exterior; 
 înlocuirea mobilierului existent; 
 dotări pentru laboratoarele de specialitate şi dotări 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 
 înlocuirea integrala a instalatiilor electrice interioare (circuite si corpuri de iluminat); 
 înlocuire instalatii termice interioare şi instalatii de apă şi canalizare interior şi 

exterior; 
 refacerea tencuielilor (70%) si zugrăveli interioare şi exterioare(100%); 
 înlocuirea integrala tâmplăriei din lemn cu tamplarie din PVC si geam termopan; 
 înlocuirea pardoselilor existente cu parchet din lemn masiv; 
 înlocuire învelitoare cu tabală Lindab şi termoizolatie de 8 cm; 
 reamenajare sala de sport în laborator biologie şi grupuri sanitare; 
 pardoselile grupurilor sanitare vor fi din gresie iar finisajele la pereţi din faianţă si var 

lavabil; 
 reamenajare magazie in sala festivitati; 
 dotări pentru laboratoarele de specialitate şi dotări cu echipamente didactice; 
 dotarea cu echipamente TIC (tehnologii ale informatiei si comunicarii) 
 conectare la internet şi 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 
 înlocuire tamplarie metalică geam, cu tâmplărie PVC şi geam termopan; 
 înlocuire învelitoare cu tablă 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. 

 

PROIECTUL: „REABILITARE ŞI MODERNIZARE LICEUL ECONOMIC VASILE 
CONTA” 

 

FINANŢATOR 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”. 
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Obiectivul general - 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 lei, din care financiară nerambursabilă solicitată  
1.754.106,00 lei. 
Lucrările propuse a se  realiza sunt: 
Arhitectură - în vederea unei bune funcţionări a clădirii se va proceda la execuţia 
următoarelor lucrări: 
 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 zugrăveli la pereti si tavane, la clasele de la etajul 3; 
 desfacere pardoseal sală sport şi realizarea unei pardoseli elastice cauciucate, cu 

proprietăţi antifonice  pentru sali de sport ; 
 reparaţii tencuieli, zugrăveli la pereţi şi tavane la sala de sport; 
 placaje de gresie şi faianţă, reparaţii tencuieli şi zugrăveli la vestiarele aferente sălii 

de sport; 
 realizarea de gradene la sala de festivităţi ; 
 realizarea de izolaţie fonică la pereţi, tencuieli şi zugrăveli aferente la sala de 

festivităţi; 
 amveloparea clădirii cu termosistem si zugraveli interioare ; 
 tencuieli decorative la faţadă si desfacere tencuieli interioare şi refacerea lor; 
 glafuri exterioare din tablă tip Plannja, având în vedere că toată tâmplaria exterioară 

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: 
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. 
Etapa a – II-a -  Executia instalatiilor interioare de incalzire cuprinde montarea partilor 
componente astfel:  
 trasarea distributiei si coloanelor; 
 suporti si sustinatori 
 conducte; 
 armaturi; 
 corpuri de incalzire; 
 efectuare probe; 
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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 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. 

 

Activităţi de reprezentare desfăşurate în anul 2010: 
 4-5 noiembrie 2010 Primăria oraşului Tîrgu Neamţ a fost invitată la Forumul Regional 
de Investiţii Nord – Est România, Ediţia a VII-a, organizat de către ADR Nord Est la Iaşi. 
În cadrul manifestării a fost organizată o Expoziţie de proiecte regionale – „Viitorul începe 
azi”, unde primăria oraşului Tîrgu Neamţ a participat cu proiectele „Reabilitarea 
monumentului istoric Cetatea Neamţului” şi „ECO Management Tîrgu Neamţ” 
 15-16 noiembrie 2010 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a organizat cea de-
a III-a ediţie a Conferinţei „Inovaţie şi calitate în sectorul public” - Poiana Braşov, 
conferinţă la care a fost invitată şi Primăria oraşului Tîrgu Neamţ. ANFP a premiat 
exemplele de buna practică evidenţiate în Competiţia celor mai bune practici în 
administraţia publică din România, pentru cele 3 tematici de concurs (piloni) propuse: 
a)Îmbunătăţirea serviciilor publice prin management organizaţional şi al calităţii;  
b)Consolidarea administraţiei publice, promovarea dialogului social şi atragerea   
cetăţenilor la actul de decizie; 
c)Sporirea gradului de integritate, transparenţă, răspundere a funcţiei publice. 
 

 Pentru fiecare tematică au fost premiate primele 4 cazuri de buna practică, 
locurile 1,2,3 şi o menţiune. 

 

Primăria oraşului Tîrgu Neamţ a fost premiată cu menţiune în cadrul acestei 
conferinţe pentru proiectul înscris la tematica 2 cu proiectul „Modernizarea infrastructurii 
IT în cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ”, premiul fiind decernat de către Domnul Leo 
D’AES – Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Belgiei. 

 

 Pilonul 1 au obţinut premii: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, 
Instituţia Prefectului Bucureşti, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
şi Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj. 

 Pilonul 2 au obţinut premii: CJ Vrancea, Instituţia Prefectului Judeţului Buzău, 
Instituţia Prefectului Judeţului Cluj şi Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ. 

 Pilonul 2 au obţinut premii: Primăria Municipiului Craiova, Instituţia Prefectului 
Municipiului Bucureşti, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj şi Primăria 
Municipiului Oradea. 
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3. AUDIT INTERN 
 

 Activitatea de audit furnizează managementului primăriei o asigurare rezonabilă şi 
obiectivă asupra funcţionalităţii sistemului de conducere, a controlului intern şi a 
proceselor de administrare, în conformitate cu prevederile legale. Auditul intern se 
exercită asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul 
public. 
  

Entitatilor publice aflate în subordonare/coordonare sub autoritate 
Nr. 
crt. 

Denumire entitate  Buget alocat/lei Posturi 
ocupate 

1. Administraţie  1.445.776,00 62 
2. Serviciul Public Local Evidenţa Populatiei 210.000,00 9 
3. Cabinete şcolare medicale 387.234,00 18 
4. Serviciul Public Poliţia Comunitară 273.578,00 19 
5. Serviciul Situatii de Urgenţa   15.681,00 1 
6. Biblioteca oraş Tîrgu Neamt   74.915,00 3 
7. Serviciul de Asistenta sociala - Insotitori + Indemnizatie 657.960,00 62+25 
8. Serviciul de asistenta socila - tesa 157.306,00 8 
9. Cresa nr. 1 Tirgu Neamt 165.496,00 10 
10. Cantina de ajutor social Tirgu Neamt  56.507,00 4 
11. Serviciul Administrativ-gospodaresc 309.960,00 23 
12. Casa Culturii Tirgu Neamt 143.518,00 13 
13. Serviciul Public Consprim 279.465,00 19 
14. Spitalul orasenesc Tirgu Neamt  4.478.375,00 361 
15.  Colegiul National “Stefan cel Mare”  3.270.070,00 111,76 
16.  Colegiul Tehnic “Ion Creanga”  4.058.121,00 164,98 
17. Liceul Economic “Vasile Conta”  3.644.327,00 104,32 
18. Scoala Gen. nr. 2 “Grigore Ghica-Vodă”  921.000,00 60,99 
19. Scoala de Arte si Meserii nr. 3  973.700,00 37,83 

 

Bugetul derulat în cursul anului 2010, a fost de  21.522.989 lei. 
 

Planul anual pentru anul 2010, pentru misiuni de audit public intern: 
Nr.  
crt. 

Denumire misiune Perioada Perioada  
auditată 

1. Plata deplasărilor/ detaşărilor, foi de parcurs 01.02-19.03.2010 2009 
2. Stabilirea şi plata salariilor 02.04-31.05.2010 01.01-31.12.2009 
3. Plata ajutoarelor sociale 07.06-30.06.2010 01.01-31.12.2009 
4. Activitatea Serviciului Public Evidenţa Persoanei 01.07-30.07.2010 01.01-31.12.2009 
5. Activitatea Serviciului Poliţia Comunitară 01.09-22.10.2010 01.01-31.12.2009 
6. Concesionarea/închirierea de bunuri din domeniul 

public şi privat 
25.10-10.12.2010 01.01-31.12.2009 

  

Principalele constatari, concluzii si recomandari: 
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 a) misiunea privind plata deplasărilor şi detaşărilor – foi de parcurs: nu toate 
ordinele de deplasare au fost completate, unele justificari au fost aduse cu întarziere; 
inexistenta unor proceduri scrise privind circuitul documentelor; din suma prevazută în 
bugetul anual, cu destinaţia cheltuieli de deplasare şi detaşare, au fost folosiţi bani şi în 
scopul unor plăţi cu altă destinaţie; 
b) misiunea privind stabilirea şi plata salariilor: neîntocmirea planului strategic şi 
planului anual de pregatire profesională, neprotejarea datelor privind salariile; 
c) misiunea privind plata ajutoarelor sociale: inexistenţa unui registru pentru 
înregistrarea orelor lucrate de deţinătorii ajutorului social; 
d) misiunea privind activitatea Poliţiei comunitare: inexistenţa  procedurilor scrise 
care reglementează activitatea financiar-contabilă   (privind circuirul documentelor); 
e) misiunea privind concesionarea şi închirierea de bunuri din domeniul public şi 
privat: inexistenţa procedurilor scrise care reglementează activitatea Comptimentului 
Administrarea Domeniului Public şi Privat. Contractele de concesiune nu au viza CFP. 
 

Recomandări: 
 completarea delegatiilor cu toate datele cerute de formular inclusiv viza CFP, 
 urmarirea justificarilor privind cheltuielile efectuate in perioada delegatiei, 
 întocmirea unui registru de evidenţă a orelor lucrate pentru deţinatorii de ajutor social 
 viza CFP aplicata pe toate contractele de concesiune, 
 aprofundarea legislatiei privind concesionarea cabinetelor medicale, 
 emiterea dispozitiei de către ordonatorul principal de credite şi desemnarea 

persoanei responsabile cu elaborarea si actualizarea procedurilor. 
   

 În cadrul misiunilor de audit, recomandarile au fost discutate cu structurile 
auditate, fiind acceptate, corectate şi aprobate de conducatorul institutiei. Nu au fost 
cazuri de refuz pentru implementarea recomandarile formulate. 
 

Procesul de implementare a recomandărilor: 
Nr. 
crt 

Misiunea Nr. total 
recomanari 

I PI NI Observaţii 

1. Auditarea platii deplasarilor si 
detasarilor 

3 3    

2. Stabilirea si plata salariilor 2 2    
3. Plata ajutoarelor sociale 1 1    
4. Auditarea Politiei Comunitare 1 1    
5. Concesionarea si inchirierea de bunuri 

din domeniul public si privat 
2    Termen 

implementare 
31.03.2011 

I= implementat 
PI=partial implementat 
NI=neimplementat 
 

 Cu ocazia misiunilor de audit au fost constatate disfuncţionalităţi pentru care s-au 
întocmit FIAP-uri. Nu au fost constatate neregularităţi sau fraude. Disfuncţionalităţile au 
fost raportate conducerii prin prezentarea rapoartelor de audit, a fişelor de identificare a 
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problemelor şi a recomandărilor formulate. Recomandările formulate au fost însuşite în 
totalitate de structurile auditate.  

 

4. SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, ADMINISTRAŢIE LOCALĂ - 
AUTORITATE TUTELARĂ, CONTROL COMERCIAL, RESURSE UMANE 
 

Reprezentarea primăriei în instanţele de judecată în anul 2010: 
Nr. 
crt. 

Denumire Număr dosare 

1. Dosare existente pe rol şi nefinalizate în 2009 62 
2. Acţiuni 60 
3. Dosare în care au fost citate instituţii ale APL în calitate de pârât 122 
Total 244 

 

Acţiuni, înregistrate în anul 2010: 
 Nr. 
crt. 

Denumire acţiuni Număr 

1. Acţiuni în constatare 19 
2. Acţiuni de anulare/modificare titluri de proprietate 10 
3. Acţiune formulată în baza Legii nr. 10/2001 1 
4. Acţiuni: pretenţii, contencios, revendicare, recunoaştere hotărâre, etc… 17 
5. Plângeri contravenţionale 10 
6. Strămutare 2 
7. Investire 2 
Total  60 
 

 Ponderea dosarelor o reprezintă acţiunile în constatare, cetăţenii au conştientizat 
necesitatea reglementării regimului juridic al proprietăţilor deţinute, acţiuni ce vizează 
constatarea dreptului de proprietate asupra construcţiilor edificate fără autorizaţie de 
construcţie, la care primăria a fost de acord cu acţiunile formulate. Aplicarea Legii nr. 
10/2001 nu a generat în anul 2010 nici o acţiune, există un singur dosar pe rolul 
Tribunalului Neamţ, suspendată la Tribunalul Neamţ.  
          

În baza Legii 10/2001 au fost înregistrate: 
Nr. 
crt. 

Denumire Număr 

1. Dosare ataşate la alte dosare 29 
2. Cereri simple care nu îmbrăcau forma cerută de lege 8 
3. Dosare apte pentru soluţionare 212 
Total  249 

 

Dosare soluţionate în anul 2010: 
Nr. 
crt. 

Denumire Număr 

1. Număr notificări soluţionate prin restituirea în natură terenuri şi construcţii 3 
2. Număr total de notificări soluţionate prin respingere  102 
3. Dispoziţii emise pentru acordarea de despăgubiri în echivalent 83 
4. Dosare - restituirea partial în natură şi diferenţă despagubiri în echivalent 8 
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5. Dosar soluţionat parţial, restituire în natură 1 
6. Dosar - în care s-a dispus compensarea cu alte bunuri 1 
Total  198 

 

Mai sunt de soluţionat 14 dosare formate în baza Legii nr. 10/2001. Activitatea de 
urmărire şi recuperare a sumelor datorate bugetului local, se realizează şi prin 
intermediul compartimentului juridic - contencios. 
 

Activităţi desfăşurate în perioada 20.12.2009-31.12.2010: 
 au fost preluate din anii precedenţi 75 dosare existente pe rol şi nefinalizate în anul 

2009, în anul 2010 au fost înregistrate 123 de acţiuni noi pentru recuperarea unor 
debite datorate bugetului local de către persoane fizice sau juridice, fiind 
instrumentate astfel pe latura recuperării sumelor datorate bugetului local un număr 
total de 198 dosare; 

 s-a participat la un număr de peste 150 temene, fiind înaintate instanţelor de judecată 
un număr de 32 acţiuni de menţinere a popririi, în vederea recuperării sumei totale de 
36.040,84 lei, debite datorate bugetului local de către persoane fizice din oraşul Tîrgu 
Neamţ;  

 din cele 32 dosare de menţinere a popririi, 23 au fost soluţionate;  
 au fost întocmite un număr de 45 dosare pentru societăţi comerciale aflate în 

insolvenţă conform legislatiei în vigoare, în vederea recuperării sumei de 
1.038.285,56 lei; 

 s-au soluţionat 17 dosare privind persoane juridice aflate în procedura instituită de 
Legea 85/2006; 

 au fost formulate 46 acţiuni noi pentru înlocuirea amenzilor contravenţionale 
neachitate de către persoane fizice cu activitate în folosul comunităţii;  

 s-a participat la un număr de aproximativ 200 termene de judecată; 
 s-a ţinut evidenţa clara a dosarelor şi a termenelor de judecată, participând la fiecare 

termen de judecată; 
 s-au încheiat contracte/acte adiţionale la spaţiile concesionate din cadrul Policlinicii 

oraşului şi spaţiile aparţinând domeniului public date în folosinţă gratuită; 
 s-au întocmit 78 dosare noi privind persoanele fizice ce datorează diverse sume 

bugetului local al Primariei oraşului , pentru suma de 59140,84 lei; 
 s-a colaborat şi s-au făcut demersuri şi la alte instituţii în scopul realizării obiectului de 

activitate; 
 s-a răspuns tuturor solicitărilor şi s-a rezolvat corespondenţa în termenul legal; 
 am facut parte din comisia de inventariere a mijloacelor fixe din primarie si serviciilor 

care aparţin de aceasta, din diverse comisii  desemnate de conducatorul institutiei; 
 am întocmit unele dispoziţii emise de către Primarul oraşului; 
 

Administraţie publică - Autoritate tutelară 
 Nr. 
crt. 

Denumire activităţii Modul de soluţionare 

1.  Curatele 
 

- 33 curatele majori pt reprezentare în fata Notarului public 
7 curatele pt încuviinţarea unor acte juridice în numele minorilor 
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2.  Tutele  
3.  Imputerniciri - 6 imputerniciri pentru reprezentare in fata Notarului public  
4.  Protocol de 

colaborare 
- 1 protocol de colaborare intre Serviciul de Protecţie a victimelor si 

Reintegrare Sociala a Infractorilor de pe langa Tribunalul Neamt si 
institutia noastra pentru minorii aflati in supravegherea SPVRSI  
pentru care legea prevede masura educativa a libertatii  
supravegheate cu respectarea obliga]iei de a presta o activitate 
renemuneratain folosul comunitatii  

5.  Anchete solicitate de 
diverse instituţii 

- 101 anchete solicitate de instanţele de judecată referitoare la 
încredinţarea minorilor în cazul divorţului părinţilor 

- 5 anchete solicitate de Baroul Neamt 
6.  Dispozitii emise de 

Primarul orasului 
Tirgu Neamt 

- 1261  dispozitii inregistrate in registrul de dispozitii 

7.  Audieri minori 
Politie/Parchet 

- 13 audieri 

 

Autorizare - Control comercial  
   

Activităţi specifice desfăşurate în anul 2010: 
a) Consilierea pentru autorizare( 80% din activitate); 
b) Autorizarea cetăţenilor domiciliaţi în Tîrgu Neamţ, pentru autorizarea în formele 
juridice consacrate de OUG nr. 44/2008, respectiv Persoane Fizice Autorizate, 
Intreprinderi Individuale şi Intreprinderi Familiale: 
 un total de 71, respectiv, 47 P.F.A., 10 I.I. şi 14 I.F. autorizate în 2010 
 modificari, suspendari, anulari ale autorizatiilor PF/AF: total 15 
 venituri la bugetul local din aceste activităţi:- valoarea totală – 7.052 lei(ron) 
c) Avizarea provizorie în vederea autorizării şi autorizarea, în temeiul Legii nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, a unui număr de 31 puncte de lucru şi sedii 
sociale; 

 Venituri la bugetul local din această activitate : din taxa de autorizare a 39 sedii 
lucrative şi sedii sociale – 2.542 lei(ron)  

Semnificativ pentru anul 2010 este faptul ca s-a început instalarea bazei de date 
pentru agenti economici. Pentru ca aceasta sa poata avea eficienta cerută, s-a amânat 
activarea acesteia pana în anul 2011, între timp făcându-se anunţurile necesare 
persoanelor juridice care aveau obligaţia de a cere viza anuală sau de a se autoriza. 

Situatia raportării, cu o relativă indiferenţă la obligaţiile de autorizare a punctelor 
de lucru din partea agentilor economici, creează dificultăţi de autorizare şi avizare, drept 
urmare, în anul  2011, se vor vizita toate punctele de lucru pentru fi înregistrate faptic în 
baza de date destinată evidenţei acestora. 
d) Avertismente şi note de constatare, procese verbale - Experienţa anilor trecuţi a 
demonstrat că aplicarea sancţiunilor contravenţionale faţă de agenţii economici, aflaţi pe 
raza de activitate a Primăriei oraşului, nu are eficienţă, drept pentru care se va urmării cu 
prioritate politica unei relaţii de colaborare, de consiliere şi chiar de anticipare a nevoilor 
de cunoaştere legislativă a acestora, răspunzând prin controale la reclamaţiile întemeiate 
ale cetăţenilor oraşului. 
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Sistemul de colaborare impus de Autoritatea pentru Protecţia Consumatorului,  
determină administraţia publică doar să preia orice tip de reclamaţie, rezolvarea acesteia 
aparţine Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, către care este dirijată în 
mod corespunzător reclamaţia. 

 

Activitatea de evidenţă şi reprezentare: 
 Corespondenţa derulată pe parcursul anului, a evidenţiat un număr de 111 intrări, 
care s-au concretizat în cereri pentru autorizare a agenţilor economici, pentru punctele 
lor de lucru, cereri de reprezentare ale cetăţenilor la Oficiul Registrului Comerţului, 
reclamaţii înaintate către Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului. 

Pe parcursul anului 2010, au fost iniţiate cereri de consultare către administraţiile 
publice locale, de către iniţiatori de proiecte de legi din cadrul Asociaţiei Oraşelor din 
România, ceea ce a făcut ca în contextul în care fenomenul consumului de droguri 
uşoare, care reprezintă o ameninţare reală pentru toate localităţile din România, prin 
vocea primarilor, să se concretizeze în elaborarea unor răspunsuri determinante pentru 
aceste provocări.  

Aspectele negative şi deosebit de periculoase, în ceea ce priveşte consumul de 
droguri uşoare, l-au convins pe domnul Primar să aibă interventii prompte şi bine primite, 
la Presedinţie, Primul Ministru şi primăriile membre ale AOR, fapt ce a determinat o 
concentrare a eforturilor pentru eliminarea acestui risc de distrugere generaţia tânără, pe 
plan local luându-se hotărârea de iniţiere aunui act normatic care să interzcă orice formă 
de existenţă a acestor plante, pentru orice destinaţie, inclusiv consum şi comercializare. 
 

Resurse Umane 
 

Aparatul propriu al Primăriei 
 În cadrul Primariei oraşului Tîrgu Neamţ au fost prevăzute pentru anul 2010  un 
număr de 74  posturi bugetare, din care  funcţii publice. 
Total general : 74 posturi, din care -  61 ocupate: 
 2 demnitari   
 1 secretar 
 1 administrator public 
 63 – aparat propriu: 7 funcţii de conducere  şi 56  funcţii de execuţie 
 

Structura functiilor publice de executie pe clase si grade profesionale 
Grad profesional/ Clasa Total Superior Principal Asistent Debutant 
Total, din care : 74 46 12 16            - 
I (studii superioare) 43 14 8 14   - 
II (S.S.D)           4          4  - -   - 
III (studii medii) 17 17 - 2  -  

 

 După natura atribuţiilor titularului, funcţiile publice aprobate se împart în :  
 11 funcţii publice de conducere, inclusiv secretarul unităţii administrativ - teritoriale  
 56  funcţii publice de execuţie. 
 63 nr. total al posturilor ocupate, la începutul anului 2010 
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În cursul anului 2010 a fost organizat concurs pentru ocupare funcţie de conducere: 
 Director executiv - Direcţia Venituri Impozite şi Taxe  
 Director executiv - Direcţia de Buget – Contabilitate şi Implementare Proiecte  
 

Număr total de posturi ocupate la sfârşitul  anului 2010: 63 posturi 
 

Serviciul Public de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Categorie personal Posturi bugetare Functii conducere(12%) Posturi executie 
TOTAL, din care: 128 1 128 
Functii publice 8 1 12 
Personal contractual 120 - 120 

 

Structura functiilor publice de executie pe clase si grade profesionale  
Grad profesional/ Clasa Total Superior Principal Asistent Debutant 
Total, din care : 9 3 4 2 - 
I (studii superioare) 8 2 4                                                  2 - 
II (S.S.D) - - - - - 
III (studii medii) 1 1 - - - 

 

Structura Serviciul Public de Asistenţă Socială :  
 Compartiment Protecţia Drepturilor Copilului – 5 posturi (4 ocupate) 
 Compartiment Protecţie şi Asistenţă Socială – 87 posturi: 
 Asistenţi personali – 94 posturi (61 ocupate de asistenţi personali ai persoanelor cu 

handicap gradul I  şi  25 indemnizaţii persoane cu handicap) 
 Cantina Socială - 4 posturi (ocupate) 
 Protectie si Asistenta Sociala - 6 posturi (ocupate 4 )  
 

Creşa (Centru de zi 0-3 ani): 10 posturi ocupate, din care:  
 3 asistenţi medicali 
 5 infirmiere 
 1 bucătar 
 1 spălătoreasă 
 

Biblioteca orăşenească: 
 4 posturi ocupate, din care: 
 2 bibliotecari  
 2 muncitori 

 

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 
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 2 dansatori 
 

Serviciul Public de Prestări Servicii CONSPRIM: 21  posturi ocupate, din care: 
 1 şef serviciu 
 1 şef echipă 
 2 maiştri 
 17  muncitori 

 

Serviciul Public Poliţia Comunitară: 21 posturi (ocupate 20), din care: 
 1 paznic   
 6 agent comunitar superior   / 2 cu studii medii  
 1 agent comunitar principal / 3  cu studii medii  
 10 agent comunitar asistent / 3 cu studii medii  
 1 agent comunitar asistent /2  cu studii medii 
 1 agent comunitar asistent//3 cu studii superioare  
 1 agent comunitar  principal/2 cu studii superioare  
 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei: 11posturi 
(ocupate 8): 
- 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 
 

Serviciul Administrativ – Gospodăresc: 24 posturi (ocupate 23), din care: 
- 3 referent  
- 1 funcţionar arhivar 
- 5  muncitori I 
- 4  muncitori II 
- 3 muncitor III 
- 5 muncitori IV 
- 3 şofer  
 

Între 13 - 15.12. 2010  a fost organizat concurs pentru ocupare post de şef serviciu. 
                   

Serviciul voluntari pentru Situaţii de urgenţă  (ocupat 1), din care: 
 1  post referent IA – şef serviciu 
- 1  post referent IA – şef formatie  
- 71  voluntari 
 

Aparatul permanent de lucru al CL:  
 1 post aprobat şi ocupat;1 consilier juridic II 
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Cabinetul Primarului: 1 post  - consilier cu studii superioare – personal contractual. 
 Concursuri organizate în anul 2010, suspendări reluări de activitate, promovări în 
clasă, numire în funcţie de conducere la funcţionarii publici : 
 31 avansări în treaptă 
 9  promovări în clasă 
 3  promovării în funcţii de conducere cu caracter temporar 
 1  numire în funcţie de conducere  
 5  încetări de activitate 
 3  suspendări de activitate 
 

 Concursurile organizate în anului 2010, suspendări şi reluări de activitate, promovări 
în clasă, numire în funcţie de conducere la personalul contractual : 
 2 numiri în funcţie de conducere ; 32 avansări în treaptă. 
 

Activităţi desfăşurate în anul 2010:  
 întocmirea proiecte de hotărâri privind modificarea organigramei, statul de funcţii ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Local Tîrgu Neamţ şi al serviciilor publice 
subordonate, înfiinţarea de noi servicii publice subordonate Consiliului local; 

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

 completarea carnetelor de muncă, eliberarea de adeverinţe pentru salariaţi;  
 întocmirea situaţiilor statistice: CAS, Şomaj, sănătate, impozitul pe venitul global,  

situaţii privind cheltuielile cu salariile asistenţilor personali; 
 colaborare cu ANFP pentru avize în vederea modificării organigramei şi a statului de 

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

 planificarea programelor de perfecţionare a funcţionarilor publici, a concediilor de 
odihnă; 

 întocmirea situatiei pentru Directia de Finanţe Publice, a declaraţiilor lunare ALOFM, 
Casa de sănătate şi Casa de pensii 

 întocmirea pontajelor de prezenţă lunare şi a statelor de plată; 
 păstrarea şi completarea registrului de evidenţă a salariaţilor şi a registrului de 

evidenţă a funcţionarilor publici; 
 întocmirea dosarelor profesionale în format electronic, completarea acestora; 
 
 

5. INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE, TURISM, TRANSPORT 
 

 Serviciul Informare şi Relaţii publice, Turism, Transport este specializat în 
organizarea şi coordonarea activităţilor de informare şi relaţii publice, transparenţă 
decizională şi realizarea  altor materiale cu privire la domeniul specific de activitate.  
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Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 
INDICATORI cod RASPUNS 

A. Procesul de elaborare a actelor normative 
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2010 A1 161 

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în 
mod public 

A2 4 

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: 
 pe site-ul propriu A2_1 4 
 prin afisare la sediul propriu A2_2 4 

      c.   prin mass-media  A2_3 4 
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la 
proiecte de acte normative 

A3 1 

Din care, solicitate de: 
a. persoane fizice A3_1   - 

 b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal constituite A3_2   1 
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o 
cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act 
normativ 

A4 - 

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii 
legal constituite 

A5 - 

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă 
care au fost desemnate 

A6 1 

7. Numărul total al recomandarilor primite A7 - 
8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte 
normative 

A8 - 

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite A9 - 
10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2010 fără a 
fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în 
procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la 
aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5) 

A10 39 

B. Procesul de luare a deciziilor  
1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice) B1 24 
2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: 
               a. afişare la sediul propriu  B2_1 24 
               b. publicare pe site-ul propriu B2_2 24 
               c. mass-media B2_3 24 
3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele 
publice (exclusiv funcţionarii)                

B3                   280 

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media B4 24 
5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul 
şedinţelor publice 

B5 11 

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate B6 - 
7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:    
               a. informaţii exceptate B7_1 - 
               b. vot secret B7_2 - 
               c.alte motive (care ?) B7_3 - 
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8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice B8 4 
9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute publice B9 4 
C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie în 2010 
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa 
decizională intentate administraţiei publice:  
               a. rezolvate favorabil reclamantului C1_1 - 
               b. rezolvate favorabil instituţiei C1_2 - 
               c. în curs de soluţionare C1_3 - 

 

Proiecte de hotărâri anunţate public, conform Legii nr.52/2003 : 
 4.02.2010 Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Tîrgu 

Neamţ şi a Listei de investiţii pentru anul 2010 – ANEXE: Anexa 1 - Bugetul local, 
Anexa 2 - Lista de investitii, Anexa 3 - Lista de investitii Serviciul Public “Consprim”, 
Anexa 4 - Lista de investitii Casa Culturii. 

 30.04.2010 - Proiect de Hotarâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2011- ANEXE - Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5 

 20.05.2010 - Proiect de Hotarâre privind aprobarea documentaţiei planului urbanistic 
zonal, în vederea amenajării Parc Cetate. 

 14.07.2010 - Proiect de Hotarâre privind elaborarea, avizarea şi aprobarea PUZ în 
vederea introducerii unei suprafeţe de teren în intravilan, situat în str. Unirii, pentru 
realizarea unui complex de locuinţe ANL şi sociale. 

 

 În cursul anului 2010 au fost organizate 20 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 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. 
 Termenul minim de 3 zile, de îndeplinirea procedurilor de publicitate a şedinţelor 
prevăzute de art.7 alin (1) lit.”a” din Legea nr. 52/2003, a fost respectat.  
 

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 
   INDICATORI cod RASPUNS 

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii 
DA NU 1.Instituţia dumneavoastră a elaborat şi publicat informaţiile de 

interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul 2010 ?  
A1 

x  
2. Lista a fost făcută publică prin: 
a. Afişare la sediul instituţiei  A2_1 x 
b. Monitorul Oficial al României  A2_2  
c. Mass-media  A2_3  
d. Publicaţiile proprii A2_4  
e. Pagina de Internet proprie A2_5 x 

DA NU 3. Instituţia are organizat un punct de  informare – documentare, potrivit  
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 ? 

A3 
x  
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4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare – 
documentare în anul 2010 

 
A4 

                 
50 

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public  
1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2010, departajat pe domenii de interes:    19 

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) 
 a.Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc)             B1_1 8 
 b.  Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice  B1_2 1 
 c.  Acte normative, reglementări B1_3 5 
 d.  Activitatea liderilor instituţiei B1_4 1 
 e.  Informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544 B1_5 - 
  f. Altele (se precizează care): (statistice) B1_6 4 
2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2010,  departajat după modalitatea de soluţionare a 
acestora:    19 
a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil B2_1 19 
b.Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare altor instituţii B2_2 - 

a) informaţii  exceptate B2_3 - 
b) informatii inexistente B2_4 - 
c)  fără motiv B2_5 - 

 c. Numărul de solicitări 
înregistrate respinse,  din 
motivul: 

d) alte motivaţii  (care ?) B2_6 - 
a) utilizarea banilor publici (contracte, 
investiţii, cheltuieli  etc)           

B2_7 - 

b)  modul de îndeplinire a atribuţiilor 
institutiei publice 

B2_8 - 

c)  acte normative, reglementări B2_9 - 
d)  activitatea liderilor instituţiei B2_10 - 
e)  informaţii privind modul de aplicare a 
Legii  nr. 544 

B2_11 - 

d. Numărul de solicitări 
înregistrate respinse, 
departajat pe domenii de 
interes: 

  f) altele (se precizează care) B2_12 - 
3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2010,  departajat după tipul solicitantului informaţiilor: 19 
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) 
   a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane fizice B3_1 12 
   b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane juridice B3_2 7 
4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2010, departajat după modalitatea de adresare a solicitării:  
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) 
  a. pe suport de hârtie B4_1 10 
  b. pe suport electronic B4_2 9 
  c. verbal B4_3  
C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă 

 a. rezolvate  favorabil  reclamantului C1_1 - 
b. respinse C1_2 - 

1. Numărul de reclamaţii 
administrative la adresa 
instituţiilor publice în anul 
2010 în baza Legii 
nr.544/2001 

c. în curs de soluţionare C1_3 - 

a. rezolvate favorabil reclamantului C2_1 - 
b. rezolvate în favoarea instituţiei C2_2 - 

2. Numărul de plângeri în 
instanţă la adresa instituţiilor 
publice în anul 2010 în baza 
Legii nr.544/2001 

c. pe rol C2_3 - 

D. Costuri 
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1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau 
persoanelor) însărcinate cu informarea şi relaţiile publice 
(consumabile) în anul 2010 

D1 30 

2. Suma încasată în anul 2010 de instituţie pentru serviciile de 
copiere a informaţiilor de interes public furnizate  

D2 12,30 

 

Principalele informaţii solicitate verbal au vizat următoarele domenii: 
 date privind stadiul de soluţionare a unor cereri adresate instituţiei; 
 date statistice; 
 solicitarea de monografii, sinteze, rapoarte; 
 date cu privire la taxele şi impozitele; 
 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. 
 date cu privire diverse legii apărute în cursul anului 2010. 
 În anul 2010 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. 
 

Activitatea de soluţionare a petiţiilor prevăzut de OG nr. 27/2002: 
 În anul 2010 s-au înregistrat în registrul special 16 petiţii . 
Situaţia repartizării petiţiilor pe compartimente : 
 solicitari de locuinţe - 3; 
 aplicarea legilor fondului funciar si de reglementarea situaţiei unor imobile - 5; 
 probleme sociale – 2; 
 probleme de mediu - 2; 
 probleme privind activitatea operatorilor de inters local - 3  ; 
 probleme privind aspecte edilitar -gospodăreşti ale oraşului – 1 ; 
 Toate raspunsurile la petiţii au fost trimise către petenţi în termenul legal prevăzut 
de OG nr. 27/2002 
 

Activitatea de informatizare: 
 În anul 2010 Primăria Tîrgu Neamt a continuat acţiunea de modernizare şi 
diversificare a serviciile oferite cetăţenilor, cerinţe de modernizare a administraţiei publice 
impuse atât de politicile publice ale Guvernului României şi Uniunea Europeană. 
 

Hardware:În anul 2010, datorită constrângerilor bugetare, nu a mai fost posibilă 
înnoirea şi extinderea parcului de calculatoare şi a echipamentelor periferice, s-au 
menţinut la un standard profesional echipamentele existente. 
 Reţeaua Primăriei Tîrgu Neamt cuprinde trei servere - unul de Aplicatii, utilizat la 
Seviciul de taxe si Impozite, un controler de Domenii pentru toti utilizatorii din Primărie, 
un Server de Internet, un rack în care este amplasată centrala telefonică Romtelecom şi 
Orange, modemul extern şi swich-ul general. 
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Software:În cursul anului 2010, au fost achiziţionate licenţe antivirus şi s-au luat măsuri 
pentru o administrare mai eficientă a acestor licenţe existente.  Compartimentul IT 
administrează site-ul Primăriei astfel încât se oferă o informare promptă a cetăţenilor prin 
actualizarea cu datele la zi. Astfel, site-ul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ cuprinde 
informaţii de interes public, prezentarea generală a Primăriei, Consiliului Local şi 
Institutiilor subordonate, descărcarea formularelor necesare diferitelor solicitari, 
feedback-ul sesizărilor trimise prin email, linkuri utile catre alte institutii ale statului etc. 
 

Activitatea de colaborare cu mass-media în anul 2010: 
Rolul mass-mediei în societate a devenit deosebit de important, dincolo de rolul 

de informare, prin intermediul mass-media se contureaza opinii, ideii şi se formează 
atitudini. Relaţia cu presa este construită în aşa fel încât informaţiile ce devin publice să 
provină în mare masură din interiorul instituţiei. 

În anul 2010, au fost pregătite şi desfăşurate periodic întâlniri cu reprezentanţii 
presei, în cadrul cărora au fost făcute publice programele şi investitiile derulate de 
primărie, activităţile desfăşurate de aparatul de conducere al instituţiei şi de serviciile 
profesionale din cadrul acesteia. 

Actiunile instituţiei au fost promovate şi dezbătute prin intermediul interviurilor, a 
emisiunilor desfăşurate la radio şi tv, presa scrisă, sau în cadrul întâlnirilor cetăţeneşti, 
organizate în fiecare zi de joi a săptămânii, unde autorităţile locale, au pus la dispoziţie 
soluţii la diversele problemele exprimate de cetăţeni, propunerile primite din partea 
acestora au putut sa fie astfel mai bine cunoscute şi eventual introduse în actele 
normative emise. 
 Numărul de apariţii pe posturi radio şi TV: 50 
 Numărul de apariţii în presă : 87 
 Numărul de conferinţe de presă : 9 
 Numărul de articole aparute în presă :143 
 Numărul ştirilor de presă, anunţuri : 30 
 

Relaţii cu Publicul, Registratură 
În anul 2010, Registratura Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ a înregistrat un număr 

de 34966 acte oficiale, cereri şi corespondenţă de la organele ierarhice superioare.  
 

Audienţe înregistrate: 
Nr. 
crt. 

Audienţele /pe domenii de activitate Număr  
audienţe 

1. Domeniul social 224 
2. Domeniul edilitar - gospodăresc 105 
3. Domeniul Taxe si impozite locale 21 
4. Domeniul Urbanism şi Cadastru 75 
5. Resurse Umane 28 
6. Domeniul Avizare si Control comercial 3 
7. Domeniul Stare civilă 4 
Total 616 
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Numărul actelor expediate prin Oficiul Poştal: 15937 plicuri cu o valoare de 58.000 lei 
Numărul de faxurilor primite în anul 2010 : 2566 
 

Activitatea de Transport a desfăşurta următoarele acţiuni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 au fost anulat la cerere un număr de 7 autoriza ii de transport şi un număr de 13  

autoriza ii transport persoane in regim de taxi şi 1 autorizaţie de taxi bunuri sau 
marfă.  

 au fost eliberate 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 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 au fost prelungite la cerere, în conformitate cu prevederile Legii  nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările 
ulterioare, un număr de 8 autorizaţii de transport şi un număr de 11 autorizaţii de 
transport persoane în regim de taxi. 

 au fost supuse spre dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ 
mai multe proiecte de hotărîre care se referă la: aprobarea taxelor pentru autorizarea 
/ vizarea unor servicii de transport public local, precum şi taxa pentru locul de 
aşteptare a autovehiculelor taxi, pentru anul 201; 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 ; completarea anexei la HCL 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;  

 au fost întreprinse 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; 

 au fost puse 140 de somaţii, pentru încălcarea prevederilor art. 3, lit f din HCL nr. 
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; 

 au fost aplicate 21 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. 
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Situa ia autoriza iilor la data de 31.12. 2010: 
 42 - autoriza ii de transport valabile; 
 68 - autoriza ii de taxi persoane valabile; 
  80 – autorizaţii de taxi, aprobate în conformitate cu ultimile modificări ale Legii nr. 
38/2003; 
 

Operatori de transport taxi persoane, autoriza i la data de 31.12.2010: 
Nr. 
crt 

Denumire 
operator 
taxi 

Sediu 
CUI Nr.  

înregistr. la 
ORC 

Pers. de 
contact 

Nr. 
autoriz
atie  

Nr.  
înmatri 
culare 

Nr. 
aut. 
taxi 

1.  Măriu a 
Gheorghe 
P.F.A 

Tg.Neam , 
str.22Dec, 
 bl.N6, ap.5 

20973912  F27/112/ 
10.02.2004 

Măriu a 
Gheorghe 

1 
 

NT 05 
FYD 

1 

2.  Asiminei 
Ioan P.F.A 

Tg. Neam  , 
Al. Zimbrului 
bl.B4, sc.B, 
ap.40 

20957453  F27/630/ 
02.10.2003 

Asiminei 
Ioan 

2 
 

NT 99 
NIC 

2 

3.  Moisii 
D.Cristinel 
P.F.A 

Tg. Neam  
str.Mără e ti,  
nr.79 

22877733 F27/611/ 
29.09.2003 

Moisii 
D.Cristinel 

3 
 

CJ 10 
VFV 

3 

4.  Mătasă 
Drago  
P.F.A 

Tg. Neam  , 
Al. Zimbrului 
bl.B4, sc.B, 
ap.25 

20866312 F27/159/ 
06.06.2003 

Mătasă 
Drago  
 

4 
 

NT 18 
MYR 

4 

5.  Maftei 
Adrian P.F.A 

Tg. Neam , 
str.Mihai 
Eminescu, 
bl.F5, ap.22 

20939503 F27/87/ 
 14.05.2003 

Maftei 
Adrian 

5 NT 02 
WVW 

5 

6.  Dascălu 
Ioan P.F.A 

Tg. Neam , 
str.Cuza 
Vodă, bl.A11, 
ap.37 

20814682 F27/821/ 
21.10.2002 

Dascălu 
Ioan 

6 
 
 

NT 25 
DID 

6 

7.  Dascălu 
Ioan-Daniel 
P.F.A 

Tg. Neam , 
str. Cuza  
Vodă, 
bl.A11, ap.37 

20814690 F27/704/ 
13.10.2003 

Dascălu 
Ioan-
Daniel 

7  
 

NT 53 
DID 

7 

8.  Lăcătuşu V. 
Constantin 
P.F.A. 

Tg. Neam , 
str. Mihai 
Eminescu,bl.
G3,  ap.7 

25596724 F27/518 
26.05.2009 

Lăcătuşu 
V. 
Constantin 

8 
 

NT 85 
ACL 

8 

9.  Preda Vasile 
P.F.A 

Tg. Neam , 
str.Abator,15
A 

120866347
1 

F27/819 
21.10.2002 

Preda 
Vasile 

9 
 

NT 05 
USD 

9 

10.  Stan E. 
Const. P.F.A 

Tg. Neam , 
str.Vânătoru 
nr. 63 

26808671 F27/406 
21.04.2010 

Stan E. 
Constantin 

10  
 

NT 07 
TGV 

10 

11.  Bobric Ion 
P.F.A 

Tg. Neam  , 
str.Alex. 
Lăpu neanu, 
bl.B1, ap.16 

20566854 F27/1076 
07.11.2003 

Bobric Ion 11 
 

NT 05 
EKC 

11 
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12.  Oglinzanu 
Ciprian PFA 

Tg.Neam ,str.
B. P. Ha deu, 
nr.22 

23871038 F27/799/ 
19.07.2004 

Oglinzanu 
Constantin 
Ciprian 

12 
 

NT 26 
MAY 

12 

13.  Maftei Vasile 
Ciprian 
P.F.A 

Tg. Neam , 
str. Cuza 
Vodă,bl.A3, 
sc.B, ap.14 

20566722 F27/947/ 
08.09.2004 

Maftei 
Vasile 
Ciprian 

13 
 

NT 05 
LHJ 

13 

14.  Mariean 
chiopu 
Gheorghe 
P.F.A 

Tg. Neam , 
str.Mără e ti, 
bl.B5, sc.B, 
ap.26  

24004425 F27/195/ 
13.06.2003 

Mariean 
chiopu 
Gheorghe 

14 
 

NT 02 
ZFZ 

14 

15.  Oglinzanu 
Gheorghe 
P.F.A 

Tg. Neam , 
str.B.P. 
Ha deu, 22 

23806560 F27/500/ 
04.03.2005 

Oglinzanu 
Gheorghe 

15 
 

NT 26 
MAY 

15 

16.  David 
Romeo 
P.F.A 

Tg. Neam , 
str.Cuza 
Vodă, nr.72 

21004846 F27/823/ 
30.09.2003 

David 
Romeo 

16 
 

NT 03 
KJE 

16 

17.  Lazăr Const. 
PFA 

Tg. Neam , 
str.Fdt.Văii, 1 

21005485 F27/1833/ 
09.08.2005 

Lazăr 
Const. 

17 
 

NT 05 
SBL 

17 

18.  Ilieş C. 
Const. PFA 

Tg.Neam ,str. 
Măraşeşti, 
200 

25090432 F27/109/ 
10.02.2009 

Ilieş C. 
Const. 

18 
 

NT 59 
YCS 

18 

19.  Buftea Gavril 
PFA 

Tg.Neam ,str.
Cuza Vodă, 
bl.2, ap.33 

22118857 F27/2186/ 
02.11.2005 

Buftea 
Gavril 

19 
 

NT 06 
DYO 

19 
 

20.  Tănăsescu 
Florin P.F.A 

Tg. Neam , 
str.Vultur, 17 

21441727 F27/213/ 
23.03.2007 

Tănăsescu 
Florin 

20 
 

NT 92 
MAF 

20 

21. Ticu 
Gheorghe 
P.F.A 

Tg. Neamt, 
str.C.Hogas,b
l.B.13, ap 33 

24004433 F27/587/ 
10.03.2005 

Ticu 
Gheorghe 

21 
 

NT 01 
KEN 

21 

22. Vartic  Ghe. 
Mugurel 
P.F.A 

Tg.Neamt,str 
Româna,28B 

21056250 F27/762/ 
29.08.2006 

Vartic  
Ghe. 
Mugurel 

22 
 

NT 18 
AVA 

22 

23. Gafi a 
Alexandru 
P.F.A 

Tg.Neam ,Al 
Tîrgului,bl.A9
, ap. 29 

22033394 F27/562/ 
29.06.2007 

Gafi a 
Alexandru 

23 
 

NT 23 
FLY 

23 

24. Yanut & Cris 
S.R.L. 

Tg. Neamţ, 
bl. M9, ap. 33 

22928535 F27/1037/ 
13.12.2007 

Atudorei 
Ionuţ 

24 NT 12 
EXL 

24 

25. Celus Const. 
PFA 

Tg.Neam ,Al 
Tîrgului,bl.A7 
 ap. 22  

22813497 F27/969/ 
26.11.2007 

Celus 
Const. 

25 
 

NT 06 
WZC 

25 

26   
 NT 24 

FBI 
26 

26. Filip Bogdan 
– Ionuţ I.I. 

Tg.Neam ,str. 
V Alecsandri, 
nr. 39 

26757969 F27/355/ 
09.04.2010 

Filip 
Bogdan – 
Ionuţ 

 NT 25 
FBI 

43 

27. Vicol Cezar 
Gheorghe 
P.F.A 

Tg.Neam ,str 
M. Eminescu, 
bl. F5, ap.34 

24070941 F27/474/  
18.06.2008 

Vicol 
Cezar 
Gheorghe 

36 NT 99 
VIC 

63 

37   28. Pop D. 
Const.– 
Cristian I.I. 

Tg. Neam ,str 
M. Eminescu, 
bl. F6, ap.15 

24562472 F27/698/ 
06.10.2008 

Pop D. 
Const. – 
Cristian  NT 27 

CRY 
65 
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       NT 21 
POP 

66 

29. Stan Ilie I.I. Tg.Neam , 
str.Batalion,2 

17223031 F27/223/ 
10.02.2005 

Stan Ilie 39 
 

NT 05 
KMT 

72 

30. Chirilă 
Ivghenie 
Eliade PFA. 

Tg.Neamţ,str. 
22 Decemb. 
bl. L1, ap.15 

23633990 F27/266/ 
01.04.2008 

Chirilă 
Ivghenie 
Eliade 

41 
 

B 
133880 

46 

31. Andrei C. 
Const. – 
Cristian I.I. 

 Tg. Neamţ, 
str. H.C.C, 33 

26712959 F27/326/ 
26.03.2010 

Andrei C. 
Const. – 
Cristian 

43 
 

NT 78 
KRI 

61 

32 Dulamă 
Vasile PFA 

Tg Neamţ,str. 
I.Creangă, 15 

26444732 F27/ 69/ 
27.01.2010 

Dulamă 
Vasile 

31 NT 56 
DVT 

44 

33. Mărculeţ 
Costică PFA 

Tg.Neamţ,str. 
Cuza Vodă, 
bl.A11,ap.40 

27024621 F27/633/ 
04.06.2010 

Mărculeţ 
Costică 

33 
 

NT 10 
RMT 

50 

34. Roşu 
Neculai – 
Claudiu PFA 

Tg. Neamţ, 
str. Tăbăcari, 
nr. 2A 

27534329 F27/1132/ 
15.10.2010 

Roşu 
Neculai – 
Claudiu 

44 
 

NT 77 
MON 

54 

35. Vasiliu D. 
Corneliu 
P.F.A. 

Tg. Neamţ, 
str. 9 Mai , 
nr.7 

26905208 F27/502/ 
10.05.2010 

Vasiliu D. 
Corneliu 

43 
 

NT 07 
VYS 

53 

36. Asavinei TN 
Neculai 
P.F.A 

Tg.Neamţ,str. 
Moldovei,8 

27735152 F27/1319/ 
22.11.2010 

Asavinei 
Neculai 

45 
 

NT 21 
MON 

55 

28   
 NT 10 

LEO 
28 

 NT 13 
LEO 

29 

 NT 12 
LEO 

30 

 NT 92 
LEO 

31 

 NT 17 
LEO 

32 

 NT 16 
LEO 

33 

 B 78 
JHP 

34 

37. SC Marcos 
92 SRL 

Tg. Neam , 
str. Cuza 
Vodă,  10 

2861171 J27/1230/ 
09.06.1992 

Co ofre  
Mioara 

 B 96 
VHW 

74 

29   
 NT 14 

SER 
35 

 NT 69 
SER 

36 

38. SC er Trans 
SRL 

Tg. Neam , 
Str. 
T.Vladimiresc
u, nr.3 

18335289 J27/136 
01.02.2006 

Stoica 
Gabriela 

 NT 69 
MAF 

37 

30   
 NT 05 

XCW 
38 

39. For Taxi 
2005 Com 
SRL 
 

Tg.Neam , 
str. 
Mără e ti, 
153 
 

18162447 J27/1597 
24.11.2005 

Lăcătu u 
Dumitru 

 B 54 
EHL 

39 



 

 Pagina 57 
 

 NT 06 
EIJ 

40 

 NT 06 
NMG 

41 

      

 B 85 
TVY 

42 

32    S.C. Taxi 
Myo S.R.L 

Tg. Neamţ, 
str. Vasile 
Alecsandri, 
bl. C2, ap. 9 

23439790 J27/371/ 
05.03.2008 

Melinte 
Ionel 
Ciprian  CJ 10 

MYO 
51 

34   
 
 

NT 28 
CAT 

58 

 
 

NT 14 
CAT 

59 

 
 

NT 33 
CAT 

48 

 
 

NT 34 
CAT 

49 

40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.C. 
DISALIN 
CAT S.R.L. 

Tg. Neam , 
str. 22Dec., 
bl.N5, ap.7 

23884119 J27/745/ 
15.05.2008 

Istrate 
Cătălin 

 NT 90 
CAT 

52 

35 
 

  

 
 

BN 
2984 

73 

 
 

NT 08 
BAN 

60 

41. S.C. AG 
SAN 
INVEST 
S.R.L. 

Tg.Neam ,str. 
T.Vladimiresc
u, nr.3 

6060273 J27/1347/ 
01.08.1994 

Cre u Ion 

 NT 09 
BAN 

62 
 

38 
 

  

 NT 97 
ADY 

67 

 NT 95 
AVC 

68 

 NT 96 
AVC 

69 

 
 

NT 94 
AVC 

70 

42. AV Chitic 
S.R.L. 

Tg. Neam ; 
str. Sf. Lazăr, 
nr. 13 
 

3930504 J27/764/ 
05.04.1993 

Chitic 
Adrian 

 NT 97 
AVC 

71 

 

Activitatea  în cadrul  Asociaţiei  Oraşelor din România 
Asociaţia Oraşelor din România este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică, 

fără scop lucrativ reprezentând interesele celor 216 localităţăi urbane mici. Dacă la 
înfiinţarea sa Asociaţia reunea doar 21 de membri atât cât prevedea legislaţia în vigoare 
pentru înregistrare, treptat numărul acestora a crescut ajungând la 185 în acest moment.  
 De la primii paşi în dezvoltarea sa, Asociaţia Oraşelor  din România şi-a fixat 
drept scop să devină un partener de dialog activ, susţinând agenda legislativă a 
administraţiei publice centrale, încercând să puncteze prin expertiza sa venită de la 
nivelul local, modificări de mai mică sau mare anvergură.  
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 21 – 23 ianuarie, la Olăneşti a avut loc întâlnirea trimestrială a Consiliului Director a 
Asociaţiei Oraşelor din România. Pe masa de lucru s-au aflat principalele probleme 
pe care le înfruntă administraţiile publice locale în contextul unor majore schimbări 
legislative. Dl. primar Decebal Arnăutu a prezentat o serie de iniţiative şi a fost 
delegat să reprezinte asociaţia la dezbaterea privind proiectul de lege pentru 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale, iniţiată de Mininsterul Administraţiei şi 
Internelor. De-asemeni dl. primar Decebal Arnăutu a fost delegat să participe la 
discuţiile, din partea AOR, pe tema descentralizării învăţământului, pe data de 19 
mai, la Minsiterul Educaţiei.  

 11-12 martie, la Braşov a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei Oraşelor din 
România. Principală temă a discuţiei este consolidarea autonomiei locale, factor al 
dezvoltării economico-socială locală. Primarii de oraşe vor purta discuţii şi în ceea ce 
priveşte modernizarea României prin descentralizare (patrimonială, decizională şi 
financiară) bazată pe subsidiaritate şi pe capacitatea de exercitare a activităţii din 
administraţia publică locală prin atribuirea de competenţe acompaniate de resurse 
financiare şi umane. 

 4 iunie, de ziua oraşului Cisnădie, a avut loc întâlnirea Consiliul Director al A.O.R 
unde s-a prezentat Raportul de activitate pe trimestrul I din anul 2010. Au avut loc  
discuţii referitoare la schimbările pe care primarii vor să le iniţeze pentru modificarea 
Legii nr. 215/2001, Legea nr. 273/2006 şi proiectul de cod administrativ. S-a făcut o 
informare privind derularea proiectului “Întărirea capacităţii de acţiune a Asociaţiei 
Oraşelor din România” şi s-a prezentat Proiectul pentru îmbunătăţirea accesării 
Fondurilor Europene de către primarii de oraşe. 

 26 – 29 august, dl. primar Decebal Arnăutu a fost prezent la Eforie la întâlnirea 
trimestrială a Consiului Director al Asociaţei Oraşelor din  România. Ordinea de zi a 
cuprins activităţi legislative: contribuţiile AOR la OUG nr.63/2010, reducerile cotelor 
din impozitul pe venit, reducerile de personal. În ceea ce priveşte numărul de angajaţi 
din cadrul administraţiile locale ale oraşelor mijlocii, decizia majoră a venit ca urmare 
a propunerii dl. Primar Decebal Arnăutu. Cu aceeaşi ocazie a fost discutată aplicarea 
OUG nr. 48/2010 privind preluarea managementului spitalelor, negocierile pentru 
modificarea Legii nr. 215/2001, privind APL, negocierile pentru Codul Administrativ. 

 29 septembrie - Bucureşti, a avut loc Conferinţa Naţională a Asociaţiei Oraşelor din 
România unde au fost prezentate: rezultatelor parţiale privind percepţia cetăţenilor 
asupra serviciilor oferite de autorităţile administraţiei publice locale, desfăşurată în 
cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii de acţiune a Asociaţiei Oraşelor din 
România prin îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale proprii şi a membrilor”. 
Proiectul beneficiază de sprijinul Uniunii Europene prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară nr. 1 „Îmbunătăţiri de 
structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, DMI 1.3 
Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, Operaţiunea – Revizuire de structuri şi 
implementare de instrumente moderne având un buget total de 3.594.879,00 lei, din 
care asistenţa financiară nerambursabilă reprezintă 3.554.204,00 lei. Printre 
rezultatele concrete ale proiectului se numără: crearea a 7 centre regionale ale 
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Asociaţiei, realizarea unei strategii cadru de comunicare cu cetăţenii, ce urmează a fi 
implementată la nivelul a 21 de oraşe, obţinerea pentru prima dată de date concrete 
cu privire la modul de percepţie a cetăţenilor asupra serviciilor oferite de către 
primăriile de oraşe. 

 29 septembrie, la Bucuresti s-a desfăşurat şi cea de-a IV-a Conferinţă a oraşelor Mici 
din Europa, organizată de către Asociaţia Oraşelor din România, din dorinţa de a 
transmite un mesaj de unitate cu celelalte oraşe mici din întreaga Europă către 
instituţiile europene şi naţionale. Probleme precum criza financiară, depopularea 
zonelor amplasate în mediul mic urban, lipsa unor programe de finanţare adresate în 
special oraşelor mici, sunt probleme comune atât pentru un primar din România cât şi 
pentru cel din oricare altă ţară, dar care pot fi depăşite printr-un efort comun de 
susţinere pentru dezvoltarea oraşelor mici, cu beneficii pentru locuitorii acestora şi a 
celor din localităţile din zonă. 

 11-13 noiembrie, localitatea Vama, judeţul Satu Mare Bistriţa, dl. primar a participat la 
lucrările Comitetului Director al A.O.R. în prima zi a lucrărilor, a doua zi a revenit la 
Tîrgu Neamţ pentru a fi prezent la întâlnirea din data de 12 noiembrie, cu 
reprezentanţii unei firme austriece care au venit pentru a prezenta oferta lor de 
modernizare a iluminatului public. Fiind vorba de o reducere cu 70% a costurilor, de. 
Primar Decebal Arnăutu nu a putut rata această întâlnire, cu atât mai mult cu cât, din 
cauza lipsei banilor, lumina se închide în fiecare noapte în Tîrgu Neamţ. Termenul 
propus pentru aplicarea proiectului de rezolvare a iluminatului public, la un preţ mic, 
este luna aprilie 2011. 

 6-10 decembrie, Bucureşti - Asociaţia Oraşelor din România împreună cu Centrul de 
Consiliere pentru Dezvoltare Locală, Centrul Regional de Formare Continuă pentru 
Administraţia Publică Locală Bucureşti (furnizor autorizat CNFPA pentru programe de 
formare pentru adulţi)  a organizat cursul de Manager de proiect (certificat ANFP sau 
CNFPA). Cursurile s-au adresat cu precădere factorilor de decizie şi personalului de 
specialitate cu atribuţii în domeniu, oferind oportunităţi de clarificare a unor probleme 
cu care se confruntă în contextul situaţiei actuale şi de diseminare a informaţiilor cu 
privire la ultimele modificări legislative. 

 

Activitătea  în cadrul  Comitetului  Regiunilor - Bruxelles 
Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 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.  
 Comitetul Regiunilor(CoR) este forul politic prin care autorităţile locale şi regionale 
îşi pot face auzită vocea în Uniunea Europeană.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 
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implicarea nivelului de guvernare, cu reprezentanţi aleşi, aflat cel mai aproape de 
cetăţean. 

Tratatele obligă Comisia şi Consiliul European să consulte Comitetul Regiunilor 
de fiecare dată când se fac propuneri care au repercusiuni asupra nivelurilor local şi 
regional. Tratatul de la  Mastricht a stabilit cinci astfel de domenii: coeziunea economică 
şi socială, reţelele transeuropene de infrastructură, educaţia şi sănătatea şi cultura. 
Tratatul de la Amsterdam a adăugat la această listă  noi cinci domenii – politica privind 
ocuparea forţei de muncă, politica socială, protecţia mediului, formarea profesională şi 
transportul care acoperă în prezent mare parte din sfera de activitate a UE. 

România, conform tratatului de aderare la Uniunea Europeană, are 15 
reprezentanţi în Comitetul Regiunilor, aleşi locali şi regionali, fiecare dintre aceştia fiind 
secondaţi de supleanţi. Asociaţia Oraşelor din România are trei reprezentanţi şi trei 
supleanţi în CoR: Emil Proşcan, primarul oraşului Mizil, Vasile Sava, primarul oraşului 
Ţăndărei şi Decebal Arnăutu, primarul oraşului Tîrgu-Neamţ, respectiv Adrian Ovidiu 
Teban primarul oraşului Cugir, Mariana Mircea, primarul oraşului Cernavodă şi Peter 
Ferenc, primarul oraşului Sovata. 

 

În anul 2010 dl. Primar Decebal Arnăutu a fost prezent la 12 
întâlniri ale Comitetului Regiunilor de la Bruxelle, după cum urmează: 
 09 - 10.02.2010, a 83-a Sesiune Plenară a Comitetului Regiunilor(CoR), Bruxelles - 
prima Reuniune a Delegatiei României la CoR din noul mandat 2010-2015;  
 24 - 26.02.2010 prezenţa la şedinţele comisiilor ECOS şi COTER.  
 14 - 15.04.2010, a 84-a Sesiune Plenară a Comitetului Regiunilor(CoR), Bruxelles;  
 09 - 10.06.2010 a 85-a Sesiune plenară a Comitetului Regiunilor, Bruxelles; 
 17 - 18.06.2010, întâlnirea extraordinară a Grupului PPE din CoR, Poznan, Polonia,  
 20 -  22.06.2010,a patra şedinţă a Comisiei ECOS, Kavala, Grecia;               
 23 - 25.06.2010, a 3 - a edin ă COTER, Jaén (Andaluzia), Spania. 
 30.09.2010 - a patra şedinţă a comisiei COTER, Tournai, Belgia;  
 04.10 - 06.10.2010 - a 86-a Sesiune Plenară a CoR şi a treia şedinţă ECOS, 
Bruxelles;  
 16.10.2010, a V - ediţie a comisiei COTER - Bruxelles; 
 24.11.2010, a VI - a edinţie ECOS - Bruxelles; 
 01 - 02.12.2010, a 87- a sesiune plenară a Comitetului Regiunilor(CoR), Bruxelles; 
 

Temele principale discutate în cadrul acestor întâlniri s-au axat: 
 provocările cu care se confruntă sectorul european al automobilelor 
 Anul european al voluntariatului 2011 
 coeziunea economică şi socială 
 rolul comerţului echitabil şi al sistemelor neguvernamentale de asigurare a durabilităţii 

comerciale 
 politica în domeniul calităţii produselor agricole  
 o mai bună direcţionare a ajutoarelor pentru fermierii din zonele cu handicapuri 

naturale 
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 o strategie europeană reînnoită: „Să investim în tineret!” - Reducerea analfabetismului 
funcţional - Conceperea unei strategii europene ambiţioase de prevenire a excluziunii 
şi de promovare a realizării personale 

 promovarea mobilităţii tinerilor în scop educaţional 
 internetul obiectelor şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public 
 Cartea verde „Interconectarea registrelor comerţului” 
 ini iativă privind învăţămintele de pe urma crizei financiare, în ceea ce priveşte 

supravegherea financiară i finan ele publice 
 „Mobilizarea investiţiilor private şi publice în vederea relansării economice şi realizării 

unei transformări structurale pe termen lung: dezvoltarea parteneriatelor public-privat” 
 interconectarea registrelor comerţului 
 rolul regenerării urbane în contextul viitoarei dezvoltări urbane în Europa 
 politica UE şi politica internaţională post - 2010 în materie de biodiversitate 
 o politică maritimă integrată pentru o mai bună guvernanţă în Marea Mediterană 
 cooperarea locală şi regională în vederea protejării drepturilor copilului în UE 
 reducerea inegalitaţilor sociale în oraşele şi regiunile Europene 
 preîntâmpinarea sărăciei şi combaterea excluziunii sociale 
 „Supermarketul social” şi Casa asociaţiilor voluntare pentru activităţi sociale 
 „Integrarea socială şi economică a romilor în Europa” 
 „Către sisteme europene de pensii adecvate, viabile şi sigure” 
 „Viitoarea iniţiativă legislativă privind concesionarea serviciilor” 
 „Către un act privind piaţa unică” 
 Eliberarea potenţialului industriilor culturale şi creative  
 Rolul autorităţilor locale şi regionale în punerea în aplicare a strategiei în materie de 

sănătate pentru perioada 2008-2013 
 „Crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie pentru cetăţenii Europei” 

 

Activităţi culturale desfăşurate în oraşul Tîrgu Neamţ 
 

 LUNA IANUARIE 
 

Revelion 2010 - Final de an, în Piaţa „Adormirea Maicii Domnului” - muzica populară şi 
focurile de artificii i-a adus împreună pe mulţi dintre cetăţenii oraşului Tîrgu Neamţ, 
pentru a sărbători Revelionul anului 2009 - 2010. Toţi ce prezenţi au ales să numere 
secundele până la trecerea în Noul An şi au dorit să asiste la spectacolul organizat de 
Primăria oraşului Tîrgu Neamţ, spectacolul ce a culminat cu explozia focurilor de artificii 
– o feerie de lumină şi culoare, la cumpăna nopţii, în centrul oraşului Tîrgu Neamţ.  
 

“Parada obiceiurilor şi tradiţiilor de Anul Nou“ - Pe data de 2 ianuarie, în tradiţia 
oraşului, consecvent continuată în fiecare an, are loc “Parada obiceiurilor şi tradiţiilor de 
Anul Nou“. Pe platoul din faţa Casei Culturii „Ion Creangă” s-au adunat cele mai bune 
formaţii de urători din oraş şi din comunele învecinate. Conform tradiţiei, păstrată 
aproape nealterată de sute de ani, pe străzile oraşului, are loc într-o atmosfera de 
carnaval tradiţional folcloric: jocul caprei, urşilor, formaţii de teatru popular: “Arnăuţii”, 
“Banda lui Jianu” şi parada măştilor. 



 

 Pagina 62 
 

 

Concurs de desene pentru elevi - 9 ianuarie - Consiliul Local al Tinerilor a lansat un 
nou proiect, o provocare ludica, la care au fost invitaţi să participe toţi elevii claselor 
primare de la instituţiile şcolare din oraşul Tîrgu Neamţ. Concursul de desene - “Iarna 
prin ochi de copil”, propune o tema primită cu entuziasm de copii – anotimpul iarna prin 
ochii copiilor, desene ce pot personifica imagini inedite de iarnă, farmecul şi bucuria 
Sărbătorilor de Crăciun.   
 

A XX – a editie „Eminesciana 2010” - În fiecare an, la data de 15 ianuarie, la Tiîgu 
Neamţ, are loc manifestarea culturală intitulată „Eminesciana 2010”. În acest an, 
manifestarea este dedicată împlinirii a 160 de ani de la naşterea poetului Mihai 
Eminescu.  Programul zilei omagiale cuprinde lansarea de carte -  „Ardere de tot”, a 
profesorului Gheorghe Simon şi  spectacolul oferit de elevii şcolilor din oraş, în incinta 
Casei Culturii „Ion Creangă”. Tot aici au fost expuse vizitatorilor postere şi desene 
realizate de copii de la Clubul Copiilor din oraşul Tîrgu Neamţ. 
 

Ziua Unirii - 24 ianuarie – pe întreg teritoriul României, este omagiată Ziua Unirii, un 
remember istoric asupra unirii celor două principate române Moldova şi Ţara 
Românească, în anul 1857 şi care a avut drept consecinţă alegerea domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza. Pentru aceasta zi, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ în colaborare cu 
Casa de Cultura “Ion Creangă au organizat în Piaţa „Adormirea Maicii Domnului” un 
program artistic folcloric susţinut de soliştii: Simona Manolache şi Andreea Barbu. Au mai 
participat  Fanfara Casei Culturii „Ion Creanga”, formaţia de dansuri populare şi 
ansamblul “Ozana”, Corala Fundaţiei “Ion Creangă”. 
 

LUNA FEBRUARIE 
 

20 februarie - Festival regional al formaţiilor folclorice - Casa Culturii “Ion Creangă” 
din Tîrgu Neamt a fost gazda ediţiei I a  festivalului regional al formaţiilor folclorice pentru 
elevi “Cântă Bucium pe Ceahlău”. Evenimentul reprezintă etapa judeţeană a festivalului, 
pentru zona Tîrgu Neamt, la competiţie au participat elevi de la şcolile din oraş, de la 
Clubul Copiilor, Liceul Economic „Vasile Conta” şi din comunele limitrofe oraşului Tîrgu 
Neamţ.  
 

Clubului de istorie “Kronos” - Pe 22 februarie, a avut loc prima ediţie a cercului de 
istorie „Kronos”. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Local al Tinerilor din cadrul 
Colegiului National „Stefan cel Mare” şi s-a desfăşurat sub moto-ul “Istoria este un ghid 
de navigare in timpuri grele”. Clubul de istorie „Kronos” desfăşoară activităţi de 
socializare şi de informare asupra adevăratelor pagini din istoria României, oferind 
posibilitatea fiecărui participant de a-si exprima propriul punct de vedere, exitând dorinţa 
pentru viitor de a atrage noi colaboratori de la celelalte şcoli locale. 
 

Ziua Protecţiei Civile din România - În anul 1929, Marele Stat Major a înfiinţat prima 
organizaţie de protecţie civilă din România, actul care consfinţeşte începutul organizării 
protecţiei civile din România îl constituie Înaltul Decret Regal nr. 468, din 28 februarie 
1933, decret prin care este aprobat Regulamentul Apărării Pasive Contra Atacurilor 
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Aeriene, ca o necesitate a protejării populaţiei civile în urma efectelor devastatoare. Pe 
parcursul anilor, concepţia şi structura organizatorica a fost schimbată iar in baza 
experienţei acumulate la intervenţiile pentru înlăturarea efectelor cutremurului din 4 
martie 1977, în anul 1978, a fost adoptată Legea nr. 2 a apărării civile, o concepţie 
modernă de protecţie civilă. Revoluţia din 22 Decembrie 1989, a determinat 
perfecţionarea activităţilor de protecţie civilă, România ratificând Protocoalele Adiţionale 
ale Convenţiei de la Geneva, privind protecţia victimelor conflictelor armate. La 25 
septembrie 1996, a fost promulgată  Legea protecţiei civile nr.106, act normativ deplin 
racordat la cele mai noi structuri europene, ce a consfinţit şi schimbarea denumirii 
instituţiei din apărare civilă în protecţie civilă. Din 15 decembrie 2004, a fost constituit 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, cu structuri similare în teritoriu şi o 
complexă structură organizatorică de sprijin la nivelul administraţiei publice centrale şi 
locale.   
 

LUNA MARTIE 
 

Ziua Radioclubului „ION CREANGĂ” - La data de 3 martie, radioamatori din Iaşi, 
Roman, Vaslui, Fălticeni, au participat la manifestările prilejuite de Ziua Radioclubului 
„Ion Creangă” din Tîrgu Neamţ. Clubul îşi desfăşoară activitatea sub egida Federaţiei 
Române de Radioamatorism (FRR), începuturile radioamatorismului în Tîrgu Neamţ 
datând din anul 1945. Între timp, radioamatorii de-aici s-au grupat în mai multe forme de 
organizare, iar din anul 2009, Radioclubul a funcţionat ca o asociaţie sportivă cu 
personalitate juridică, al cărei preşedinte este prof. Constantin Spiridonescu. În cadrul 
manifestărilor, a fost prezentat mesajul de felicitare al preşedintelui FRR – Virgil 
Niculescu şi a secretarului general al acesteia – Vasile Ciobăniţa şi a fost inaugurată 
Cartea de onoare a Radioclubului. Programul manifestărilor a inclus vizionarea a două 
filme – unul dedicat vieţii şi operei lui Ion Creangă (realizat de secretarul asociaţiei – Dan 
Onofrei) şi imagini filmate în timpul unei manifestări naţionale a radioamatorilor. 
 

„Ziua Internaţională a Femeii” - În fiecare an, pe 8  martie, este sărbătorita Ziua 
Internaţională a Femeii. In istoria acestei zile, este menţionată ca primă zi omagială, data 
de 19 mai 1911 pentru ţări ca Germania, Austria, Danemarca şi alte câteva ţări 
europene, data ce are ca semnificaţie faptului că, în anul 1848, regele Prusiei a trebuit să 
facă faţă unei revolte armate şi a promis că va face o serie de reforme, inclusiv 
introducerea votului pentru femei. Ziua Internaţională a Femeii a fost recunoscută oficial 
mult mai târziu, în anul 1975, când în cadrul Naţiunile Unite această zi a fost adoptată la 
dată de 8 Martie, de multe dintre guvernele ţărilor membre. În România,  8 Martie 
reprezintă sărbătoarea în care este omagiata Femeia şi Mama. Casa Culturii “Ion 
Creangă” Tîrgu Neamţ a organizat pentru această zi omagială un spectacolul denumit “E 
ziua ta” în care organizatorii au pregătit recitaluri de muzică uşoară şi clasică, iar 
pasionaţii de dansuri s-au întâlnit cu perechile de dansatori care au prezentat un 
spectacol de dansuri de societate şi latino. La final zilei, a avut loc o paradă a modei. 
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“Ziua internaţională a Francofoniei” - ediţia a III-a - Pe data de 20 martie, la Tîrgu 
Neamţ este organizata “Ziua Internaţională a Francofoniei”. Activităţile s-au fost 
desfăşurat în cadrul Asociatiei de Turism romano – francez, aici a avut loc 
videoconferinţa francofonă Tîrgu Neamţ - Paris, un Te Deum şi o agapă francofonă. La 
Casa Culturii “Ion Creangă” activităţile dedicate acestui eveniment au continuat cu un 
vernisajul produselor didactice - “Voyage francophone”, o prezentare de carte francofonă 
“Je suis lire” si atelierul de redacţie de la “Je suis lire” - Bonjour la France! Spectacolul 
francofon, realizat de elevii şcolilor din oraşul şi Seminarul Teologic “Cuvioasa 
Parascheva” de la Agapia, a încheiat – „Ziua Internaţională a Francofoniei” de la Tîrgu 
Neamt. 
 

„Tobe pentru pace” - Manifestarea din data de 24 martie, s-a desfăşurat concomitent in 
multe oraşe din lumea întreagă, acest eveniment reprezintă o iniţiativa  a copiilor 
împotriva recurgerii la actele de violenţă ale adulţilor. În acord cu ideile copiilor din lumea 
întreagă, elevii de la Liceul Economic “Vasile Conta”, Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” 
şi Şcoal Nr.2 şi-au exprimat prin acţiunea “Tobe pentru pace” dorinţa de a trăi într-o lume 
nonviolentă, în solidaritate şi pace. Tobele s-au facut auzite în Piaţa “Adormirea Maicii 
Domnului” simultan cu copiii din lumea întreagă. Acţiunea copiilor au fost sprijinita de 
Primăria oraşului  la eveniment participând 400 elevi de la Liceul Economic “Vasile 
Conta”, 300 elevi de la Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” şi 100 elevi ai Şcolii Nr. 2  
care venit pregătiţi cu panouri care invitau la pace, la stoparea violenţei, tobe din 
materiale biodegradabile, steaguri albe şi tricolore, baloane şi porumbei. A fost citit 
mesajul doamnei Moussia Haulot şi s-a cântat Imnul Europei - “Oda Bucuriei”. La finalul 
manifestării au fost expediate către site-ul de la Bruxelles,  desene şi imagini din timpul 
acţiunii, pentru a participa la un concurs. Acţiunea s-a desfăşurat sub patronajul 
UNESCO si UNICEF, cu colaborarea Parlamentului European şi al Majestăţii Sale - 
Regina Fabiola a Belgiei. 
 

“Zilele Şcolii Humuleştene” - În tradiţia oraşului s-a instituit ca în ziua de “Buna 
Vestire”, la Humuleşti, să se adune toţi dascălii oraşului Tîrgu Neamt pentru a comemora 
şi a păstra în memoria colectivă pe cei care ne-au învăţat carte si ne-au luminat sufletul. 
Activităţile de comemorare s-au desfăşurat la Biserica „Sf. Nicolae” din Humuleşti şi la 
Şcoala Nr.3 “Ion Creangă”. Activităţile dedicate acestei zile au mai cuprins un program 
artistic al elevilor din această şcoală, o sesiune de referate şi de comunicări ştiinţifice cu 
tema “Tradiţie şi inovaţie în procesul de predare-învăţare”. La finalul manifestărilor au 
fost reamintiţi in memoriam - în cadrul unui parastas de pomenire la biserica „Sf. 
Nicolae”toţi dăscălii care au actvat în şcolile din oraşul nostru. 
 

LUNA APRILIE 
 

“Simpozion Naţional de Comunicări Ştiinţifice” - Pe 17 aprilie, Colegiul Tehnic „Ion 
Creangă” în colaborare cu Primăria şi Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamt, Asociaţia 
de Turism Româno-Franceză, Radioclubul „Ion Creangă” şi Direcţia de Sport a judeţului 
Neamt au organizat a - III - a ediţie a Simpozionului Naţional de Comunicări Ştiinţifice – 
„Perspective tehnice şi  tehnologice, priorităţi şi demersuri în context european”. 
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Manifestarea s-a adresat tuturor elevilor din învaţământul preuniversitar, cadrelor 
didactice şi specialiştilor cu preocupări în domeniile electric, telecomunicaţii, electronică 
şi automatizări. 
 

“Scriitori în contul liceenilor economişti” - Sâmbătă 17 aprilie, la Liceul Economic 
“Vasile Conta” s-a derulat partea a doua a proiectului “Scriitori în contul liceenilor 
economişti”, elevii reuşind să creeze patru spectacole deosebite transpuse scenic după 
operele a patru scriitori romani: Mihai Eminesu, Vasile Voiculescu, Liviu Rebreanu şi 
Mihail Sadoveanu Cu eforturi remarcabile copiii au realizat scenografia, costumele, 
fondul muzical pentru toate cele patru minispectacole: “Luceafărul” - Mihai Eminescu, “În 
grădina Ghetsimani” - Vasile Voiculescu, “Baltagul” - Mihail Sadoveanu, “Ion” - Liviu 
Rebreanu, “Hanul Ancuţei” . Elevii din clasa a II –a au reuşit să emoţioneze spectatorii cu 
“Dumbrava Minunată” - de Mihail Sadoveanu. Profesor coordonator a urmărit prin 
elaborarea proiectului descoperirea universului tematic al operei scriitorilor români, din 
perspectiva contextului socio-cultural al epocii. 
 

Veronica Micle – 160 de ani de la naşterea sa - Pe 22 aprilie s-au sărbătorit 160 de ani 
de la naşterea poetei Veronica Micle. La Tîrgu Neamţ se află casa sa memorială, casă în 
care a locuit puţină vreme, înainte de a se retrage la  Mănăstirea Văratec. La câteva 
decenii după moartea poetei. survenită la 3 august 1889, la Văratec, Comisiunea 
Monumentelor Istorice, sub conducerea lui N. Iorga, a înscris clădirea pe lista 
monumentelor protejate (1934) şi a aşezat pe ea placa memorială care poate fi văzută şi 
azi. Cu ocazia aniversării, casa memorială va fi redeschisă vizitatorilor după ce o 
perioadă a fost restaurată. 
 

Ziua Veteranilor de Război - Pe data de 30 aprilie - de Ziua Veteranilor de Război, anul 
acesta evenimentul a fost sărbătorit în capitala judeţului, la Piatra Neamţ. Din partea 
oraşului Tîrgu Neamţ au participat, alături de veteranii de razboi şi oficialităţile locale, 
şeful filialei locale a Veteranilor de Război, şeful SVSU Tîrgu Neamţ. Printre cei onoraţi 
cu diplome, a fost desemnat şi Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, domnul Decebal Arnăutu. 
 

Oaspeţi francezi la Tîrgu Neamţ - La data de 30 aprilie, Primăria Tîrgu Neamţ a 
sărbătorit douăzeci de ani de la momentul înfrăţirii cu localitatea franceza Saint Just – 
Saint Rambert, Franţa. Cu această ocazie, o delegaţie a oraşului St.Just – St.Rambert 
ne-a vizitat aşezarea şi a participat la manifestările dedicate Zilei eroilor – unde au depus 
o coroană de flori în semn de omagiu. În cinstea acestei prietenii,  oaspeţii francezi au 
fost invitaţi să participe la şedinţa festiva organizată de Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ cu ocazia acestui eveniment. Cu acest prilej a fost remarcat faptul că în decursul 
celor 20 de ani de la semnarea actului de înfrăţire, cele două localităţi au avut legături de 
prietenie şi de colaborare foarte bune, partea franceză contribuind cu fonduri pentru 
unele proiecte de dezvoltare a urbei noastre. 
 

LUNA MAI 
 

“9 Mai – Ziua Europei” - Anul acesta de Ziua Europei, manifestările au avut loc în Piaţa 
„Adormirea Maicii Domnului”, pe muzica compozitorului L. Beethoven „ Oda Bucuriei”, 
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imnul Uniunii Europene, a fost ridicat pe catarg drapelul Uniunii Europene. A fost 
prezentat un scurt istoric al UE, urmat de un moment artistic organizat de fanfara Casei 
Culturii „Ion Creangă”, festivitatea încheindu-se cu discursul domnului Primar Decebal 
Arnăutu ce s-a referit la activitatea domniei sale din cadrul Comitetului Regiunilor(CoR) – 
forul politic prin care autorităţile locale şi regionale îşi pot face auzită vocea în Uniunea 
Europeana. Ziua de 9 Mai a fost aleasa ca Zi a Europei de Consiliul European de la 
Milano, în anul 1985, punctul de pornire al construcţiei europene unite fiind considerat 9 
mai 1950 – atunci când Robert Schuman, ministrul de externe al Franţei, a propus 
Germaniei dar şi altor state europene, să pună „bazele concrete unei federaţii europene 
indispensabile pentru menţinerea păcii”. Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, la 1 
ianuarie 2007, ziua de 9 Mai, a instituită ca sărbătore ce se omagiază în fiecare an şi pe 
teritoriul României. 
 

“Timpul Lui Creangă” - În perioada  17 mai – 17 septembrie 2010, Fundaţia Culturală 
“Ion Creangă” Târgu Neamţ a implementat proiectul „Timpul lui Creangă”. Proiectul 
este realizat cu sprijinul  Consiliului Judetean Neamt şi are ca scop promovarea vieţii şi 
operei marelui scriitor “Ion Creangă”. Obiectivele acestui proiect sunt: 1. Cultivarea 
interesului pentru opera lui Ion Creangă; 2. Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de viaţa 
şi opera lui Ion Creangă, pentru dezvoltarea  personală şi îmbogăţirea orizontului 
cultural; 3. Formarea unor reprezentări culturale privind opera lui Creangă; 4. Implicarea 
elevilor prin participarea la activităţi culturale specifice. Activitatile  implementate in cadrul 
proiectului: 1. Activitatea tehnico-organizatorică; 2. Activitatea de dezvoltare a resurselor 
umane implicate în desfăşurarea activităţilor proiectului; 3. Organizarea simpozionului 
“Modelul Creangă în secolul  XXI”; 4. Organizarea de activităţi specifice promovării vieţii 
şi operei lui Creangă; 5. Organizarea work-shopului – “ Creangă prin ochii copiilor”; 6. 
Realizarea şi difuzarea documentarului TV – “TIMPUL LUI CREANGĂ”; 7. ”TIMPUL LUI 
CREANGĂ – ecouri ale proiectului”; 8. Promovarea proiectului şi diseminarea 
rezultatelor. Proiectul a fost realizat cu sprijinul  Consiliului Judetean Neamt. 
 

Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare“ - Pe 21 mai, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” a 
sărbătorit 59 de ani de la înfiinţare. În deschiderea evenimentului omagial, Directorul 
acestui Colegiu, doamna prof. Pascu Elisabeta, remarca faptul că această şcoală la 
înfiinţarea ei a avut pentru început 54 de elevi. Pe parcursul celor 59 de ani de activitate, 
prin băncile de aici, au trecut mii de elevi, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” fiind 
recunoscut ca o instituţie şcolară de prestigiu, cel puţin la nivel de judeţ, elevii de-aici au 
ajuns să conducă instituţii şi unităţi de renume. Cu prilejul acestor zile de sărbătoare 
elevii, îndrumaţi de profesori, au elaborat o serie de activităţi care au cuprins: spectacole, 
simpozioane, expoziţii, dezbateri, producţii de film, competiţii sportive, concurs de 
biciclete şi role, un târg de carte şcolară, un concurs de cultură generală şi reîntâlnirea 
promoţiei anului 2000. 
 

Slujba de pomenire - Islazul Aerodrom - Intrată în tradiţia sărbătorilor locale, în data 
de 23 mai pe Islazul Aerodrom din oraşul Tîrgu Neamţ, a avut loc Slujba de Mulţumire, 
eveniment motivat de pomenirea celor 14.000 luptători(români, germani, ruşi) căzuţi în 
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acest loc – Borta Dracului, în anul 1944, în cel de-al doilea război mondial. În timpul 
războiului, când armata română era aliată cu armata germană, pe acest loc a fost 
deschis un front împotriva armatelor ruseşti, la graniţa oraşului Tîrgu Neamţ, mărturie 
stau de- atunci ruinele cazematelor. Iniţiativa evenimentului de pe Islazul Aerodrom, 
aparţine domnului primar Decebal Arnăutu, care a promis că nu va renunţa niciodată să 
organizeze această slujbă de mulţumire de pe Aerodrom. 
 

„Democraţia la răscruce” - Asociaţia Pro Democraţia (APD) a organizat pe data de 28 
mai 2010, dezbaterea intitulată „Democraţia la răscruce” la Colegiul Naţional „Ştefan cel 
Mare” din  Tîrgu Neamţ. Dezbaterea a fost moderată de către domnul prof. univ. Cristian 
Pîrvulescu, preşedintele Asociaţia Pro Democraţia şi face parte din cadrul proiectului 
naţional cu acelaşi nume, finanţat de Fundaţia Hanns Seidel în România. Tema a vizat 
rasismul şi toleranţa, discuţie pornită în urma vizionării unui fragment din filmul “Ghici 
cine vine la cină”. Cei peste 50 de elevi şi profesori au fost antrenaţi în această 
dezbatere despre rasism şi toleranţă, cei mai activi dintre elevi au fost selectaţi pentru a 
participa la Parlamentul Tinerilor. Plecând de la observaţia că la nivelul tinerilor există o 
mare penurie de informaţii în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile deţinute, s-a 
considerat că scopul proiectului este recuperarea spaţiului educaţiei, ca un spaţiu 
deschis societăţii civile unde este asigurtă în permanenţă educaţia pentru democraţie. 
Proiectul şi-a asumat ca obiective organizarea a 10 conferinţe cu tema - „La ce foloseşte 
democraţia”, în 10 licee din România. Obiectivele se referă la crearea unei forme 
durabile de interacţiune între tinerii români interesaţi de politica românească; stimularea 
implicării tinerilor în procesul decizional din România prin simularea acestui proces la 
nivelul Parlamentului român. 
 

LUNA IUNIE 
 

1 Iunie – „Ziua Internaţională a copilului” - Ziua copilului (numită şi Ziua internaţională 
a copilului) este în multe ţări o sărbătoare a copiilor. În România, aceasta zi se 
sărbătoreşte în data de 1 iunie. Ziua internaţională a copilului a fost pentru prima dată 
sărbătorită în data de 23 aprilie 1920, în Turcia. Nu se ştie de ce ziua de 1 Iunie a fost 
aleasă ca Ziua Internaţională a Copilului, există însă o explicaţie despre un Consul 
General Chinez din San Francosco (S.U.A) care a adunat un număr mare de copii orfani 
chinezi pentru a celebra Fetivalul Bărcii Dragonului - de 1 Iunie în anul 1925. În anul 
1954, Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor de la Naţiunile Unite (UNICEF) a 
emis o recomandare care prevedea faptul că fiecare Stat să dispună de o zi numita „Ziua 
copilului” - „Universal Children’s Day”. În România - Ziua Internaţională a Copilului este 
sărbătorită pe 1 Iunie, în fiecare an.  
 

Iniţiativă locală pentru 1 iunie - Pe 1 iunie, Asociaţia “DOGS – Prietenii Necuvântători”, 
cu sprijinul autorităţilor locale, a organizat în Parcul Central al oraşului diferite concursuri 
pentru copii: desene pe asfalt, întreceri, biciclete, role, teatru cu cei mici. La această 
iniţiativă s-au raliat grădiniţele şi şcolile din oraş,  o zi minunată pentru toţi copiii din 
oraşul Tîrgu Neamţ. Cu prilejul acestui eveniment a fost solicitat ajutorul Primăriei pentru 
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sonorizarea evenimentului, iar pentru a întâmpina evenimente neplăcute, a fost solicitat 
Serviciul Poliţiei Comunitare şi Seviciul de Ambulanţă. 
 

Spectacol la Centrul pentru Educaţie Incluzivă - Pe 2 iunie la Centrul Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă Tîrgu Neamţ a avut loc evenimentul „1 iunie – Un zâmbet pentru copiii 
noştri” organizat cu sprijinul Centrului Europei Direct Nord-Est, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est, Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ, Centrul de Cultură şi 
Arte „Carmen Saeculare” şi Şcoala de Arte şi Meserii Petricani. În cadrul acestui 
eveniment s-au prezentat dansuri populare, cântece populare şi scenete de teatru, un 
spectacol dedicat copiilor cu cerinţe educative speciale. A mai fost organizat şi un 
concurs de desene pe asfalt care a avut ca temă „Europa”, toţi elevii participanţi fiind 
recompensaţi cu premii şi diplome de participare de către organizatori. 
 

Exerciţii de evacuare ale S.V.S.U. în şcoli - In data de 2 iunie, Serviciul Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă Tîrgu Neamţ, a efectuat mai multe exerciţii de evacuare, în cazul 
izbucnirii unui incendiu în două şcoli din oraşul Tîrgu Neamţ. La aceste exercitii au 
participat elevi si cadre didactice de la Şcoala nr. 5 „Grigore – Ghica – Vodă” şi Şcoala 
nr. 3 “Ion Creangă”. In timpul exerciţiilor au fost instruite echipele de intervenţie cu privire 
la modul de utilizare a mijloacelor de stingere iniţiale(stingătoare portabile, hidranţi 
interiori şi exteriori de incendiu), pentru a asigura o prima intervenţie în caz de incendiu si 
alte modalităţi de intervenţie în caz de incendiu. Au fost distribuite elevilor pliante cu 
reguli de comportament în diferite situaţii de urgenţă (incendiu, inundaţie, cutremur, 
muniţii neexplodate). Concluzia acestui exerciţiu, exprimata de şeful S.V.S.U Tîrgu 
Neamţ - Daniel Cucoş, a fost aceea de apreciere asupra modulului in care elevii si 
cadrele didactice s-au comportat in timpul colaborării cu pompierii. 
 

“Educaţie rutieră – Educaţie pentru viaţă” - Etapa judeţeană a consursului “Educaţie 
rutieră rutieră – Educaţie pentru viaţă” a avut loc în data de 9 iunie. La concurs au 
participat şi copii din Tîrgu Neamţ. Concursul desfăşurat pe plan naţional, constituie o 
întrecere în care echipaje de elevi, din toate judeţele tării, îşi demonstrează cunoştinţele 
temeinice în domeniul legislaţiei rutiere. Coordonarea a fost asigurată de către Institutul 
de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 
Române. Concursul a avut ca scop, formarea unui comportament rutier responsabil în 
rândul elevilor, printr-o cunoaştere temeinică a regulilor de circulaţie.  
 

„Bucuria de a fi copil” - La Grădiniţa nr. 2  din oraşul Tîrgu Neamţ, pe data de 9 iunie, a 
avut loc simpozionul “Bucuria de a fi copil”. Scopul evenimentului l-a constituit 
promovarea celor mai noi realizări în domeniul tematicii abordate, stimularea creativităţii 
inovatoare, dezvoltarea parteneriatelor în vederea realizării proiectelor şi programelor 
europene. Obiectivele au avut în vedere: formarea continuă pentru integrarea eficientă a 
învăţământului în context european; formarea ştiinţifică şi pedagogică a personalului 
didactic din învăţământul preuniversitar; dezvoltarea competenţelor metodologice ale 
cadrelor didactice în vederea unui învăţământ de calitate. Simpozion a cuprins şi o 
sesiune de comunicări ştiinţifice unde au fost prezentate lucrări tematice ale cadrelor 
didactice, o secţiune dedicată creaţiilor literar – artistice cu participarea copiilor de la 
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grădiniţele din oraş, vernisarea unei expoziţii-concurs cu lucrări ale copiilor. Evenimentul 
a fost organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, Grădiniţa PP nr.2, 
Asociaţia Pedagogică Educatoarea Neamţ. Partenerii ai acestui simpozion au fost: 
Consiliul Judeţean Neamţ, Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ, Direcţia de Protecţie a 
Copilului, Mişcarea Europeană – „Asociaţia Naţională Împotriva Corupţiei, Abuzurilor şi 
pentru Drepturile Omului”, Regiune N-E Moldova, Asociaţia Învăţătorului Neamţ – Centrul 
Regional de Educaţie Estetică. 
 

“Modelul Creangă în secolul XXI” - Pe data 19 iunie, a avut loc, simpozionul “Modelul 
Creangă în secolul XXI”, în cadru proiectului “Timpul lui Creangă”, realizat cu sprijinul 
Consiliului Judeţean Neamţ, în Sala Mică a Casei Culturii “Ion Creangă”, cu participarea 
deosebită a profesorului doctor Constantin Parascan, preşedinte de onoare al Fundaţiei 
Culturale “Ion Creangă”. Proiectul “Timpul lui Creangă” care s-a derulat cu începere din 
18 mai, a avut ca scop promovarea operei marelui povestitor Ion Creangă. Simpozionul 
reprezintă una dintre activităţile proiectului, prezenţa profesorului doctor Constantin  
Parascan nu este întâmplătoare, domnia sa şi-a dedicat o mare parte din viaţa sa operei 
şi vieţii lui Ion Creangă, fapt demonstrat prin editarea cărţilor despre scriitorul de la 
Humuleşti. La simpozion au participat Valerian Percă, vicepreşedintele Consiliului 
Judetean, profesor doctor Constantin Parascan (preşedinte de onoare al Fundaţiei “Ion 
Creangă),  documentaristul şi colecţionarul Dumitru Grumăzescu, primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ, city managerul Vasile Luculescu, preot Viorel Cojocaru (preşedintele Fundaţiei 
Culturale “Ion Creangă”) şi multe cadre didactice şi elevi din oraş. Vicepreşedintele 
Consiliului Judeţan Neamţ, Valerian Percă a punctat realizarea extraordinară a 
proiectului, a marcat munca domnisoarei jr. Raluca Ghidoarcă, cea care a realizat un 
proiect atât de bun, încât a primit finanţare, în concurs s-au aflat 54 de proiecte din 
diferite domenii. La simpozion au fost prezentate momente artistice în care punctul 
central a fost scriitorul Ion Creangă.  La final a avut loc o sesiune de lucrări  literare ale 
elevilor de la şcolile generale şi de liceu, cu tema “Ion Creangă”.  
 

26 iunie – Ziua Drapelului Naţional - Prin Legea nr. 96/20.05.1998, ziua de 26 iunie a 
fost proclamată Ziua drapelului naţional al României. Semnificaţia zilei 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 reprezintă principiul 
egalităţii, orientarea culorilor în sus semnifică verticalitatea, cifra trei este considerată 
numărul perfect. De Ziua Drapelului Naţional al României, eveniment ce evocă spiritul şi 
identitatea noastră naţională, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ, a organizat, în Piaţa 
„Adormirea Maicii Domnului”, un moment de solemnitate cu prilejul ridicării drapelului 
naţional pe catarg şi intonarea imnului de stat al României. Au fost prezente la această 
manifestare reprezentanţi din partea autorităţilor locale, elevi şi cadre didactice din 
unităţile de învăţământ , cetăţeni care au dorit să aducă un omagiu acestei zile. 
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LUNA IULIE 
 

“Zilele Cetăţii Neamţului” - 4 iulie - Prima zi a “Zilelor Cetăţii Neamţului, ediţie de criză, 
a fost dedicată eroilor neamului şi a păstrătorilor ei. De la prima oră, spre Cetate au urcat 
zeci de oameni din Tîrgu Neamţ, împrejurimi dar şi din alte colţuri de ţară. Prima 
activitate a zilei a fost dedicată lui Ştefan Cel Mare, profesorul Gică Manole din Botoşani, 
un  cunoscător al lui domnitorului Ştefan Cel Mare, din punct de vedere istoric, a ţinut o 
prelegere regală despre marele nostru domnitor şi a punctat îndeosebi faptul că Ştefan 
Cel Mare a fost şi Împărat al creştinătăţii, rang dat de toţi mitropoliţii ortodoxiei. 
Profesorului de istorie Gică Manole, actualul director al Casei Corpului Didactic din 
Botoşani, a scris o carte „Ştefan cel Mare şi Sfînt” – carte ce reprezintă o abordare 
originală a vieţii domnitorului Moldovei. Tot la momentul dedicat domnitorului Ştefan cel 
Mare, au fost reiterate faptele istoriei de după 1989, fapte prin care au fost încălcate 
idealurile unuia dintre cei mai mari domnitori ai neamului românesc, discreditarea la care 
a fost supus de către unii “clevetitori”. După amiază credincioşii din Tîrgu Neamţ au 
participat la slujba de pomenire a apărătorilor de neam şi credinţă, toţi preoţi participanţi 
s-au rugat întru pomenirea celor care au apărat cu viaţa această ţară. La finalul slubei, 
dl. Primar Decebal Arnăutu a amintit despre pomelnicul care va fi aşezat în Paraclisul 
„Sf. Nicolae” din Cetate, unde vor fi pomeniţi toţi cei care au contribuit la efectuarea 
lucrărilor. A doua zi a „Zilelor Cetăţii Neamţului” a debutat cu Sfânta Liturghie de la 
Paraclisul Cetăţii Neamţ şi a fost continuată, în Sala Pârcălabului, cu vernisarea 
Expoziţiei de cartofilie ziua încheindu-se cu un spectacol folcloric  de muzică populară şi 
un atelier de creaţie cu meşterii populari locali. 
 

“Seara filmului francez” la Tîrgu Neamţ - Pe data de 23 iulie, elevii ce formează 
Consiliul Local al Tinerilor din oraşul Tîrgu Neamt, au pregătit proiectul “Seara filmului 
francez”. Scopul acestui proiectul îl reprezintă dorinţa de îmbogăţire cu informaţii 
culturale cinematografice pentru fiecare participant, aprofundarea cunoştinţelor în 
legătură cu societatea, cultura şi tradiţiile franceze, într-o manieră cât mai activă. 
Desfăşurarea acestui proiect a avut loc în cadrul natural din apropierea parcului de la 
Statia povestitorului Ion Creangă şi a fost creat sub forma unui cinematograf în aer liber.  
 

29 iulie – „Ziua Imnului Naţional” - Orice naţiune se defineşte şi se bazează pe 
cetăţenii săi şi pe respectul faţă de trecutul istoric. Imnul naţional al României, a fost scris 
de Andrei Mureşan (1816 - 1863) poet, ziarist şi traducător - a avut pentru început titlul  
"Un răsunet"  şi a fost cântat pentru prima dată la 29 iulie 1848, mesajul din acest cântec 
a rămas la fel de mobilizator în timp, dătător de speranţă şi 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 după 
Revoluţia română din anul 1989 - 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.  
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LUNA AUGUST 
 

Invitatie la dans! - Consiliul Local al Tinerilor a mai pus la punct o iniţiativă în data de 1 
august care a avut drept scop pregătirea unei seri de dans în aer liber, pe esplanada din 
faţa Catedralei “Adormirea Maicii Domnului”. Grupul ţinţă al proiectului, l-au reprezentat 
elevii din cele 3 licee din oraş şi tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 20 de ani. Dansul în 
aer liber organizat de tinerii consilieri, a avut un buget de 100 de lei şi a fost sprijinit în 
organizarea sa  de Asociaţia ProDemocraţia - Club Tîrgu Neamţ. 
 

“Seara filmului românesc” la Tîrgu Neamţ - Vineri 13 august, în Parcul Central din 
oraşul Tîrgu Neamt a avut loc “Seara Filmului românesc”, iniţiatorii proiectului sunt tinerii 
de la Consiliul Local al Tinerilor, proiectul lor a inclus amenajarea un spaţiu cu o 
expoziţie de anticariat cuprinzând aparate radio, o maşină de scris, un pick-up şi un bufet 
cu bomboane, prăjituri şi dulceaţă. Colaboratorii proiectului sunt Primăria Oraşului Tîrgu 
Neamţ, Poliţia Comunitară, Casa Culturii “Ion Creangă” şi Liceul Economic “Vasile 
Conta”. La „Seara filmului romanesc” a fost prezentat un film de comedie, care a făcut o 
mare audienţă prin anii 1970, un film a cărui subiect este de actualitate şi în prezent. 
 

“Serile de artă medievală” din Cetatea Neamţ - În perioada 13 – 15 august au avut loc 
a doua ediţie a “Serilor de artă medievală” din Cetatea Neamţ.  Evenimentul a fost 
organizat de către Centrul Cultural “Petre Ţuţea” şi a fost deschis cu un cuvânt al vitejilor 
Muşatini către meşteşugarii din Ţara de Sus a Moldovei. Cei prezenţi au avut parte de o 
oră de scrimă  medievală şi de tir englezesc, iar celor care nu le plac armele, au putut 
alege între şcoala de gastronomie medievală, atelier de teatru medieval “Muşat şi 
ursitorile”, şcoală de dans medieval sau un recital de sonete de William Shakespeare. 
Seara s-a încheiat cu o paradă de torţe pe traseul Cetatea Neamţului – Poalele Culmii 
Pleşului. Sâmbătă, 14 august, şi duminică, 15 august, organizatorii au oferit un adevărat 
maraton medieval, astfel că ziua a debutat cu Târgul Breslelor – Târg de Meşteşugari, 
mai exact o expoziţie cu vânzare a meşteşugarilor: ceramică, lemn, metal, piele, textile, 
instrumente populare. La Poarta Muşatinilor s-au prezentat: spade de Toledo, scuturi, 
arc englezesc, tapiserie medievală, goblenuri şi ca în Evul Mediu, a avut loc un teatru de 
păpuşi tradiţionale. Pentru cei mici,  a mai avut loc concursul de basme care le-a adus si 
premii de îngheţată, pentru cei care au îndemânare, organizatorii le-au oferit ocazia să 
înveţe să confecţioneze şi să mânuiască păpuşi tradiţionale in cadrul atelierului de teatru 
medieval „Muşatinii şi ursitorile” . Au mai fost organizate conferinţe pe teme istorice şi pe 
tema amenajărilor peisagistice în siturile medievale, ineditul acestei ediţii, a fost atelierul 
de oralitură – fabule medievale. Seara, pe zidul Cetatii Neamt, au fost proiectate imagini 
pe teme istorice şi etnologice. 
 

LUNA SEPTEMBRIE 
 

Dragostea de teatru şi de România - Pentru că nu au putut ajunge pe data de 7 
septembrie, actorii amatori din Ştefan Vodă, Republica Moldova au urcat pe scena Casei 
Culturii “Ion Creangă” pe data de 9 septembrie, cu sala de spectacol plină. Dacă 
cetăţenii din Tîrgu Neamţ au arătat dragoste de teatru, actorii din Moldova au arătat 
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dragoste de România, cea mai mare fericire a lor a fost faptul că au putut să-şi prezinte 
piesa de teatru în oraşul unde se află „Cetatea Neamţului”, locul de desfăşurare a acţiunii 
din piesa scrisă de autorul Andrei Strâmbeanu. A impresionat jocul plin de pasiune şi 
decorul deosebit şi vârsta interpreţilor - actorii amatori cu vârste între 16 şi 50 de ani care 
activează în viaţa de zi cu zi ca elevi şi profesori.  
 

“Zilele oraşului Tîrgu Neamţ” - Criza economică a afectat si s-a făcut simţită în multe 
domenii social-economice, din acest punct de vedere şi la Tîrgu Neamt, manifestările 
dedicate Zilelor oraşului Tîrgu Neamţ au avut un buget de austeritate format în cea mai 
mare parte din sponsorizări şi participări voluntare, deoarece în acest an nu au fost 
alocaţi bani din bugetul local, autorităţile locale preocupându-se ca sarbătoarea cea mai 
importantă a urbei să nu lipsească din calendarul evenimentelor culturale ale anului. S-a 
dorit şi s-a reuşit astfel ca în programul manifestărilor să fie antrenate toate categoriile de 
vârstă ale oraşului. Programul manifestarilor - „Zilele orasului Tirgu Neamt” 2010: 
7 septembrie 
Casa Culturii “Ion Creangă”-  a fost prezentat in premiera de catre Teatrul Dramatic de 
amatori al Casei de Cultură din oraşul Ştefan Vodă - Republica Moldova, piesa de teatru 
“Oltea – Mama lui Ştefan cel Mare”, de Andrei Strîmbeanu; 
8 septembrie 
Casa Culturii “Ion Creangă” – a avut loc dechiderea oficială a Expoziţiei de flori “Floralia 
2010”, ediţia XVIII-a; in parcul “Grădina Publică” – s-a desfasurat “Târgul Meşterilor 
Populari”, ediţia a XVI-a; Piaţa “Adormirea Maicii Domnului” a gazduit intreceri sportive 
de cros pentru băieţi şi fete (pe categorii de vârste);concursul pentru copii de desene pe 
asfalt; in parcul “Gradina Publica” – Fanfara Casei Culturii “Ion Creangă” a sustinut un 
concert cu muzica de promenada;in Sala Mica din incinta Casei Culturii „Ion Creanga” a 
avut loc Expoziţie de heraldicăI care a cuprins stemele României, ale judeţelor şi 
oraşelor din ţară si simpozionul “Semnificaţia însemnelor heraldice”; 
Seara, in Piaţa “Adormirea Maicii Domnului” – Fanfara Casei Culturii “Ion Creangă”, a 
sustinut un moment muzical alaturi de taraful „Ozana” al Casei Culturii „Ion Creanga” 
care a pregatit un moment folcloric la care au participat formaţiile de dansatori ale Casei 
Culturii şi ale Clubului Copiilor si solistii de muzica populara: Ionela Brănişteanu, Simona 
Manolache şi Sânziana Oşlobanu. Au mai participat la acest spectacol si ansamblul 
Folcloric “Plăieşii”, cu solistele de muzică populară: Andreea Barbu, Elena Păduraru, 
Mihaela Bălţătescu; La finalul manifestarilor a fost vizionat in premiera filmul documentar 
“Timpul lui Creangă” – pregatit de Fundaţia Culturală “Ion Creangă” din Tirgu Neamt si 
spectacolul “Show-ul tinerilor talente” cu programul de muzică instrumentală sustinut de 
Mădălina Ursache la nai, muzică populară cu solistele Ana Dragu, Bianca Mihăiasa si 
muzică uşoară in compania solistelor Codruţa Avăcăriţei, Viorela Stoian, Simona 
Manolache, Ana Maria Ravaru, Ana Maria Alucăi, Luiza Gârbe. Acelasi moment artisti 
organizat de tinerii din oras a mai cuprins un moment de dans modern şi majorete de la 
Clubului Copiilor, trupa de dans “Fantasy” cu dans de societate şi latino. 
 

„Coloreaza orasul!” - Asa a fost denumit ultimul proiect al tinerilor din Tîrgu Neamt. In 
calendarul activităţilor desfăşurate de Zilele Oraşului, au fost incluse şi cele ale 
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Consiliului Local al Tinerilor, scopul adolescenţilor a fost să aduca un plus de vitalitate în 
serbarea oraşului prin activităţi educative, într-o manieră distractivă. Proiectul a cuprins 
obiective culturale - concursuri de cultura generală pentru adolescenţi, activităţi 
nonformale - promovarea, încurajarea şi dezvoltarea talentelor, inventivitatea tinerilor în 
organizarea unui târg de articole Hand Made. S-au mai desfăşurat şi alte genuri de 
concursuri: „Balonul de guma”, „Umfla baloanele”, „Inteligeniada”, concurs de origami. În 
realizarea proiectului, CLT a fost sprijinit de Primăria oraşului Tîrgu Neamt şi Casa 
Culturii „Ion Creangă”, parteneri ce îşi aduc aportul în majoritatea proiectelor desfăşurate 
de tineri.  
 

LUNA OCTOMBRIE 
“Ziua Internaţională a Persoanelor în Vârstă” - La 1 octombrie, în fiecare an este 
sărbătorită “Ziua Internaţională a Persoanelor în Vârstă”. În sesiunea ONU din februarie 
1991, s-a stabilit ziua  de 1 octombrie ca „Zi Internaţională a Persoanelor în Vârstă”, iar 
la 16 decembrie 1991, Adunarea Generală a ONU a adoptat, prin Rezoluţia 46/91, 
„Principiile Naţiunilor Unite pentru persoanele în vârstă destinate a le permite să trăiască 
mai bine în anii câştigaţi”. Traducerea în viaţă a prevederilor înscrise în toate 
documentele ONU a impus crearea unui sistem capabil să pună în aplicare aceste 
importante obiective ale organizaţiei mondiale. Principiile adoptate de Adunarea 
Generală a ONU din decembrie 1991, în favoarea persoanelor vârstnice, amintim: 
Principiul Participării, Principiul Independenţei, Principiul Integrării, Principiul 
Autorealizări. Nici aniversarea din acest an nu a trecut neobservată, în plina criză 
economică, pensionarii din Tîrgu Neamt au fost invitaţi să-şi sărbătoreasca ziua, în 
incinta unui restaurant din oraş, aşa cum ştiu mai bine: cu cântece de muzica usoara 
veche, prin dans, vor depăna amintiri şi vor discuta despre cum se descurcă în aceste 
vremuri de austeritate financiara. 
„Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale” - La data de 
13 octombrie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, a 
organizat o serie de activităţi menite să marcheze Ziua Internaţională pentru Reducerea 
Riscului Dezastrelor Naturale. Fiecare detaşament a organizat Ziua Porţilor Deschise, 
activitate desfăşurată în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ. Cu aceasta 
ocazie le-au fost prezentate elevilor regulile ce trebuie respectate premergător, pe timpul 
şi după producerea unor situaţii de urgenţă şi principalele categorii de tehnică utilizată de 
pompierii militari pentru a interveni în vederea limitării şi înlăturării efectelor acestor 
situaţii. Specialiştii din cadrul Inspecţiei de Prevenire au desfăşurat, pe timpul activităţilor 
planificate în teren, acţiuni cu tematică specifică privind popularizarea şi conştientizarea 
cetatenilor cu privire la riscurile specifice, reducerea acestora şi modul de comportare in 
aceste situatii. Pentru diminuarea şi reducerea efectelor provocate de astfel de hazarde 
naturale, sunt constituite echipe specializate pe diferite tipuri de risc, la gestionarea 
situaţiilor apărute, în sprijinul pompierilor militari intervin şi membrii Serviciilor Voluntare 
pentru Situaţii de Urgenţă din localităţile afectate, servicii ce îşi desfăşoară activitatea în 
subordinea Consiliilor Locale, echipele de intervenţie din cadrul deconcentratelor cu 
funcţie de sprijin în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Centrul 
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Operaţional Judeţean îndeplineşte permanent funcţiile de monitorizare, evaluare, 
înştiinţare, avertizare, prealarmare şi coordonare tehnică operaţională a intervenţiilor în 
situaţii de urgenţă. În scopul gestionării şi prevenirii situaţiilor de urgenţă. Potrivit 
Rezoluţiei 44 / 236 din 22 decembrie 1989 şi a Rezoluţiei 56 / 195 din 21 ianuarie 2002 
adoptate de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, s-a stabilit ca a doua zi 
de miercuri din luna octombrie să fie desemnată Ziua Internaţională pentru Reducerea 
Riscului Dezastrelor Naturale. 
Spitalul orasenesc Tîrgu Neamţ - 158 de ani de istorie - 26 - 27 octombrie, în fiecare 
an la Tîrgu Neamt, în apropierea zilei de Sf. M. Mc. Dumitrie Izvoratorul de Mir, sunt 
aniversate “Zilele Spitalului”. În acest an Spitalul din Tîrgu Neamt a împlinit venerabila 
vârstă de 158 de ani de la înfiinţare. Evenimentul a concentrat la un loc medici, asistente 
medicale, moaşe, farmacişti şi invitaţi din alte instituţii. Intâlnirea a avut loc la Motelul 
„Casa Arcaşului”, managerului acestui spital – dl. dr. Tudorel Axinia, a evidenţiat 
importanţa întâlnirii şi a remarcat că foarte multă lume a onorat invitaţia. Primarul 
oraşului Tîrgu Neamţ, Decebal Arnăutu a făcut precizări cu privire la noua relaţie dintre 
administraţie locală şi aceasta instituţie spitaliceasca, cu accente pe faptul că Spitalul nu 
trebuie să creeze disconfort, rolul acestei instituţii este acela de a ajuta pe toată lumea, 
respectând cadrul legal dat de legislaţia acestei ţări. Invitat de onoare la acest 
eveniment, directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Neamţ, dl. Valerică 
Frăţilă, a apreciat activitatea Spitalului orăşenesc Tîrgu Neamţ dar a exemplificat şi 
câteva aspecte mai puţin laudative, s-a făcut referire la momentul de reabilitare a 
Spitalului, care va fi pus în aplicare prin proiecte cofinanţate de către autoritatea locală. 
Implicaţi în acest proiect sunt şi cei de la Ordinul Asistenţilor Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali. Lucrările incluse în programul manifestării sunt: Sindromul de 
oboseală cronică”; Infarctul miocardic – Conduită terapeutică; Carbohidraţii în 
alimentaţie; Lipsa cunoştinţelor – cauza îmbolnăvirilor; Comunicarea între pacient şi 
echipa medicală; Autismul; Prematuritatea; Gripa – boală sezon; Copilul “întunecat” în 
concepţia populară românească; Dialogul dintre ştiinţă şi credinţă în definirea noţiunii de 
boală; SIDA – flagelul secolului; Homeopatia; Prevenirea şi tratamentul infarctului 
miocardic; Prin libertatea cunoaşterii la conştientizarea unei profesiuni; Avortul terapeutic 
– problemă etică rezultată din progresul medicinii; Alăptarea – un beneficiu pentru copil, 
mamă şi societate; Comunicarea şi unele din dimensiunile sale; Istoricul îngrijilor de 
sănătate din România; Influenţele sistemelor culturale şi sociale asupra îngrijirilor de 
sănătate; Apendicita acută. 
 

 „Festivalul Volare” la Tîrgu Neamţ - Ministerul Culturii şi Patrimoniului Cultural, 
MECTS, Misericordia Pistoia – Italia, Asociaţia Culturală Star, Casa Culturii ” Ion 
Creangă” Tîrgu Neamţ, Primăria oraşului Târgu Neamţ şi Consiliul Judeţean Neamţ, a 
organizat în perioada 28-31 octombrie 2010 - prima editie a Festivalului Internaţional de 
Muzică Uşoară pentru Copii VOLARE, Tîrgu Neamţ, România. Festivalul VOLARE este 
un concurs de interpretare si creaţie, care isi propune să încurajeze creaţia de cântece 
pentru copii şi să contribuie la descoperirea şi lansarea de tineri interpreţi de muzică 
uşoară, români şi străini. Totodată se intentia este aceea de a readuce în atenţia turiştilor 
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români şi străini - oraşul Tîrgu Neamţ, zona Neamţului şi a Moldovei, astfel ca tara 
noastra să fie cunoscută şi apreciată peste hotare. Prin schimburile cultural-artistice care 
se vor realiza, se intentioneaza legarea de prietenii trainice între copiii participanţi, 
Festivalul “Volare” concentreaza la un loc concurenţi din şase tări: România, Italia, 
Elveţia, Mauritius, Rusia, Bulgaria şi Palestina. Concursul s-a desfăşurat pe trei categorii 
de vârstă: 6-8 ani, 9-11 ani, 12-15 ani, pentru fiecare categorie de vârstă  s-au acordat 
premii şi menţiuni. În cadrul Festivalului Internaţional Volare s-au acordat următoarele 
premii: Premiul TI AMO; Premiile Fevronia Records . 
 

LUNA NOIEMBRIE 
 

3 Noiembrie - Ziua Vânătorilor de Munte - În fiecare an, la Tîrgu Neamţ, pe data de 3 
noiembrie este sărbătorita Ziua Vânătorilor de Munte. În anul 1916, la 3 noiembrie, s-a 
înfiinţat a primul batalion de vânători de munte din Armata Română, ca unitate de elită 
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 s-a făcut la 28 iulie 1939, în prezenta regelui Carol al 
II – lea, şi a primului ministru din acea vreme – Armand Călinescu. Vremea deosebit de 
frumoasă a făcut ca multă lume să participe anul acesta la manifestarile de la 
Monumentul Vânătorilor de Munte. Primarul oraşului Tîrgu Neamţ – dl. Decebal Arnautu 
ţine în mod deosebit ca această zi să fie aniversată din generatie in generatie si sa fie 
transmis asfel spiritul de onoare si patriotism pe care copii trebuie să-l preia de la cei 
maturi, una dintre obligaţii fiind si aceea de a cinsti pe eroii nostrii pamanteni. La aceasta 
manifestare au fost prezenţi: Decebal Arnăutu – primarul oraşului, viceprimarul Iftime 
Petrariu, Vasile Luculescu – city manager, consilieri locali, veterani de război şi urmaşi ai 
acestora, şefi de instituţii, profesori, elevi. 
 

Moaştele Sfântului Andrei, la slujba de mulţumire - Slujba de mulţumire de toamnă 
de anul acesta, a reprezentat un adevărat eveniment creştin. Prin grija Preasfinţitului 
Mitropolit Teofan al Moldovei şi Bucovinei, a fost adusă o părticică din moaştele Sfântului 
Andrei, cel dintâi care a sădit în inima strămoşilor noştri sfânta şi rodnica sămânţă a 
învăţăturii evanghelice. Aşezarea sfintelor moaşte în Catedrala „Adormirea Maicii 
Domnului” din orasul Tirgu Neamt, s-a facut cu procesiune, în ziua de 29 noiembrie. In 
orasul Tirgu Neamt, slujbele de mulţumire, se organizează de două ori pe an: în luna 
mai, pe Islazul Aerodrom şi la sfârşitul lunii noiembrie. Această tradiţie a fost instaurată 
de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ – dl. Decebal Arnăutu. 
 

LUNA DECEMBRIE 
 

1 Decembrie – Ziua Naţionala a României - Chiar daca în acest an manifestările de 1 
Decembrie, au fost întampinate cu vreme rece şi umedă,  cei care s-au pregătit pentru 
depunerea de coroane au fost prezenţi Monumentul Eroilor din Tîrgu Neamţ şi au 
manifestat recunoştinţă faţă de cei care au luptat pentru neam şi ţară. Şi tineri de la 
şcolile din oraş şi-au adus propriul omagiu prin programul artistic susţinut cu ocazia 
acestui eveniment. Dacă cei mai tineri cetăţeni ai oraşului au marcat Ziua Naţională a 
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României, la fel au făcut şi pensionarii, care au pregatit la Casa Culturii „Ion Creanga” un 
program de poezii şi cântece dedicate acestei vârste, ca o revanşă asupra  anilor şi un 
remember al vremurilor când erau şcolari sau oameni ai muncii. 
  

Sărbătorile de iarna - Sărbătorile de iarna ne translatează sufletul spre o altă lume: a 
blândeţii, a păcii, a bucuriei. Este momentul aşteptării moşului care din prea plinul sacului 
sau împarte darurii, se simte mirosul puternic al cetinii de brad, atmosfera se umple de 
veselia celor mici.  La Tîrgu Neamţ, autorităţile locale sunt pregătite să împartă peste 400 
de pachete copiilor, momentul este prilejuit de serbările organizate in cadrul Grădini ele 
nr. 2 şi nr. 3, Gradiniţa  ”Micul Prin ”, Gradiniţele şcolilor din Humule tii Noi şi Blebea i 
copii de la Funda ia Filantropică ”Omenia”. Alte zeci de pachete au fost împărţite de dl. 
Primar Decebal Arnăutu sau au fost trimise discret unor copii bolnavi, care n-au avut 
bucuria de a ie i afară pentru a se bucura de zăpadă. Dacă posibilită ile Primăriei ar fi 
fost mai mari, cu siguran ă, to i copiii din Tîrgu Neam  ar fi primit, de la Mo ul cel darnic, 
un cadou în plus. 
 

”Zilele Ion Creangă” - 10-12 decembrie - Prin implicarea  Consiliului Judeţean Neam , 
Complexului Muzeal Neamt, Direcţiei pentru Cultură si Culte Neamţ, Primăriei oraşului 
Tîrgu Neamţ, fundaţiilor “Ion Creangă” din Tîrgu Neamţ şi “Constantin Matasă” din Piatra 
Neamţ, ”Zilele Creangă de anul acesta se vor defă ura pe 3 axe: Tîrgu Neam , Piatra 
Neam  şi Humule ti. Edi ia din acest an, deja tradi ie în cadrul Funda iei ”Ion Creangă”, s-
a defă urat în perioada  10-12 decembrie. În prima zi, vineri, 10 decembrie, la Complexul 
Muzeal Judeţean Neamţ, a avut loc simpozionul “Redescoperirea lui Ion Creangă” cu 
participarea membrilor Reprezentanţei Neamţ a Uniunii Scriitorilor. Pentru că este o 
reuniune a scriitorilor, cu acest prilej se va lansa si Numărul 4 al Revistei de literatură 
”Conta”. Ziua a doua, sâmbătă, 11 decembrie, a debutat cu  o slujbă de pomenire la 
Biserica “Sf. Nicolae” din Humuleşti. Conform obiceiului, la Casa Memorială Ion Creangă, 
a avut loc un spectacol de datini şi obiceiuri de iarnă, susţinut de elevii Şcolii generale 
din Humuleşti şi ai Liceului Economic “Vasile Conta” din Tîrgu Neamţ. În sala de şedinţe 
a Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, de la ora 14, a fost prezentat filmul 
documentar “Timpul lui Creangă”, urmat de simpozionul “Contribuţia lui Creangă la 
didactica românească”, simpozion la care au participat profesorii  unversitari Nicolae 
Creţu şi Constantin Parascan. ”Zilele Ion Creangă” de la Tîrgu Neamt au cuprins i 
lansarea “Monografiei Ion Creangă”, de Vladimir Străinu, a revistei “Antiteze” nr. 3 şi 
premierea elevilor voluntari participanţi la proiectul “Timpul lui Creangă”. Duminică, 12 
decembrie, participanţii la manifestare au plecat într-un pelerinaj prin locurile străbătute 
cândva de scriitorul comemorat - Pipirig, Poiana Teiului, Broşteni, pelerinaj de tradi ie în 
cadrul edi iilor ”Zilelor Creangă”. 
 

Centrul de Zi ”Sfânta Teodora” – proiect finalizat - Pe data de 22 decembrie, a avut 
loc recep ia finală a Centrului de Zi ”Sfânta Teodora”. Primăria oraşului Tîrgu Neamţ şi 
Asociaţia “Angel”, au realizat un proiect pentru realizarea unui centru pentru persoane 
adulte - fără adăpost, care a fost denumit “Sf.Teodora”. Proiectul în baza căruia va 
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funcţiona acest centru a fost finanţat de către MMSSF . Centrul de zi „Sfanta Teodora” 
îşi va începe activitatea în luna ianuarie 2011.  
 
 

6. SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, CADASTRU 
 

Amenajarea teritoriului, Urbanism – serviciul are ca atribuţii dezvoltarea spaţială 
echilibrată a oraşului, în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile.  
 

a) Autorizaţii de construire eliberate : 
Nr. 
crt. 

Denumire Nr. autorizaţii 

1. autorizaţii  construire locuinţe   62 
2. autorizaţii construire anexe gospodăreşti   17 
3. autorizaţii construire extinderi   24 
4. autorizaţii construire spaţii comerciale     4   
5. autorizaţii construire modificări spaţii     8 
6. autorizaţii construire branşamente si racord utilităţi 115 
7. autorizaţii construire schimbare destinaţie     0 
8. autorizaţii desfiinţare locuinţe   22 
9. autorizaţii construire împrejmuiri la limita de proprietate   14 
10. autorizaţii construire pentru alte lucrări 5 
11. autorizatii construire pentru spatii de productie                        
12. autorizatie obiective cult 1 
13. spaţii cazare 0 
14. blocuri locuinte                        
15. modernizări                    1  
16. spaţii comerciale 4 
17. autorizaţii branşament la reţele apă/canalizare şi reţele electrice 91 
Total 192 

 

b) Rezultate financiare din taxele aplicat: 
Nr. 
crt. 

Denumire Nr. certificate 
eliberate 

Suma (lei) 

1. Certificate de nomenclatură stradală 32 288 
2. Certificate de inregistrare a mijloacelor lente 198 187.320 
3. Certificate de urbanism, din care: 

- persoane fizice 
- persoane juridice 

344  
     5.798,54 
   35.373,48 

4. Autorizatii de construire, din care: 
- persoane fizice 
- persoane juridice 

192  
   69.293,7 

   25.735 
5. Regularizări taxe, din care: 

- persoane fizice 
- persoane juridice 

  
   11.110,66 
     3.084,18 

6. Adeverinţe de domiciliu eliberate 28  
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c) Concesionări-închirieri: 
Nr. 
crt. 

În evidenţă Nr. 
contracte 

Încasări  
2010 

1. Contracte de concesionare teren pt.activităţi 
comerciale  

36 186203 

2. Contracte de concesionare teren pt. garaje 300 139892 
Total - 513723 

 

Cadastru - Registrul agricol 
 

a) Activitate de eliberare acte doveditoare: 
Nr. 
crt. 

Denumire Număr total 

1. Eliberare adeverinţe: alocatie complementară, rechizite, bursă, ajutor social, 
telefonie mobilă, subvenţie agricultură, anchete sociale, comisia pt pers. cu 
handicap, C.A.S, notariat, intocmire documentatii cadastrale, judecătorie, 
eliberare carte de identitate. 

6.644 

2.  Eliberare certificate de producător 10 
3. Contracte de arendare 13 
4. Înregistrare ofertă vânzare tranzacţionare teren 1 

 

b) Registre agricole completate: 
Nr. 
crt. 

Registru agricol/pe zone Nr. registre  

1. Tîrgu Neamţ 34 registre 
2. Humuleşti 22 registre 
3. Blebea 3 registre 
4. Humuleştii Noi 2 registre 
5. Străinaşi 1 registre 
6. Societăţi 1 registre 
7. Blocuri 1 registre 
Total registre 64  

    

 Registrele agricole au fost completate în proporţie de 88%, la un număr total de 
2.626 gospodării.   
 

c) Numărul animalelor deţinute în gospodării: 
Nr. 
crt. 

Denumire animale Nr. total 

1. Bovine 498 
2. Ovine 2.172 
3. Porcine 1071 
4. Caprine 74 
5. Cabaline 63 
6. Păsări 4.857 
7. Familii de albine 153 
8. Iepuri 28 
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7. SERVICIUL ADMINISTRATIV - GOSPODĂRESC  
 

 Serviciul Administrativ - Gospodăresc are în componenţa  24 posturi ( 23 
ocupate): 
 1 sef formaţie  
 2 referenţi 
 1 funcţionar arhivar 
 5 muncitori I 
 muncitori II 
 3 muncitori  III 
 5 muncitori  IV 
 3 şoferi 
 

Activităţi desfăşurate în anul 2010: 
 asigurarea bunei funcţionări a iluminatului stradal şi repararea tuturor  defecţiunilor 

apărute inopinat; 
 asigurarea bunei funcţionări a instalaţiilor montate în Oraşelul Copiilor, cu ocazia 

Sărbătorilor de iarnă şi cu ocazia tuturor evenimentelor defăşurate la nivelul oraşului 
(“Zilele Cetăţii Neamţ”, “Zilele Oraşului”, “Ziua Vînătorilor de Munte”, etc.);  

 buna funcţionare a instalaţiior electrice în cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ şi la 
serviciile subordonate ); 

 întreţinerea curăţeniei la sediile instituţiilor Biblioteca oraşului, Creşa de copii nr.1, 
Casa Culturii “Ion Creangă”, Serviciul Public “Consprim”, Cantina socială; 

 asigurarea transportului copiilor din zonele limitrofe ale oraşului,  la şcolile din oraş.  
 

Iluminatul  public -  stradal: 
 s-au achiziţionat prin intermediul licitaţiilor, becuri şi echipamente performante pentru 

a asigura un iluminat stradal eficient; 
 s-au înlăturat toate defecţiunile apărute în reţeaua de iluminat stradal; 
 s-a urmărit în permanenţă asigurarea unui iluminat eficient atât în centrul civic cât şi 

în zonele periferice; 
 s-a asigurat pentru Sărbătorile de iarnă un bogat şi variat iluminat ornamental, 
 s-a urmărit în permanenţă menţinerea la un nivel rezonabil şi reducerea pe cât posibil 

a consumului de energie electrică prin introducerea în reţea a corpurilor de iluminat 
cu putere redusă dar cu mare eficienţă luminoasă; 

 s-a asigurat alimentarea cu energie electrică a monumentelor Cetatea Neamţ şi 
Vânători de Munte în scopul unei bune desfăşurări a festivităţilor anuale; 

 s-au executat extinderi ale reţelelor în zonele periferice. 
 

Întreţinere, reparaţii drumuri şi circulaţie:  
 Activitatea de întreţinere şi reparaţii drumuri a fost mereu în atenţia Primăriei 
oraşului Tîrgu Neamt, de fiecare dată, când s-au primit sesizări din partea cetăţenilor, s-a 
încercat rezolvarea urgentă a problemelor semnalate. În anul 2010 au fost executate 



 

 Pagina 80 
 

lucrări de întreţinere şi reparaţii la străzile şi trotuarele din oraşul Tîrgu Neamţ şi 
localităţile componente: Blebea, Humuleşti şi Humuleştii Noi. 
 Drumurile nemodernizate, au fost balastate în întregime cu piatră concasată pe 
următoarele străzi: 1 Mai, 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, Crângului, Castanilor, Daciei, 
Vânătorului, Prundului, Oituz, Popa Sapcă, Ion Roată, Moldovei, Română, Busuiocului, 
Alexandru cel Bun, V. Alecsandri, Fdt. Fabricii, etc. 
 În lunile de iarnă, conform Planului operativ de acţiune pentru combaterea 
poleiului şi a înzăpezirii drumurilor publice pe anul 2010, s-a acţionat pe toată raza 
localităţi cu utilajele din dotare şi în timp eficient, activităţi ce au dus la fluidizarea 
circulaţiei şi evitarea situaţiilor deosebite. Datorită ploilor torenţiale din timpul verii, s-au 
executat lucrări de decolmatare şi de transport aluviuni din satul Blebea, localitate 
expusă riscului inundaţiilor. 
 Pentru îmbunătaţirea activităţii de circulatie s-au întreprins acţiuni pentru 
rezolvarea situaţiilor determinate de numărul sporit de autovehicule parcate şi în trafic. S-
au luat măsuri pentru fluidizarea circulaţiei, pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului 
auto şi pietonal. S-au achiziţionat indicatoare rutiere pentru înlocuirea celor deteriorate şi 
pentru completarea celor lipsă. 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 pe raza 
oraşului. 
 

ARHIVA PRIMĂRIEI ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
   

 În conformitate cu Legea Arhivelor Naţionale nr.16/1996, la nivelul Primăriei 
oraşului Tîrgu Neamţ, a fost constituită arhiva tuturor documentelor create anual. 
 Predarea documentelor la arhivă se face pe baza inventarelor întocmite de şefii 
de servicii(birouri), în conformitate cu nomenclatorul arhivictic avizat de Direcţia 
Judeţeană  a Arhivelor Naţionale. 
 În anul 2010, au fost predate un număr de 1385 unităţi arhivistice, după cum 
urmează: 
 Venituri Impozite si Taxe locale - 380 dosare 
 Buget Prognoze - Financiar - Contabilitate - 190 dosare 
 Integrare Europeană - 7 dosare 
 Audit Public Intern - 13 dosare 
 Resurse Umane - 42 dosare 
 Urbanism Amenajarea Teritoriului - 62 dosare 
 Cadastru - Registru agricol - Administraţia Domeniului Public - 65 dosare 
 Investiţii - 18 dosare 
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 Oficiul Juridic - 14 dosare 
 Autoritate Tutelară - 10 dosare 
 Control Comercial, avizare mediu si transport - 16 dosare 
 Informare şi Relaţii publice, Turism, Sport - 9 dosare 
 Registratură - Secretariat - 24 dosare 
 Asistenţă şi protecţie socială - 458 dosare 
 Protecţia drepturilor Copilului - 25 dosare 
 Starea civilă - 42 dosare Protecţie civilă - 7 dosare 
 Voluntari pentru Situaţii de Urgenţă - 3 dosare 
 

 La data de 20.01.2010 - a fost constituit şi aprobat, de către Direcţia Judeţeană a 
Arhivelor Naţionale Neamţ, noul nomenclator arhivistc al Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ. 
 Pe parcursul anului 2010, au fost rezolvate un număr de 72 de cereri, s-au 
eliberat 56 de adeverinţe nominale care se referă la normele prestate de persoane fizice, 
în cadrul fostului AEI Tîrgu Neamţ. 
 
 

8. INVESTIŢII LOCALE  
 

Activităţi specifice desfăşurate în anul 2010 :   
         S-a colaborat cu centrele bugetare şi cu unităţile şcolare în vederea bunei 
desfăşurări a activităţilor instructiv-educative: dotări, lucrări de reparaţii, asigurarea 
necesarului de materiale pentru o serie de lucrări, centralizarea necesarului de materiale, 
lucrări pentru anul următor; 
 Referate, materiale informative, situatii ce ţin de realizarea trimestrială a obiectivelor 

de investitii, incluse în lista de investiţii şi în planul anual de achiziţii către Consiliul 
Judetean, Prefectura sau alte institutii pe linie de investitii; 

 Colaborarea şi mentinerea relatiilor cu unităţile economice cu care avem contracte, 
cu instituţiile de stat în domeniul legalizarii activităţi investiţionale: avizari, certificări 
lucrări, recepţionare obiective de investitii; 

 S-a întocmit electronic lista lucrărilor de investitii care urmează a fi continuate; 
 S-a asigurat obţinerea a acordurilor şi avizelor de la institutiile abilitate, conform 

contractelor încheiate; 
 Recepţii lucrări ce privesc obiectivele de investitii ale primăriei, a celorlalte unităţi 

bugetare finanţate de la bugetul local, conform prevederilor menţionate în proiectele 
aprobate şi prin procedurile de achizitie derulate; 

 Consilierea unităţilor bugetare în vederea organizarii şi derularii concursurilor de 
ofertare, a licitatiilor din domeniul achizitiilor publice, înscrierii acestora în SEAP, a 
întocmirii planurilor anuale de achizitii publice, consilierea în vederea întocmirii 
documentatiilor de licitatii-fişe tehnice de date, a întocmirii notelor justificative, 
conform reglementărilor în vigoare prevazute de OG nr. 34/2006 si HG nr. 925/2006; 

 Elaborarea documentatiilor şi aplicarea procedurilor de atribuire, elaborarea şi 
actualizarea programului anual al achizitiilor publice, aplicarea si finalizarea 
procedurilor de atribuire, îndeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate a achizitiilor 
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publice, constituirea şi păstrarea dosarului achizitiilor publice conform legilor si 
normativelor in vigoare; 

 Întocmirea dosarelor pentru locuinte, pentru încheierea contractelor. 
 
Lista de investiţiilor derulate în anul 2010: 

    
CAPITOLUL PREVEDERI REALIZAT 

A. Lucrari in continuare: BUGETARE PE PERIOADA 

OBIECTIVELE 2010 01.01.-
31.03.2010 

B. Lucrari noi:    

OBIECTIVELE Valoare totala Valoare totala 

C. Alte cheltuieli de investitii 
Constructii-

Montaj 
Constructii-

Montaj 
OBIECTIVELE     

1 2 3 

TOTAL, din care: 2.828.786,0 1.236.090,0 
      
A. LUCRARI IN CONTI- 1.415.212,0 538.644,0 

                             NUARE:     

B.LUCRARI NOI: 1.232.348,0 551.776,0 

      

C. ALTE CHELTUIELI DE  181.226,0 145.670,0 

INVESTITII:     
DEFALCARE PE CAPITOLE 

CAPITOLUL 51.02 5.000,0 4.547,0 

Autoritati     
publice     

A. Lucrari in continuare: 0 0 
                      51.02     
B.Lucrari noi: 10 0 
                       51.02     
Ob. 1 Reparatii capitale- Primaria 10 0 
orasului Tg.Neamt-Sediul vechi.     
C. Alte cheltuieli de investitii: 4.990 4.547 

 51.02     
Ob. 1 Achizitionare licenta antivirus 4.990 4.547 
la Primaria orasul Tg.Neamt.     

CAPITOLUL 54.02 0 0 
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Alte servicii     
publice generale      

A. Lucrari in continuare: 0 0 
                    54.02     
B.Lucrari noi: 0 0 
                    54.02     
C. Alte cheltuieli de investitii: 0 0 

 54.02     

    CAPITOLUL 61.02 2.000 1.885 

Ordine publica si siguranta     

nationala     
A. Lucrari in continuare: 1.990 1.885 
                    61.02     
Ob. 1 Detasamentul de pompieri  1.990 1.885 
Tg.Neamt-Reparatii capitale.     
B.Lucrari noi: 10 0 
                    61.02     
Ob. 1 Serviciul public pentru si- 10 0 
tuatii de urgenta - Amenajare subsol     
la Bl.M6 si Bl.M7-Zona Piata.     
C. Alte cheltuieli de investitii: 0 0 

 61.02     
CAPITOLUL  65.02 201.236,0 72.666,0 

Invatamant :     
A. Lucrari in continuare: 28.950,0 26.953,0 

 65.02 
     

Ob. 1 Gradinita cu PP nr. 2      
Centrul bugetar- Liceul Economic- 10 0 
"Vasile Conta" Tg.Neamt.     
Extindere cladire unitate.     
Ob. 2 Gradinita cu PP nr. 1     
Centrul bugetar- Liceul Economic- 10 0 
"Vasile  Conta" Tg.Neamt.     
Extindere cladire unitate.     
Ob. 3. Liceul economic "Vasile  10 0 
Conta " Tg.Neamt- Reabilitare -     
Inlocuire invelitoare si inaltare corp     
de legatura.     
Ob. 4. Liceul economic "Vasile  10 0 
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Conta " Tg.Neamt- Reabilitare si     
modernizare.     
Ob. 5 Consolidare Corp B-- 10 0 
sala de sport Scoala cu clasele I-VIII     
nr.2- din Tg.Neamt.     
Ob. 6 Scoala nr. 3-Consolidare  10 0 
corpuri A,B,C.     
Ob. 7. Colegiul National „ Stefan cel  28.880 26.953 
 Mare” Tg.Neamt.-Reabilitare      
corpuri A,B,C.     
Ob.8.Colegiul National „ Stefan cel  10 0 
 Mare” Tg.Neamt.-Reabilitare      
internat.     
B.  Lucrari noi : 124.060,0 0,0 
                          65.02 
     

Ob. 1 Gradinita nr. 1 - Reparatii ca- 10 0 
pitale.     
Ob. 2 Gradinita nr.2 - Reabilitare 10 0 
si modernizare acoperis.     
Ob. 3 Colegiul Tehnic "Ion Crean- 10 0 
 ga" - Amenajare teren de sport si      
reabilitare sala de sport. 
     

Ob. 4 Reparatii capitale, consolidare     
Constructie corp CT lemne,      
Achizitionare CT, instalatie 10 0 
termica, imprejmuire, amenajare     
dispensar la Scoala din Humulestii     
Noi.-Tg.Neamt.     
Ob. 5. Scoala cu clasle I-VIII nr. 2  47.000 0 
Tg.Neamt-- Reparatii capitale.     
Ob. 6 Liceul economic "Vasile Conta" Tg. Neamt. 
Reabilitare si modernizare 77.000 0 

Ob. 7. Cresa Tg.Neamt-Reparatii 10 0 
capitale.     
Ob. 8. Inlocuire instalatie electrica 10 0 
Corp B-Colegiul Stefan cel Mare.     
C. Alte cheltuieli de investitii: 48.226 45.713 

65.02 0 0 
Ob. 1. Leasing autoturism "Logan" 25.226 25.226 
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Liceul Economic "Vasile Conta".     
Ob. 2. Achizitionare plita electrica  23.000 20.487 
la Gradinita nr.1 si Gradinita nr.2     

CAPITOLUL 66.02 76.000 70.000 

SANATATE     
A. Lucrari in continuare: 0 0 

66.02     
B. Lucrari noi: 0 0 
                      66.02     
C. Alte cheltuieli de investitii: 76.000 70.000 
                      66.02     
Ob. 1 Aparatura si materiale stomato- 75.200 70.000 
logie pentru cabinet scolar     
Ob. 2. Achizitionare tomograf. 10 0 
      
Ob. 3 Achizitionare ecograf. 770 0 
      
Ob. 4 Achizitionare aparat de 10 0 
 developare.     
Ob. 5 Achizitionare pulsoximetru. 10 0 

CAPITOLUL 67.02 610.368,0 410.298,0 

Cultura, recreere si religie.     
A. Lucrari in continuare: 0,0 0,0 

67.02     
B. Lucrari noi: 610368,0 410298,0 
                      67.02     
Ob. 1 Biblioteca orasaneasca  10 0 
Tg.Neamt : Extindere cladire.     
Ob. 2 Camin cultural "Blebea"Tg.  90.378 90.378 
Neamt: Reabilitare si modernizare.     
Ob. 3 Amenajare zona de agrement  10 0 
mal drept "Ozana"-Tg.Neamt;     
Ob. 4 Amenajare parc central oras 90.000 0 
Tg.Neamt. (Gradina publica).     
Ob. 5 Baza sportiva multifunctiona- 320.000 319.920 
la in cartierul Humulesti.     
Ob. 6 Amenajare Parc Bariera (Ae- 74.970 0 
rodrom) si Parc Blebea.     
Ob. 7 Monumentul Eroilor Cimitir 35.000 0 
Humulesti.     
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C. Alte cheltuieli de investitii: 0 0 
                      67.02     

CAPITOLUL 68.02 2.000 1.445 

Asistenta Sociala     
A. Lucrari in continuare: 1.970 1.445 
                     68.02     
Ob. 1. Bloc locuinte sociale-Blebea 10 0 
 Nr.1 (langa Caminul Cultural).     
Ob. 2. Bloc locuinte sociale H1 pe  1.960 1.445 
Str. Cuza-Voda Tg.Neamt.     
B.    Lucrari noi : 30 0 

68.02     
Ob. 1. Ansamblu locuinte sociale 10 0 
160 Ap.-Str. Unirii-Tg.Neamt     
Ob. 2. Spital orasanesc Tg.Neamt 10 0 
Reparatii Capitale.     
Ob. 3 Centru de zi pentru copii 0-3 10 0 
ani - Reparatii Capitale.     
C.  Alte cheltuieli de investitii: 0 0 

68.02     

CAPITOLUL 70.02 902.512,0 457.169,0 

Locuinte, servicii si dezvol-     

tare publica.     
A. Lucrari in continuare: 415.632,0 307.681,0 

70.02     
Ob.  1  Retehnologizare  statie de  25.000 0 
epurare.     
Ob.  2 Bloc M6-Racord la utilitati 4.000 0 
      
Ob. 3 Extindere retea de canalizare  26.000 26.000 
pe  strazile Marasesti si Batalion.     
Ob. 4 Racordare alimentare cu apa  10 0 
groapa ecologica-oras Tg.Neamt.     
Ob. 5 – Extindere retea distributie      
gaze naturale pe: str.1 Mai, Grivitei,      
 Aprodu Purice inclusiv pe 16.750 14.743 
 Fundaturile: Dogari, Marieni,      
  Mocani, Dragos, Merilor,      
 Gradinilor, Corbului, Cerbului.     
Ob. 6 – Extindere retea distributie 2.000 0 
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 gaze naturale pe: Str.Al. Vlahuta     
Tabacari, Campului, Horia-     
Closca si Crisan, Ozanei, Unirii.     
Ob. 7 – Extindere retea canalizare,      
menajera si pluviala pe: Str. V.Ale- 96.000 89.485 
 csandri si Str. Veterani, oras     
Tg.Neamt.     
Ob. 8. Reabilitarea trotuarelor in  142.872 142.872 
orasul  Tg.Neamt. Etapa a-II-a.     
Ob. 9. Registrul local al spatiilor verzi 40.000 33.200 
      
Ob. 10. Extindere alimentare cu apa 38.000 1.381 
si canalizare menajera-In loc.      
Blebea si Humulesti.     
Ob. 11. Executie PUG oras  25.000 0 
Tg.Neamt.     
B.  Lucrari noi: 439.870,0 129.078,0 
                           70.02     
Ob. 1. Punte peste raul "Ozana" 10 0 
oras Tg.Neamt- Reparatii capitale.     
Ob. 2. – Intocmire PUZ zona Str.Unirii 40.000 0 
 in  orasul Targu-Neamt.     
Ob. 3. Amenajare parcari Tg.Neamt  10 0 
Etapa a II-a.     
Ob. 4.  Telegondola la Cetatea  10 0 
Neamtului.     
Ob. 5.  Reabilitare termica institutii  24.000 20.000 
si imobile in orasul Tg.Neamt, repa-     
ratii sarpante si invelitori.     
      
Ob. 6. Modernizare stadion orasa- 66.000 30.000 
nesc Tg.Neamt.     
Ob. 7. Modernizarea infrastructu- 10 0 
rii in comunitatea de rromi a orasu-     
lui Tg.Neamt-Str. Tabacari, Nucilor.     
Ob. 8. Plan de marketing-Proiect 32.000 31.970 
de promovare turistica a orasului     
Tg.Neamt.     
Ob. 9. – Construire magazie mate- 10 0 
riale la SERA.     
Ob. 10. Post transformare 250 KV in 10 0 
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constructie zidita-Pentru ansamblul      
de locuinte de pe Str.Unirii.     
Ob. 11. Achizitionare post de tran- 10 0 
sformare zona imas oras Tg.Neamt.     
Ob. 12. Extindere retea electrica  52.000 18.207 
Tg.Neamt-Sf. Mina.     
Ob. 13. Toaleta publica. 10 0 
      
Ob. 14. Achizitionarea a 2 statii de  10 0 
autobuz in cartierul Blebea.     
Ob. 15. – Extindere retea distributie 10 0 
 gaze naturale in cartier Blebea.     
Ob. 16. – Extindere retea distributie 10 0 
 gaze naturale in cartier Humulesti.     
Ob. 17. – Extindere retea distributie 10 0 
 gaze naturale in oras Tg.Neamt.     
Ob. 18.Utilitati bloc nefamilisti(ANL) 40.640 28.901 
Stefan cel Mare - 92-Tg.Neamt.     
Ob. 19. Achizitie parcele de teren. 10 0 
Ob. 20 Amenajare locuri de joaca  60.000 0 
pentru copii.     
Ob. 21.- Achizitie numere la case, 10 0 
blocuri si denumiri strazi oras.     
Ob. 22. Achizitionare servicii de  10 0 
evaluare a Blocului M5.     
Ob. 23. Bazin de inot-Amenajare  10 0 
utilitati.     
Ob. 24. Adapost caini comunitari. 40.000 0 
      
Ob. 25. Valea "Ozanei" - Mit si  20.000 0 
legenda. Proiect.     
Ob.26.Regularizare mal stang si drept 10 0 
a raului "Ozana"-orasul Tg.Neamt.     
Ob.27. Bloc ANL de 60 apartamente 35.000 0 
pe Str. Unirii- Etapa 1.     
Ob.28. Bloc ANL de 60 apartamente 10 0 
pe Str. Unirii- Etapa 2.     
Ob.29. Bloc ANL de 60 apartamente 10 0 
pe Str. Unirii- Etapa 3.     
Ob.30. Bloc ANL de 60 apartamente 10 0 
pe Str. Unirii- Etapa 4.     
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Ob.31. Bloc ANL de 60 apartamente 10 0 
pe Str. Unirii- Etapa 5.     
Ob.32. Bloc ANL de 60 apartamente 10 0 
pe Str. Unirii- Etapa 6.     
Ob.33. Realizare rasuflatori carosa- 30.000 0 
bile pentru retele de gaz metan. 0   
Ob. 34.  Evaluare spatii in vederea  10 0 
vanzarii.     
C.  Alte cheltuieli de investitii: 47.010 20.410 

70.02     
Ob. 1. Achizitionare pompe sub- 16.000 12.310 
mersibile.     
Ob. 2. Achizitionare autotelescop. 10 0 
      
Ob. 3. Achizitionare cosuri stradale. 31.000 8.100 
      

CAPITOLUL 74.02 228.670 183.080 

Protectia mediului     
A. Lucrari in continuare: 170.680 170.680 

74.02 
     

Ob. 1  Proiect "Eco-management" 170.680 170.680 
 Tg.Neamt-Statie de selectie, com-     
postare si transfer gunoi menajer.     
      
B.  Lucrari noi: 57.990 12.400 
                                 74.02     
Ob. 1. Gradinita nr.1-Utilizarea  28.980 6.200 
energiei regenerabile prin progra-     
mul Casa Verde.     
Ob. 2. Gradinita nr.2-Utilizarea  29.000 6.200 
energiei regenerabile prin progra-     
mul Casa Verde.     
      
Ob. 3. Camp panouri fotovoltaice- 10 0 
Utilizarea energiei regenerabile prin     
programul Casa Verde.     
      
C.  Alte cheltuieli de investitii: 0 0 

74.02     

    CAPITOLUL 84.02 801.000 35.000 



 

 Pagina 90 
 

    Transporturi     
A. Lucrari in continuare: 795.990 30.000 

84.02     
Ob. 1 Modernizare strazi si repara- 795.960 30.000 
tii asfaltice in orasul Tg.Neamt.     
Ob. 2 – Varianta ocolitoare, oras  10 0 
Tg. Neamt.     
Ob. 3 Modernizare Str.M.Viteazu 10 0 
      
Ob. 4  Reabilitarea si modernizarea     
infrastructurii rutiere in orasul 10 0 
Tg.Neamt-Finantare nerambursabi-     
la a Progr. Operational AXA 2.     
      
B.  Lucrari noi: 10 0 

84.02     
Ob. 1 – Modernizare strazile: 10 0 
Vasile Alecsandri si Veterani     
Cofinantare Axa 2.     
C.  Alte cheltuieli de investitii: 5.000 5.000 

84.02     
Reparatii asfaltice-Total 672.362 672.362 

 

Achizitii publice  în anul 2010: 
          

a) Cumpărări  directe: 
Nr.  
crt. 

Tip /Nr. contract Denumire 
societate 

Denumire achizitie Cod CPV Val. lei 
fara TVA 

1. Furniz. nr.  
6/01.02.2010 

S.C. ALECU 
AUTO GRUP 
SERV SRL 
Vanatori, Neamt 

Furnizare prod. 
alim. la Cresa de 
copii, Cantina de 
ajutor social:oua, 
paste fainoase, 
cereale, otet, prod. 
de patiserie 

15600000 - 4 
Prod. morarit, 
amidon, prod. 
amilacee 
03142500 - 3 
oua 
15613310 - 4 
Cereale mic 
dejun 
15851100 - 9 
Paste fainoase  
15871100 - 5 
Otet si inlocuitori  
15820000 - 2 
Piscoturi si bisc 
15872400 - 5 
Sare 

21.952  
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2. Furniz. nr.  
43/19.04.2010 

S.C. DADIVCOM 
SRL Tg. Neamt 

Furnizare prod. 
alimentare la 
Cresa de copii si 
Cantina de ajutor 
social Tg. Neamt – 
cartofi, 
radacinoase si 
tuberculi, fructe si 
fructe cu coaja 

03212100 - 1 
Cartofi 
03221100 - 7 
Radacinoase si 
tuberculi 
03222000 - 3 
Fructe, fructe cu 
coaja 
03222100-4 
Fructe, fructe 
tropicale 

45.047,5  

3. Furnizare nr. 
44/19.04.2010 

S.C. DADIVCOM 
SRL Tg. Neamt 

Furnizare produse 
alim. la Cresa  de 
copii, Cantina 
ajutor social  – 
produse lactate, 
dulciuri, ceai, orez, 
dulceturi si 
marmelade, zahar, 
cacao 

15500000 - 3 
Produse lactate 
15842300 - 5 
dulciuri 
15863000 - 5 
ceai 
03211300 - 6 
orez 
15332200 - 6 
dulceturi, 
marmelade 
15830000 - 5 
zahar,prod. 
conexe 
15840000 - 8 
cacao, ciocolata, 
prod. zaharoase 

45.047,5  

4. Furnizare nr.  
9/01.02.2010 

S.C. ALECU 
AUTO GRUP 
SERV SRL 
Vanatori, Neamt 

Furnizare produse 
alimentare la 
Cresa copii, 
Cantina de ajutor 
social – carne, 
produse carne, 
peste congelat, 
ulei 

15100000 - 9 
prod. de origine 
animala, carne, 
produse din 
carne 
15130000 - 8 
prod. din carne 
15221000 - 3 
peste congelat 
15411000 - 2 
uleiuri, grasimi 
animale, 
vegetale 

21.952 lei 

5. Furnizare nr. 
18/16.02.2010 

S.C. DOL SRL 
Tg. Neamt 

Furnizare paine la 
Cresa copii, 
Cantina ajutor 
social  

15811100 - 7 
Paine 

17.348  

6. Furnizare nr. 
12/04.02.2010 

S.C. CARTEX 
SRL Tg. Neamt 

Furnizarea de 
accesorii pentru 
birou Primaria 
orasului Tg. Neamt 

30192000 - 1 
Accesorii de 
birou 
30193000 - 8 
Org. si accesorii 

7.391  
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30141200 - 1 
Calculat. de 
birou 
30199000 - 0 
Art.papetarie, 
art. din hartie 
22852000 - 7 
Dosare 

7. Furnizare nr. 
17/16.02.2010 

S.C. OFFICE 
COMPUTERS 
SRL Tg. Neamt 

Furnizare cartuse 
toner imprimanta, 
copiatoare si 
multifunctionale la 
Primaria 

30125100 - 2 
Cartuse de toner 

52.413  

8. Furnizare nr. 
16/16.02.2010 

S.C. VOYAGER 
PROD COM SRL 
Tg. Neamt 

Furnizare hartie  
fotocopiatoare si 
xerografica A3,A4, 
Primaria  

30197642 - 8 
Hartie pentru 
fotocopiatoare si 
xerografica 

30.000  

9. Furnizare nr. 
15/16.02.2010 

S.C. VOYAGER 
PROD COM SRL 
Tg. Neamt 

Furniz. material 
informatic  la 
Primarie 

30230000-0 
Material 
informatic 

30.000  

10. Furnizare  S.C. SOR&LOR 
CONSTRUCT 
SRL Oglizi, Tg. 
Neamt 

Achizitionare 
demolator GSH 27 
PRIM la Serviciul 
Public Prestari 
Servicii Consprim  

43124000 - 8 
Utilaj de 
perforare 

7.226,89  

11. Furnizare S.C. TRIADIS 
PROD COM SRL 
GRUMAZESTI 

“Extindere retea 
electrica Sf.Mina, 
achiz. stalpi beton 
pt electricitate tip 
SE4 si stalpi pt 
electricitate tip SE 
10Tg.Neamt” 

44212222-1 
Stalpi de linii 
electrice 

15.300  

12. Furnizare nr. 
73/30.06.2010 

S.C. 
GRADINARIU 
IMPORT 
EXPORT SRL 
Buc. 

Furnizare cosuri 
de gunoi stradale 
oras Tg. Neamt  

34928480 - 6 
Containere si 
pubele de 
deseuri 

25.000  

13. Furnizare online C.D. 
COMPUTERS 
SRL Bucuresti 

Achizitionare 
antivirusi, licente 
Primaria Tg. 
Neamt 

48760000 - 3 
Pachete 
software de prot. 
antivirus 

3.667  

14. Furnizare  S.C. 
TEHNOSTAR 
SRL Tg. Neamt 

“Achizitionare 
materiale din 
cherestea, tabla 
Casa Culturii  

44112500 - 3 
Materiale pentru 
acoperis 

55.093  

15. Furnizare  S.C. PROFI 
ENGINEERING 
SRL Oradea 

«Achiztionare 
transpaleti manuali 
Primarie » 

42416300 - 8 
Dispozitive de 
ridicare 

783 
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16. Furnizare S.C. STIL 
INVEST SRL 
Slobozia, Ialomita 

Achizitionare lampi 
de iluminat strada  

31500000 - 1 
Aparatura de 
iluminat, lampi 
electrice 

50.517,68  

Total                                                                                                                               428.738,57  
1. Servicii nr. 

26/10.03.2010 
S.C. 
TOPOPREST  
SRL Piatra 
Neamt 

Servicii de 
evaluare pret 
cabinete medic. 
oras Tg. Neamt 

71324000 - 5  
Servicii de  
estimare 

60.000  

2. Servicii nr. 
27/10.03.2010 

S.C. 
TOPOPREST  
SRL P. Neamt 

Registrul local al 
spatiilor verzi din 
Tg. Neamt 

71420000 - 8 
Serv. Arhitect. 
peisagistica 

60.000 

3. Servicii nr. 
28/10.03.2010 

S.C. GEO 
PROJECT  SRL 
Piatra Neamt 

Intocmire PUZ 
str.Unirii Tg.Neamt 

71410000 - 5 
Servicii de 
urbanism 

60.000  

4. Servicii nr. 
46/21.04.2010 

S.C. ANISSILV 
SRL Tirgu 
Neamt 

Studiu si proiect 
tehnic pentru 
alimentare energie 
electrica Bloc ANL, 
oras Tg. Neamt 

71335000 - 5 
Studii tehnice 

5.666,19  

5. Servicii nr. 
47/27.04.2010 

S.C. 
ROMTELECOM 
SA 

Servicii de acces 
internet Primarie 

72400000 - 4 
Servicii de 
internet 

14.500  

6. Servicii nr. 
61/14.06.2010 

S.C. RAINER 
SOLUTIONS 
SRL Bucuresti 

Servicii de 
consultanta pentr 
acces. fonduri de 
programe guv. 
Reab termica 
blocuri Tg.Neamt 

73220000 - 0 
Servicii de 
consultanta in 
dezvoltare 

63.244  

7. Servicii nr. 
62/14.06.2010 

S.C. RAINER 
SOLUTIONS 
SRL Bucuresti 

Studiu fezabilitate 
(inclusiv audit 
energetic, 
expertiz.tehnica), 
proiect tehnic - 
Reabilitare term. 
Bloc Tg. Neamt 

71314310 - 8 
Servicii de 
inginerie termica 
pentru 
constructii 

63.244 

8. Servicii nr. 
63/16.06.2010 

S.C. PRO 
TOBY SRL Iasi 

Documentatie 
tehnica pentru 
obtinerea autoriz. 
de Gospodarire a 
apelor, autoriz. 
Mediu, ridicari 
topografice pt. 
obiectiv Eco 
Management Tg. 
Neamt - pc. de 
colectare, 38buc  

71335000 - 5 
Studii tehnice 

29.000  

9. Servicii nr. 
74/30.06.2010 

S.C. 2RCC 
EUROPROD 
SRL Piatra 

«Documentatie 
tehnica (dosar 
preliminar) 

71335000 - 5 
Studii tehnice 

6.303  
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Neamt instalatii gaze 
naturale, locuinte 
tineri destinate 
inchirierii, B-dul 
Stefan cel Mare, 
Nr. 92, Tg.Neamt  

10. Servicii nr. 
180/01.11.2010 

ANITEI 
STEFAN II, Tg. 
Neamt 

„Desemnare 
Diriginte santier: 
“Lucrari sarpanta, 
invelitori, lucrari 
conexe la Casa 
Culturii ”Achizitie 
mat. cherestea, 
tabla Casa Culturii 

71521000 - 6 
Servicii de 
supraveghere 
santier (Rev.2) 
 

1.500  

11. Servicii nr. 
176/19.10.2010 

ANITEI 
STEFAN II, Tg. 
Neamt 

„Diriginte de 
santier obiectiv: 
„Baza sportiva 
multifunctionala 
Humulesti” 

71521000 - 6 
Servicii de 
supraveghere 
santier (Rev.2) 

6.000  

12. Servicii nr. 
177/19.10.2010 

ANITEI 
STEFAN II, Tg. 
Neamt 

„Desemnare 
Diriginte de santier 
pt. obiectiv „Lucrari 
de reabilitare 
termica 4 blocuri 
de locuinte,  
Tg. Neamt” 

71521000 - 6 
Servicii de 
supraveghere 
santier (Rev.2) 

8.000  

13. Servicii nr. 
157/05.10.2010 

S.C. ARTCONS 
CONCEPT SRL 
Ilfov 

„Desemnare 
Diriginte de santier 
obiectiv 
„Reabilitare parc 
centralTg.Neamţ” 

71521000 - 6 
Servicii de 
supraveghere 
santier(Rev. 2) 

927,41 

14. Servicii nr. 
203/30.12.2010 

S.C. PASALAU  
SRL, Tg. Neamt 

„Diriginte santier: “ 
Suplimentarea 
sistem. clasice de 
incalzire cu 
sisteme care 
utilizeaza energie 
solara Gradinita si 
Cresa Nr. 1,  
Gradinita Nr. 2, 
Tg. Neamt”   

71521000 - 6 
Servicii de 
supraveghere a 
santier (Rev. 2) 

8.500 

15. Servicii nr. 
178/27.10.2010 

S.C. 
“CONSULTING
&PROJECT 
BUSINESS” 
SRL, Caciulesti,  
NEAMT 

Documentatie 
tehnica(Studiu 
topografic, Studiu 
geotehnic, Studiu 
fezabilit) obiectiv 
investitii:Realiz. 
canalizare 
menajera in 
Humulestii Noi, 

71322200 - 3 
Servicii de 
proiectare a 
conductelor 

64.000  
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Blebea” 
16. Servicii nr. 

204/30.12.2010 
S.C. 
“VERONICA 
PANAP” S.R.L  
Piatra Neamt 

“Completarea 
sistemului termic 
clasic de obtinere 
a apei calde 
menajere la 
Spitalul orasenesc 
cu sistem panouri 
solare, cazan 
biomasa”- Studiu 
fezabilit., analiza 
cost – beneficiu” 

71321200-6 
Servicii de 
proiectare a 
serviciilor de 
incalzire 

63.707  

Total                                                                                                                                   514.591,6  
1. Lucrari nr. 

53/25.05.2010 
S.C. SILVA 
STIM SRL Tirgu 
Neamt 

„Reparatii 
Caminul 
Cultural 
Blebea” 

45262690 - 4 
Renov. cladiri 
degradate 

59.942,32  

2. Lucrari nr. 
54/25.05.2010 

S.C. GENERAL 
TEHNIC SRL 
Iasi 

„Lucrari service 
la inst. electrice 
de semaforiz. 
din Tg. Neamt” 

50232200 - 2 
Servicii de 
intretinere a 
semafoarelor 

20.000  

3. Lucrari nr. 
82/24.08.2010 

S.C. SILVA 
STIM SRL Tirgu 
Neamt 

„Lucrari la 
fatade Camin 
Cultural Blebea 

45443000 - 4 
Lucrari fatade 

12.944  

4. Lucrari nr. 
154/27.09.2010 

S.C. TMUCB 
S.A. Piatra 
Neamt 

« Montaj 
rasuflatori 
carosabile gaz 
metan,retele de 
gaz,Tg.Neamt» 

45231223 - 4 
Lucrari auxiliare 
pentru distribuirea 
gazului 

61.185,19  

5. Lucrari nr. 
191/22.11.2010 

S.C. TMUCB 
S.A. Piatra 
Neamt 

«Instalatie 
utilizare int. 
gaze naturale, 
instaltie termica 
Centru primire 
“Sf. Teodora”, 
Tg. Neamt » 

45333000 - 0 
Lucrari de instalare 
de gaz 

27.564,76  

6. Lucrari nr. 
160/07.10.2010  

S.C. 
TEHNOSTAR 
SRL TG NEAMT 

“Lucrari de 
sarpanta, 
invelitori, lucrari 
conexe la Casa 
Culturii, oras 
Tg. Neamt” 

45261000 - 4 
Lucrari de sarpanta 
si de invelitori si 
lucrari conexe 

63.930,85  

7. Lucrari nr. 
202/30.12.2010 

S.C. 
TEHNOSTAR 
SRL TIRGU 
NEAMT 

“Amenajari int. 
Centrul primire 
«Sf.Teodora», 
Tg. Neamt” 

45420000 - 7 
Lucrari de 
tamplarie si 
dulgherie 

63.511  

Total                                                                                                                                   309.078,12  
 

b) Cerere de oferte: 
Nr. Tip /Nr.  Denumire  Denumire Cod CPV Valoare lei 
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crt. contract societate achizitie fara TVA 
1. Lucrari nr. 

153/27.09.2010 
S.C. GREEN 
TERA CONSULT 
INTERNATIONAL 
SRL Buc.  

Reabilitare parc 
central Tg. 
Neamt 

77310000 - 6 
Amenajare si 
intretinere de 
spatii verzi 

319.740,49   

2 Lucrari nr. 
1/08.01.2010 

S.C. 
ELECTRONUS 
PIAF SRL Bacau 

Moderniz. 
drumuri, reparatii 
asfaltice la 
strazi, trotuare, 
terenuri de 
sport,parcari  

45233142 - 6 
Lucrari de 
reparare a 
drumurilor 

674.209,22   

3 Lucrari nr. 
152/27.09.2010 

S.C. 
ELECTRONUS 
PIAF SRL Bacau 

Reparatii 
asfaltice la 
strazi, trotuare, 
terenuri  sport, 
parcari Tg. 
Neamt 

45233142 - 6 
Lucrari de 
reparare a 
drumurilor 

866.790   

4 Lucrari nr. 
179/28.10.2010 

S.C. IASICON 
S.A. Iasi 

”Lucrari 
reabilitare 
termica blocuri 
Tg Neamt” 

45211340-4 
Lucrari de 
constructii 
imobile 
colectiv(Rev.2) 

821.152,67 

5 Furnizare nr. 
56/08.06.2010 

S.C. 
EUROSPEED 
SRL Suceava 

„Achizitionare 
autocompactoar
e 14 mc–1 buc, 
proiect Eco 
Management 
Tîrgu Neamţ” 

34144512 - 0 
Vehicule de 
compactare a 
deşeurilor 
menajere 

376.497   

6 Furnizare nr. 
48/27.04.2010  

S.C.ROMPETRO
L DOWNSTREAM 
S.R.L. Bucuresti 

Achizitii bonuri 
val. carburant 
auto la Primaria  

09132100 - 4 
benzina fara 
plumb 
09134220 - 5 
motorina(EN590) 

245.633,75  

7 Furnizare nr. 
50/07.05.2010 

S.C. A&C 
COMPANY SRL, 
Vanatori, jud. 
Neamt 

LOT 1: PIATRA 
CONCASATA 
LOT 2: SORT, 
NISIP, BALAST  

14212300 - 3 
piatra concasata 
de cariera 
14210000 - 6 
nisip,sort, balast 

68.770   

Total                                                                                                                         3.372.793,13   
 
 
 
 

c) Licitaţie deschisă: 
Nr. 
crt. 

Tip /Nr. contract Denumire 
societate 

Denumire achizitie Cod CPV Valoare 
lei fara 
TVA 

1 Furnizare nr. 
29/15.03.2010 

SC 
DUMATRUCKS 
SRL, Braniste, 
comuna Podari, 

Maşină cu cârlig  
proiectului: ECO 
MANAGEMENT 
TIRGU NEAMT – 

34144510 - 6 
Vehicule pentru 
transportul 
deşeurilor 

336.741,
45   
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jud. Dolj Renault Premium 
370.28 J 6x2 
Distribution (sasiul) 
cu carlig Hiab 
Multilift XR 21S-56”   

menajere 

 

d) Negociere fără publicarea prealabilă a anunţului de participare: 
Nr. 
crt. 

Tip/Nr. 
 contract 

Denumire societate Denumire achizitie Cod CPV Valoare 
lei fara 
TVA 

1 Act aditional nr. 
4/2010 

S.C. AG SAN 
INVEST SRL Tg. 
Neamt 

„Execuţie staţie 
sortare,transfer, 
compostare în 
cadrul proiectului 
Eco Management 
Tg Neamţ” racorduri 
ext. utilitati apa si 
canal si amenajare 
drum acces” 

45220000-5 
Lucrari de 
inginerie si de 
constructie 

154.110  

 

Gospodărire – Fond locativ şi Asociaţii de proprietari : 
 La finalul anului, au fost monitorizate un total de 697 de cereri de repartizare 
locuinte şi înregistrate 137 de solicitări.  
 A fost demarată procedura de repatizare,  conform legislaţiei în vigoare, a celor 49 
apartamente - locuinte ANL pentru tineri destinate închirierii, în blocul V1(Volvatir), din str. 
Ştefan cel Mare: 48 apartamente cu 1 camera si 1 apartament cu două camere.  
 Au fost îndeplinite toate procedurile pentru repartizarea apartamentelor:anunt 
public în mass- media locala; au fost transmise adrese la domiciliul tuturor solicitantilor de 
locuinte.  
          Din 117 dosare analizate de membrii comisiei sociale, 13 dosare au fost respinse, 
pentru nerespectarea criteriile impuse de lege, 104 dosare au fost punctate conform 
criteriilor de ierarhizare stabilite prin lege. Au fost 6 contestatii solutionate de membrii 
comisiei de solutionare a contestatiilor, rezultatul nu a modificat decizia comisiei sociale 
de repartizare a locuintelor. În ordinea de prioritate, 49 apartamente au fost repartizate 
primilor 49 de solicitanti, din Lista cu ordinea de prioritate, care au facut dovada 
îndeplinirii criteriilor legale, la data repartizării. 
  
 
 

Programul „Lapte si Corn” în unităţile de învăţământ : 
Nr. 
crt. 

Denumire institutie Nr. Total 
 elevi 

1. Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare”        470 
2. Scoala Nr.2  “Grigore Ghica - Voda”        367 
3. S.A.M Nr.3 Humulesti        380 
4. Liceul Economic “Vasile Conta” 119.947 
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Protecţia mediului : 
a) Depozitul de de deşeuri orăşenesc - administrarea depozitului se face de 
operatorul licenţiat S.C. Eurosal Trade S.R.L. Tîrgu Neamţ, care a continuat obligaţiile cu 
privire la obţinerea autorizaţiei de funcţionare, de închidere a depozitului de deşeuri din 
punct de vedere a protecţiei mediului şi s-a continuat procedura de completare a 
documentaţiei cu Raportul la Bilanţul de Mediu de Nivel II, urmează a se realiza 
evaluarea riscului pentru sursele de poluare din arealul zonei depozitului de deşeuri 
menajere. În primăvara anului 2010, au fost plantaţi în zonă, un număr de 6000 buc. 
puieţi salcâm primiţi de la Direcţia Silvică Neamţ. 
b) Colectarea DEEE-urilor de la populaţie - la sfârşitul anului 2009, Primăria oraşului 
Tîrgu Neamţ, avea în stoc o cantitate de 150 kg DEEE-uri, conform dispoziţiilor 
Ministerului Mediului s-au desfăşurat campanii trimestriale de colectare a DEEE-urilor de 
la populaţie, desfăşurate de operatorul S.C. ECO TG. S.R.L.Tîrgu Neamţ, căruia i-a fost 
delegată gestiunea acestui serviciu şi care a avut ca finalitate predarea către agentul 
economic S.C. Ecorec Recycling S.R.L. Buhuşi, cantitatea de 1829 kg din partea 
primăriei oraşului şi 250 kg, din partea S.C. ECO TG. S.R.L. Tîrgu Neamţ. 
c) Acţiuni privind depistarea depozitelor necontrolate de deşeuri menajere, a locurilor  
nesalubrizate(râu Ozana amonte şi aval). Acţiunile s-au desfăşurat în mai multe etape, la 
unele au participat şi reprezentanţi ai altor instituţii abilitate. S-a făcut apel la spiritul 
gospodăresc al cetăţenilor printr-un anunţ în care se reamintea că luna aprilie este 
declarată "LUNA CURĂŢENIEI". În cadrul proiectului naţional “LET‘ S DO IT, Romania!”, 
proiect de curăţenie a deşeurilor abandonate în arealele naturale, s-a participat cu cei doi 
operatori de salubrizare S.C. ECO TG. S.R.L. Tîrgu Neamţ şi Eurosal Trade Tîrgu 
Neamţ, Colegiul Naţional «Ştefan cel Mare», clasa a X-a B, Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Neamţ. Acţiunea s-a desfăşurat pe trei arealuri din oraş, de pe care s-au 
colectat aproximativ 7 mc deşeuri compactate. 
d) După înfiinţarea S.C. ECO TG. S.R.L. Tîrgu Neamţ - cu asociaţii oraşului Tîrgu 
Neamţ şi comunele Drăgăneşti, Brusturi, Grumăzeşti, Bălţăteşti, Ghindăoani, pentru 
realizarea obiectivului generat de proiectul «Eco-Management Tîrgu Neamţ – Proiect 
pentru realizarea unui sistem eficient şi durabil de gestionare a deşeurilor», au fost emise 
şi supuse spre analiză şi aprobare Consiliului Local mai multe hotărâri care să ducă la o 
bună desfăşurare a activităţii. 
Notă: Populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice au fost înştiinţate de nenumărate 
ori cu privire la obligaţiile pe care le au de a încheia contracte pentru prestarea serviciului 
de salubrizare, în vederea îndeplinirii obiectivului din proiectul «Eco – Management Tîrgu 
Neamţ »- proiect pentru realizarea unui sistem eficient şi durabil de gestionare a 
deşeurilor.  
e) Accesarea fondurilor comunitare prin Programul Operaţional Sectorial pentru 
Mediu - una din obligaţiile administraţiilor publice este constituirea la nivel judeţean 
Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitare care au ca obiect de activitate dezvoltarea 
serviciilor de alimentare cu apă, canalizare şi dezvoltarea sistemului integrat de 
management al deşeurilor.  
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Notă:Oraşul Tîrgu Neamţ, asociat la cele două proiecte operaţionale judeţene, «Sistem 
de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ» şi „Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ”, va beneficia de următoarele 
investiţii:  
 Reabilitare sistem de pompare din Captarea Lunca; 
 Reabilitare Staţie Pompare apă potabilă Pometea; 
 Reabilitare rezervoare (Cetate şi Batalion); 
 Reabilitare sistem dezinfectare captare Lunca; 
 Extindere  reţea alimentare cu apă 2568 m; 
 Extindere reţea canalizare cu 19555 m; 
 Construire Staţie Pompare ape uzate (5buc.); 
 Reabilitare Staţie Epurare ape uzate. 
Notă: În calitate de acţionar, din anul 2010, oraşul Tîrgu Neamţ a delegat gestiunea 
serviciului de alimentare cu apă şi ape uzate către Compania Judeţenă Apa Serv S.A. 
Prin delegare, s-a participat la şedinţele Adunării Generale a Acţionarilor, la cele doua 
Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, precum şi la Consiliul Director al ADI Aqua 
Neamţ.  
f) Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice - a confirmat faptul că 
schimbările climatice sunt o realitate, drept pentru care Uniunea Europeană s-a angajat 
unilateral să reducă emisiile de CO2 cu 20% până în anul 2020, prin creşterea cu 20% a 
eficienţei energetice şi prin atingerea unui procent de 20% de energie obţinută din surse 
regenerabile şi instituirea unui „Pact al Primarilor” - considerată o prioritate în „Planul de 
acţiune al Uniunii Europene privind eficienţa energetică: realizarea potenţialului”.   
Notă: Aderarea la Convenţia pentru schimbări climaterice şi energie regenerabilă, s-a 
făcut prin Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, împuternicit prin HCL nr. 53/30.04.2010 să 
semneze “Pactul Primarilor”.  

 

Alte acţiuni desfăşurate în anul 2010: 
 s-a elaborat “Planul de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor”, pentru 

aplicarea prevederilor Legii nr. 132/30.06.2010 şi a fost împuternicită o persoană din 
serviciul administrativ în vederea aplicării prevederilor legii;   

 s-au adus câteva completări pentru finalizarea Registrului Spaţiilor Verzi, urmând a 
se autoriza împreună cu PUG oraş Tîrgu Neamţ.    

 s-au vizualizat obiectivele ce au fost discutate de Colectivul de analiză tehnică,  numit 
prin Ordinul Prefectului, agenţii economici, cu activităţi supuse discuţiei în Colectivul 
de analiză tehnică în anul 2010, au fost: S.C. Safari Comimpex S.R.L. Tîrgu Neamţ ; 
S.C. AG SAN S.R.L. Tîrgu Neamţ.   

 s-a colaborat cu comisarii Gărzii de Mediu Neamţ la solicitarea acestora la sesizări 
ale cetăţenilor, prin punere la dispozitie de date si informaţii, însoţirea în teren şi  
întocmirea Notelor de constatare. 

 au fost recepţionate lucrările prestate de S.C. Eurosal Trade S.R.L. Tîrgu Neamţ;   
 au fost consiliaţi şi informaţi cetatenii, pe diferite probleme de specialitate.   
 
 



 

 Pagina 100 
 

9. PROTECŢIE CIVILĂ  
 

 În cadrul compartimentului Protecţie Civilă a fost elaborată Hotărârea Consiliului 
Local care cuprind Componenţa nominală a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 
şi atribuţiile membrilor acestui comitet; s-a organizat şi urmărit desfăşurarea şedinţelor 
CLSU Tîrgu Neamţ şi s-a propus emiterea hotărârilor care avizează înlăturarea sau 
limitarea efectelor unor dezastre (inundaţii, incendii, epidemii, epizotii, cutremure etc).  
 Prin Dispoziţia Primarului s-a hotărât componenţa Centrului Operativ pentru 
Situaţii de Urgenţă şi atribuţiile membrilor şi s-a avut în vedere menţinerea în perfectă 
stare de funcţionare a Punctului de Comandă al oraşului Tîrgu Neamţ, asigurarea şi 
echiparea corespunzătoare a membrilor CLSU cu echipament de protecţie specific 
fiecărui tip de calamitate în parte, s-a avut în vedere păstrarea în perfectă stare de 
funcţionare a mijloacelor de înştiinţare - alarmare.  
 Pregătirile pentru intervenţii la nivelul localităţii Tîrgu Neamţ au fost executate în 
funcţie de riscurile fiecărui agent economic şi instituţie publică din zona de competenţă şi 
au fost efectuate controale pe linie de Protecţie Civilă la operatorii economici şi instituţiile 
publice cu scopul prevenirii şi îndrumării acestora. 
 Pe parcursul anului, au fost s-au executate instructaje şi exerciţii demonstrative în 
instituţiile de învăţământ şi au fost distribuite, 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. 
  

Comitetul Local pentru Situaţii de urgenţă: 
 Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Tîrgu Neamţ, s-a confruntat 
cu o serie de fenomene meteo periculoase, în mod deosebit datorită inundaţiilor. Pentru 
evitarea unor dezastre de natură umană, au fost luate următoarele măsuri: 
 s-au organizat instruiri şi analize pentru eficientizarea acestor organisme (Comitet 

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

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

 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 locatari/proprietari asupra necesităţii păstrării acestor 
subsoluri în condiţii tehnico-sanitare corespunzătoare; 

 s-a promovat necesitatea asigurării intervenţiei operative prin formaţiuni de serviciu la 
operatorii economici clasificaţi din punct de vedere al riscurilor prin difuzarea de 
pliante şi afişe. 

 

Mobilizarea Economiei şi Pregătirea teritoriului pentru apărare: 
 În anul 2010, pentru acest capitol, s-a întocmit planul privind asigurarea populaţiei 
cu produse alimentare şi nealimentare în situaţii de război, s-a actualizat „Monografia 
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economico - militară a oraşului Tîrgu Neamţ’’; s-a întocmit şi s-a avizat „Situaţia 
MLM’’(mobilizare la locul de muncă); s-a întocmit „Lista bunurilor rechiziţionabile pentru 
situaţii de război” . 
 

Activitatea P.S.I desfăşurată în anul 2010: 
 s-au emis actele de autoritate în domeniul prevenirii stingerii incendiilor; 
 s-au emis comunicate de presă cu recomandările privind prevenirea stingerii 

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

procesul verbal de control încheiat de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă "Petrodava" ; 

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

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

 s-au verificat şi măsurat prizele de pământ în instituţiile aflate in subordinea 
Consiliului Local; 

 s-au verificat instalaţiile electrice urmărindu-se asigurarea tablourilor electrice cu 
siguranţe calibrate şi înlăturarea improvizaţiilor 

 s-au sprijinit în şcoli cercurile de elevi intitulate "Prietenii Pompierilor" cu un program 
de pregătire specifică şi s-a participat la concursuri, faza locală şi judeţeană, 
asigurându-se  transportul la competiţii; 

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

 s-au întocmit şi reactualizat  Fişele obiectivelor instituţiilor din subordinea Primăriei 
oraşului Tîrgu Neamţ, Fişa localităţii şi Planul de intervenţie la incendii. 
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Cap.II. SERVICII PUBLICE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL 
 

1. SERVICIUL PUBLIC ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 
 

 Serviciul Public de Asistenţă şi Protecţia Copilului este parte importantă a 
protecţiei sociale şi are rolul de a asigura şi acorda asistenţă socială persoanelor aflate 
în dificultate. 
 

A. SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Principalele prestaţii şi servicii: 
 a) Alocatia de stat pentru copii acordat - ajutor cu caracter universal care se acordă 
tuturor copiilor intre 0-18 ani, cadrul legal este dat de Legea nr.61/1993 privind alocaţia 
de stat pentru copii, modificată şi completată; 
Activitate: 216 dosare pentru obtinerea alocatiei de stat pentru copii 
b) 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 este asigurat de OUG 
nr.105/2003 privind alocatia familial complementara si alocatia de sustinere pentru familia 
monoparentala, respectiv Legea nr.236/2008. 
Activitate: 
ALOCATII MONOPARENTALE : 
 dosare în plată - 420 
 dispoziţii de acordare drepturi - 46  
 dispoziţii de modificare - 15 
 dispoziţii individuale de încetare - 10 
ALOCAŢII COMPLEMENTARE : 
 dosare în plată - 143 
 dispoziţii acordare drepturi - 137 
 dispoziţii modificare drepturi - 44 
 dispozitii individuale încetare drepturi - 10 
 

Alte situaţii : 
 22 dosare alocaţii monoparentala încetate prin dispoziţii 10 dispoziţii colective 
 108 dosare alocaţie complementară încetate prin dispoziţii 12 colective 
 36 dispoziţii colective reluare plată alocaţie complementară şi monoparentală 
 12 dispoziţii colective de suspendare a drepturilor privind alocaţia complementara şi 

monoparentală. 
Nota : lunar se verifică toate dosarele în vederea identificării familiilor care nu mai 
îndeplinesc condiţiile pentru a beneficia de alocaţie (acte justificative lipsă, copii care au 
împlinit vârsta de 18 ani, venituri care depăşesc cuantumul stabilit de lege). Dupa caz, se 
întocmesc dispoziţii de suspendare, încetare, modificare, repunere în plată. Conform 
legii, periodic fiecărei familii beneficiare de alocaţie de susţinere i se face anchetă 
socială. 
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c) Alocaţia pentru copil nou-născut – în cuantum de 230 lei pentru fiecare din primii 4 
copii născuţi; Cadrul legal : Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată 
şi completată. 
Activitate:  
 96 dosare pentru obţinerea alocaţiei pentru copilul nou-născut, precum şi dispoziţiile 

nominale de stabilire a dreptului,   
 8 dispoziţii colective pentru plata drepturilor aferente lunilor ianuarie – august 2010. 
Notă: Plata acestui drept a încetat cu data de 03.07.2010, în condiţiile Legii nr.118/2010 
privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.  
 

d) Indemnizaţii/stimulente pentru creşterea copilului – în cuantum de 600 lei/luna 
sau 85% din media veniturilor nete pe ultimele 12 luni anterior datei naşterii copilului; 
Cadru legal este asigurat de OUG nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 
creşterii copilului. 
Activitate:  
 110 dosare pentru obtinerea indemnizatiei pentru cresterea copilului , 
 15 dosare pentru obtinerea stimulentului pentru cresterea copilului, 
 10 dosare pentru acordarea drepturilor, prevăzute de Ordinul nr. 432/2007 – conform 

Legii nr. 448/2006 privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată. 

 

e) Ajutor social asigurat prin Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
Activitate : 
 151 dosare în plată la 31.12.2010, 
 cca. 2100  fişe de calcul pentru dosarele de ajutor social în plată, 
 9 dispoziţii pentru acordarea ajutorului social unui număr de 35 persoane singure sau 

familii, 
 16 dispoziţii şi state de plată pentru plata ajutorului social, 
 11 dispoziţii de suspendare a ajutorului social, 
 12 dispoziţii de reluare a plăţii ajutorului social, 
 25 dispoziţii pentru încetarea ajutorului social (colective sau individuale), 
 cca. 300 anchete sociale efectuate pentru stabilirea dreptului, modificare componenţă 

familie, încetarea sau menţinerea dreptului la ajutor social.  
 

Ajutoare sociale plătite (cumulat în perioada 01.01 – 31.12.2010) : 
 1947 familii şi persoane singure beneficiare(cca.163 familii şi pesoane singure/lună), 
 339.083 lei sume plătite(80% din suma cuvenită pentru perioada 01.01-31.07.2010 si 

100% din suma cuvenită pentru perioada 01.08.- 31.12.2010). 
 

f) Ajutoare de urgenţă : 25 beneficiari cărora li s-a plătit 10000 lei. 
 

g) Ajutoare de înmormantare : 22 beneficiari cărora li s-a platit 7700 lei. 
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h) Adeverinte eliberate: cca. 500 adeverinţe eliberate persoanelor care beneficiază sau 
care nu beneficiază de ajutor social.  
Notă: În perioada 31 mai – 3 iunie la nivelul Compartimentului Protecţie şi Asistenţă 
Socială a avut loc o misiune de inspecţie a Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ cu 
privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
modificată şi completată prin Legea nr. 115/2006. În urma controlului nu s-au constat 
probleme sau abateri de la normele legale în vigoare. 
 

i) Ajutoare pentru încălzirea locuinţei - cadru legal este asigurat de OUG nr. 5/2003 
privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei. 
Activitate: 01.01.- 31.03. 2010(sezonul rece 2009 – 2010) 
 dosare ajutor gaze naturale : 11 cereri privind acordarea subvenţiei,  
 dosare ajutor încălzire cu lemne: 11 cereri depuse, 
 14 dispoziţii de modificare a cuantumului sau de încetare a dreptului la ajutor pentru 

încălzirea cu lemne 
 8 dispoziţii de modificare a cuantumului sau de încetare a dreptului la ajutor pentru 

încălzirea cu gaze naturale, 
 dispoziţiii de plată a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru perioada 

sezonului rece 2009 – 2010, pentru un număr mediu de 1940 beneficiari lunar. Suma 
toatală platită a fost de 369.276 lei. 

Notă : Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, pentru beneficiarii de ajutor 
social pentru lunile ianuarie – martie 2010, a fost pentru un număr mediu de 180 familii 
sau persoane singure, în sumă totală de 29.638 lei. 
 

Activitate :perioada de iarna  01.11.- 31.12.2010 (sezonul rece 2010 – 2011): 
 dosare ajutoare sistem centralizat : 25 cereri privind acordarea subventiei ;  
 dosare ajutor gaze naturale : 617cereri privind acordarea subvenţiei, din care 615 

cereri aprobate ;  
 dosare ajutor încălzire cu lemne: 618 cereri depuse pentru acordarea subvenţiei, din 

care 613 aprobate ; 
 7 dispoziţii de respingere a cererilor de acordare a subvenţiei pentru încălzirea 

locuinţei cu gaze naturale sau cu lemne; 
 1 dispoziţie de încetare a dreptului la ajutor de încălzire a locuinţei cu gaze naturale ; 
 9 dispoziţii de acordare a dreptului la ajutor pentru încalzirea locuinţei în sistem 

centralizat, cu gaze naturale şi cu lemne. 
Nota: Plata ajutorului pentru încalzirea locuinţei cu lemne, pentru beneficiarii de ajutor 
social pentru lunile noiembrie şi decembrie 2010, pentru un număr mediu de 148 familii 
sau persoane singure, a fost în sumă totală de 17.110 lei. Lunar sunt întocmite şi 
transmise situaţii centralizatoare şi rapoarte statistice conform prevederilor legale. 
 

j) Persoane cu handicap - cadrul legal este asigurat de Legea nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată. 
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Activitate: 
 71 anchete sociale pentru persoane fără handicap care au mers la la Comisia de 

Evaluare în vederea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap; 
 145 anchete sociale efectuate pentru persoane cu handicap în vederea prezentării la 

reevaluare; 
 24 anchete sociale întocmite la solicitarea diverselor centre de primire a persoanelor 

cu handicap, pentru persoanele internate, în vederea actualizării dosarelor; 
 5 dosare pentru internarea în centre de îngrijire şi asitenţă; 
 rapoarte statistice şi corespondenţă, ce decurge din aplicarera prevederilor legale în 

vigoare. 
 

Cantina socială a oraşului Tîrgu Neamţ – 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 este asigurată de Consiliul Local Tîrgu Neamţ. Finanţarea Cantinei 
sociale se face din bugetul local. 
Notă: 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 un număr mediu 
de 70 persoane (adulţi, copii, bătrâni) aflaţi în situaţie de risc social. Hrana se distribuie la 
sediul cantinei pentru persoanele deplasabile sau este dusă la domiciliu pentru 
persoanele aflate în imposibilitatea de a veni la sediu. 
 

Activitate: au fost întocmite 4 dispozitii pentru acordarea dreptului de servire a mesei la 
cantina si 6 dispozitii de incetare a acestui drept; trimestrial au fost reactualizate dosarele 
şi au fost întocmite anchetele sociale aferente. Cheltuielile cu activitatea Cantinei sociale 
în anul 2010 au fost de 216.979 lei, din care: 
 cheltuieli de personal (4 salariaţi): 56.507 lei  
 cheltuieli materiale:                      160.472 lei 
 cheltuielile cu hrana:                    127.848 lei. 
 

Centrul de primire în regim de urgenţă pentru persoane fără adapost 
„Sf.Teodora” Humulesti - a fost creat cu menirea de a rezolva problema 
persoanelor defavorizate. Centrul a fost inaugurat la finele anului 2010.   
Notă: Înfiinţarea Centrului de primire în regim de urgenţă „Sfânta Teodora” urmăreşte să 
răspundă nevoilor de bază ale persoanelor fără adăpost (adulţi, copii, familii) de găzduire 
şi îngrijire, oferindu-le un mediu securizant şi confortabil, să vină în sprijinul integrării 
sociale a acestora, asigurându-le ajutorul pentru găsirea unei locuinţe, a unui loc de 
muncă, şcolarizare, acompaniere în vederea obţinerii unor documente şi acte de 
identitate sau stare civilă, etc.   
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 Serviciile sociale acordate:  
- consiliere pt integrare socială: psihologică, profesională, familială,suport emoţional; 
- suport pentru găsire loc de muncă, locuinţă, accesare cursuri de calificare şi 

recalificare, educaţie pentru sănătate ; 
- acompaniere pt obţinerea de documente şi acte de identitate sau stare civilă; 
- facilitarea accesului la alte tipuri de prestaţii, servicii sociale şi servicii de îngrijire; 
- identificare persoane fără adăpost, evaluarea nevoilor sociale, activităţi de consiliere; 
- dezvoltare abilităţi pentru o viaţă independentă: deprinderi casnice şi gospodăreşti;   
- activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber.   
Notă: În cursul anului 2010 au fost finalizate lucrările la clădirea în care este menit să 
funcţioneze Centrul, în anul 2011 urmeză să fie demarate activităţile proiectului. 

 

Ajutoare materiale de la Uniunea Europeană - în conformitate cu Hotărârea nr. 
600/13.05. 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. În luna martie 2010 a fost finalizată 
acordarea ajutoarelor alimentare (zahăr şi făină) urmatorelor categorii de persoane, fiecare 
beneficiar primind câte 4 kg de zahăr şi 15 kg de făină: 
 

Nr. 
Crt. 

Categorie de beneficiari Nr Cantitate 
zahar 

Cantitate 
 faina 

1. Beneficiari ajutor social 502 2008 7530 
2. Pensionari cu pensii mai mici de 400 lei 931 3724 13965 
3. Persoane cu handicap grav si accentuat 375 1500 5625 
4. Someri in plata 433 1732 6495 
TOTAL 2241 8964 33615 

 

Notă: Conform aceleaşi prevederi legislative, cu modificările şi completările ulterioare, din 
luna august 2010 au fost acordate ajutoare alimentare categoriilor de persoane 
defavorizate. Gama produselor alimentare pentru cei vizati: 14 kg făina, 7 kg mălai, 3,2 
kg paste făinoase, 1,3 kg biscuiţi, 1 kg zahăr, 1 kg lapte praf. 
 

Nr. 
crt. 

Categ.de beneficiari Nr. Cant.  
faina 

Cant.  
malai 

Cant.  
paste  

Cant.. 
biscuiti 

Cant.  
zahar 

Cant.  
lapte  
praf 

1. Beneficiari ajutor social 456 6384 3192 1459,2 592,8 456 456 
2. Pensionari cu pensii mai 

mici de 400 lei 
460 6440 3220 1472,0 598,0 460 460 

3. Persoane cu handicap 
grav si accentuat 

869 12166 6083 2780,8 1129,7 869 869 

4. Someri in plata 453 6342 3171 1449,6 588,9 453 453 
TOTAL 2238 31332 15666 7161,6 2909,4 2238 2238 
 

Notă: În lunile noiembrie şi decembrie 2010 au fost distribuite alimentele pentru cca. 
80% din persoanele vizate, urmând ca acţiunea sa fie încheiată la începutul anului 2011. 
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Acreditări şi Certificări pentru Serviciul Public Local de Asistenta 
Socială - în anul 2010 a fost depusă documentaţia şi au fost obţinute, din partea 
Comisiei de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Neamt, Certificatele de 
acreditare pentru Serviciul Public Local de Asistenţă Socială, pentru activitatea 
„Asistenţă şi suport pentru familii aflate în dificultate” şi pentru Cantina Socială, pentru 
activitatea „Pregătirea şi distribuirea hranei persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de 
dificultate” . 
 

Alte activităţi în cadrul seviciului: Pe tot parcursul anului, personalul din cadrul 
Compartimentului, a acordat asistenţă şi suport persoanelor care s-au adresat cu diverse 
probleme de asistenţă socială; au fost întocmite diverse anchete, rapoarte, situaţii 
statistice ce decurg din aplicarea legislaţiei în vigoare şi din desfăşurarea activităţii de 
asistenţă socială. 
 

Populaţia de etnie rromă - din localitatea Tîrgu Neamţ se cifrează la circa 320 
persoane (75 familii), reprezentând aprox. 1,3% din totalul populaţiei oraşului. La finele 
anului 2010 în evidenţele Serviciului Public Local de Asistenţă Socială s-au înregistrat un 
număr de 49 familii (207 persoane) care beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat.  
Notă: În anul 2010 au beneficiat de alocaţie familială complementară un număr de 33 
familii, cuprizând 63 copii, iar de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală au 
beneficiat 18 familii, cuprinzând 26 copii. Menţionăm că alocaţia de susţinere pentru 
familia monoparentală şi alocaţia complementară, se acordă pentru familiile ai căror copii 
urmează cursurile de învaţământ şi pentru cei preşcolari. Pe parcursul anului 2010 în 
etnia rroma s-au născut de 12 copii pentru care au fost întocmite dosarele de alocaţie 
nou-născut, alocaţie de stat , „trusou” şi alocaţie pentru copilul nou-născut (după caz).  
 

B. PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI - asigură respectarea protecţiei 
drepturilor copilului şi aplică măsuri de protecţie socială şi specială pentru copiii aflaţi în 
dificultate sau cu handicap. 
 

Principalele măsuri de protecţie : 
 Măsuri de prevenire a abandonului şi a institutionalizarii;  
 Asistenţă maternală;  
 Măsuri de reintegrare în familia naturală a copilului;  
 Măsuri de protecţie în familia largită; 
 Măsuri de protecţie a copilului abuzat şi  consiliere;  
 Sprijinirea şi orientarea şcolară şi profesională a copilului cu dizabilităţi;  
 Măsuri de protecţie de tip alternativ: centre de zi pentru copii;  
 Măsuri de protecţie de tip rezidenţial.  
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Evidenţa asistaţilor: 
 asistenţi maternali; 
 copii  încredinţaţi  la asistent maternal; 
 copii încredinţaţi în plasament de tip familial; 
 copii aflaţi în instituţii de învăţământ speciale;  
 copii a fost instituită măsura de plasament în servicii publice specializate; 
 copii care au comis fapte penale; 
 100 copii încadraţi în gradul de handicap „mediu”, „ accentuat” şi „grav”; 
 copii înscrişi în Centre de zi în anul şcolar 2009 - 2010 . 
 

Principalele prestaţii şi servicii:  
 s-au întocmit dosare pentru 5 copii pentru care s-a luat măsura încredinţării în 

plasament de tip familial, copii care au fost orientaţi în învăţământul şcolar special; 
 s-au întocmit dosare pentru 26 copii care au săvârşit fapte penale şi sunt la prima 

abatere; 
 s-au întocmit dosare pentru 102 mame pentru acordare trusou copilul nou-născut; 
 s-au întocmit dosare pentru 28 copii în vederea evaluării Comisiei de specialitate 

pentru încadrare într-o categorie de persoane cu handicap; 
 s-au întocmit 4 documentaţii necesare revocării măsurii de protecţie specială – 

plasament de tip familial; 
 s-a realizat  revocarea atestatului pentru 2 asistenţi maternali  profesionişti; 
 s-au întocmit 54 de anchete sociale privind copii deficienţi aflaţi în evidenţă pentru 

reînnoirea certificatului de încadrare în categorie de persoane cu handicap ce 
necesită protecţie specială; 

 s-au întocmit 87 de dosare privind înscrierea copiilor proveniţi din familii defavorizate 
în Centre de zi (35 copii la Centrul de zi pentru copii cu vârsta între  0-3 ani şi  52 
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(27 copii aflaţi în plasament de tip familial şi 36 copii 
încredinţaţi la asistenţi maternali profesionişti); 

 s-au întocmit 10 documentaţii necesare menţinerii măsurii de protecţie specială 
plasament de tip rezidenţial S.P.S. sau la asistent maternal profesionist; 

 s-au organizat 11 întâlniri între membrii ai familiei naturale şi copiii aflaţi în plasament 
la asistenţi maternali profesionişti;  

 s-au întocmit 8 caracterizări necesare asistenţilor maternali pentru reînnoirea 
contractelor de muncă; 

 s-au întocmit 10 de anchete sociale  pentru beneficiarii programului ”Euro 200”; 
 s-au întocmit 5 dosare pentru copii aflaţi la unităţi şcolare din afara oraşului pentru a 

beneficia de sprijinul financiar ”Bani de liceu”; 
 s-au întocmit 127 anchete sociale pentru copii din raza oraşului Tîrgu Neamţ pentru a 

beneficia de sprijinul financiar ” Bani de liceu”; 
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 au fost soluţionate 6 cazuri sociale de copii abandonaţi în Maternitatea/ Pediatria 
oraşului Tîrgu Neamţ; 

 s-a întocmit documentaţia necesară pentru menţinerea măsurii de protecţie pentru  
un copil - 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 şi combatere a violenţei domestice; 

 s-au întocmit răspunsuri şi rapoarte de vizită pentru analiza a 14 sesizări de abuz, 
neglijenţă sau violenţă domestică; 

 s-au întocmit 15  anchete pentru copii care au săvârşit fapte penale şi nu sunt la 
prima abatere; 

 s-au întocmit 5 anchete sociale pentru copii cu deficienţe, eliberarea certificatelor de 
orientare şcolară şi profesională; 

 s-au eliberat 426 de adeverinţe pentru mamele cu domiciliu în altă localitate  
acordarea trusoului pentru copilul nou-născut; 

 s-au distribuit gratuit un număr de 875 cutii lapte praf pentru 175 copii , conform 
Ordinului MSF nr. 449/2001 şi MAI nr. 410/2001; 

 s-au întocmit borderouri centralizatoare ale consumului de lapte praf şi s-au predat 
lunar, însoţite de reţetele corespunzătoare, Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului 
Neamţ; 

 s-au organizat şi s-a participat la 11 şedinţe ale Consiliului Comunitar Consultativ, au 
fost prezentate şi avizate 88 dosare ale copiilor din oraşul Tîrgu Neamţ pentru care s-
a luat o măsură de protecţie socială; 

 s-au completat fişele trimestriale de monitorizare a copilului cu indicatorii solicitaţi de 
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse - Autoritatea  Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi s-au transmis Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  
şi Protecţia Copilului Neamţ; 

 acţiuni pe linia prevenirii, depistării şi sancţionării faptelor de cerşetorie şi vagabondaj 
în rândul minorilor proveniţi din  familii; 

 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 4  dovezi  de notificare a intenţiei părinţilor de a pleca cu contract de 
muncă in străinătate, a persoanelor care se vor ocupa de creşterea şi îngrijirea 
minorilor rămaşi acasă;  

 s-au întocmit 20 de dosare pentru copii proveniţi din familii defavorizate care  au  
beneficiat de un loc gratuit în tabără la mare, copiii fiind însoţiţi de doi reprezentanţi ai 
Compartimentului;     

 s-a efectuat o identificare a copiilor de etnie rromă în vederea înscrierii în 
învăţământul preşcolar, fiind înregistraţi 41 de copii;                                                                                                  

 au fost înregistrate un număr de 20  Hotărâri ale Comisiei de Protecţia Copilului 
Neamţ pentru copii cu domiciliul în Tîrgu Neamţ, pentru care s-au luat/revocat  măsuri 
de protecţie;    
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Activităţi de parteneriat, de reprezentare, seminarii şi cursuri: 
 Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare(CRED) – pentru                    

promovarea Centrului şi acordarea de servicii; 
 Asociaţia „Ovidiu Rom” – pentru realizarea campaniei naţionale ”Şcoala te face 

mare”; 
 Seminarul  internaţional ”O politică de acţiune socială bine condusă pentru servicii de 

calitate” organizat de Consiliul Judeţean Neamţ;  
 Seminarul ”Parteneri pentru sănătate: cum să investim în păstrarea sănătăţii 

populaţiei judeţului nostru”, organizat de Consiliul Judeţean Neamţ;    
 Simpozionul internaţional ”Bucuria de a fi copil” – ediţia a II-a, organizat de Consiliul 

Judeţean Neamţ, Inspectoratul Şcolar Neamţ şi Primăria oraşului Tîrgu Neamţ;        
 Curs de perfecţionare  ”Atribuţii de asistenţă socială – nivel mediu”.     
 

C. Dispensare  şcolare 
 

Activitatea dispensarelor şcolare: 
 Dispensarele şcolare asigură asistenţa medicală profilactică de urgenţă si curativă 
pentru un număr de aproximativ 5800 elevi şi preşcolari (curs de zi) în timpul anului 
şcolar, pentru în vacanta de vară, în perioada 16.06. – 08.09. activitatea se desfăşoară la 
Centrul de Odihnă pentru Tineret Oglinzi, asigurând asistenţa medicală continuă a 
elevilor rezidenţi în tabară, conform normativelor din fişa postului, stabilite prin HG nr. 
168/2005 şi OMS din 12.04.2005.  
 

Cabinetele medical: 
1. Cabinet medical Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” 

      dr. Alucai Ecaterina – Delia 
      asistent med.pr Bordianu Elena 

2. Cabinet medical Colegiul Tehnic “Ion Creangă” 
      dr. Guşavan Ramona – Cristina 
      asistent med. Andrei Simona – Maria 

3. Cabinet medical  Liceul Economic “Vasile Conta”, Şcoala Nr.2 “Grigore Ghica - Vodă” 
      dr. Alucai Ecaterina – Delia 
      asistent med. pr Ţăranu Nicoleta  
      asistent med. pr David Dana 

4. Cabinet medical Seminarul Teologic “ Veniamin Costachi” M-rea Neamt 
      dr. Gusavan Ramona – Cristina 
      asistent med. Gămănuţ Mihai – Florin 

5. Cabinet medical Scoala nr. 3 “Ion Creangă” Scoala nr.5 si Gradiniţele nr.3 şi nr.6 
      dr. Gusavan Ramona – Cristina 
      asistent med. pr Huma Mihaela  

6. Cabinet medical Gradinita cu program prelungit nr. 1 
      dr. Alucai Ecaterina – Delia 
      asistent med. pr Vartic Dana Viorica 
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7. Gradinita cu program prelungit nr. 2 –  
 dr. Alucai Ecaterina - Delia 
 asistent med. pr Horea Nicoleta 

 

Activitatea cabinetelor şcolare: 
 Activitatea Dispensarului Şcolar se desfaşoară sub trei aspecte : Profilaxie,  
Asigurarea asistenţei medicale de urgenţă, Asistenţa medicală la cerere, curativă. 
 

 Profilaxia - prevenirea imbolnavirilor in colectivitatile de elevi si prescolari prin : 
 Triaj epidemiologic dupa vacante si ori de cate ori este nevoie, in cazul aparitiei 

unei boli transmisibile in colectivitate. 
 Triaj epidemiologic zilnic al prescolarilor ce frecventeza gradinitele cu program 

prelungit. 
 

În anul 2010 s-au desfăşurat 4 acţiuni de triaj epidemiologic : 
 Ianuarie - după vacanţa de iarna, din 5551 de elevi şi prescolari înscrişi, au fost 

examinati 5305 prezenti, numar cazuri depistate 40 ; 
 aprilie - după vacanţa de Paşte, din 5668 de elevi şi prescolari înscrişi, au fost 

examinaţi 5321, numar cazuri depistate 55 ; 
 septembrie - la începutul anului şcolar 2010 – 2011, din 5793 înscrişi, au fost prezenţi 

la triaj 5562, iar cazuri depistate 66 ; 
 triaj epidemiologic s-a efectuat deasemenea la clasele I – IV, dupa vacanţa din luna 

noiembrie, depistandu-se 12 cazuri. 
 

 Asistentele medicale din grădiniţe au efectuat triaj zilnic la un număr de 
aproximativ 620 prescolari, din grădiniţele cu program prelungit şi triaj săptămânal unui 
număr de aproximativ 200 preşcolari din grupele cu program normal. Cazurile depistate 
constând în angine, scabie, pediculoza, micoze, conjunctivite sau alte boli transmisibile 
au fost izolate, au primit tratament recuperator, dirijare la medicii de familie si recuperare. 
 La Colegiul Naţional şi la Colegiul Tehnic s-a efectuat în luna noiembrie, triaj în 
context de varicelă, depistându-se trei cazuri noi. 

 

Vaccinari - Vaccinarile se efectueaza scolarilor în cadrul campaniilor de vaccinare 
stabilite de Ministerul Sanatatii. În anul 2010, s-au efectuat următoarele imunizări : 
 cu ocazia aparitiei cazurilor de gripa AH1N1 decembrie 2009, au fost efectuate 60 de 

vaccinari cu Cantgrip elevilor de liceu ; 
 campania de vaccinare a fetitelor, impotriva Papiloma virus( cancer de col uterin) 

AHPV, au fost vaccinate 10 fete (campanie cu esec) ; 
 in septembrie – octombrie 2010 au fost vaccinati cu vaccin antipoliomielitic injectabil, 

195 de elevi de clasa a III-a ; 
 in octombrie 2010 au fost vaccinati cu vaccin ROR ( rujeola, oreion, rubeola), 189 de 

elevi de clasa a II-a; 
 in noiembrie 2010 au fost vaccinati impotriva difteriei si tetanosului un numar de 713 

elevi de clasa a IX-a. 
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Supravegherea continua a normelor de igiena in colectivitatile de copii : 
 Pe parcursul anului 2010, au fost efectuate 97 de controale igienico – sanitare. S-
au realizat instructaje cu personalul de îngrijire şi curăţenie din unităţile de învăţământ, 
referitoare la efectuarea şi mentinerea stării de curăţenie şi dezinfecţie în spaţiile de 
învăţământ şi anexe, s-au întocmit procese verbale în urma celor 18 instructaje din anul 
2010. Săptămânal s-au făcut controale în unităţi pentru verificarea modului de efectuare 
a curateniei si dezinfectiei. 

  

Supravegherea desfaşurării optime a activităţii la blocurile alimentare 
(cantine) : 
 cantina Colegiului National 
 cantina Seminarului Teologic 
 blocul alimentar Gradinita nr. 1 
 blocul alimentar Gradinita nr. 2 
 blocul alimentar Gradinita nr. 3 
 

 Pentru prevenirea bolilor cu transmitere digestiva, s-a verificat zilnic in aceste 
unitati, calitatea alimentelor date in consum, atat din punct de vedere organoleptic cat si 
al termenului de valabilitate , starea de sanatate a personalului, starea de functionare a 
agregatelor frigorifice, modul de pastrare al alimentelor, modul de preparare al hranei si 
modul de efectuare al dezinfectiei blocului alimentar. S-au întocmit cu administratorii 
unităţilor, meniuri săptămânale corespunzătoare din punct de vedere caloric şi al 
principiilor alimentare necesare pentru dezvoltarea armonioasa a copilului, în 
concordanţă cu vârsta, sexul şi tipul activitatii. S-au efectuat anchete alimentare zilnic. 
 

Activitatea de educatie pentru sanatate : 
  S-au realizat 287 ore de educatie sanitara, atat activ cat si la cererea cadrelor 
didactice, cu elevii, prescolarii si personal de ingrijire. 
 Temele au fost propuse de medici, elevi sau profesori. 
 

Actiuni de prevenire a prezentei streptococului hemolitic de grup A : 
 In colectivitatile de prescolari, impreuna si cu sprijinul A.S.P. s-au recoltat un 
numar de 188 exsudate faringiene. Cazurile depistate s-au tratat si recuperat, iar 
contactii au primit tratament de preventie. 
 

Examenele medicale periodice : 
 Evaluarea starii de sanatate a populatiei scolare si prescolare s-a efectuat prin 
examene medicale de bilant la urmatoarele grupe de varsta : 
 3 ani si nou inscrisi 
 clasa a I-a 
 clasa a IV-a 
 clasa a VIII-a 
 clasa a XII-a 
 ultimul an de scoala profesionala 
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 În total au fost examinati 1689 scolari si prescolari, acestora li s-au facut si 
masuratori somatometrice, constatandu-se în final ca : 
 1689 examinaţi ;  
 1412 – dezvoltare fizică armonică ;  
  277 – dezvoltare fizica dizarmonică. 
 

 S-au depistat numeroase afecţiuni şi s-au trimis la medici specialişti : 
 46 cazuri - aport de obezitate 
 56 cazuri  - sechele de rahitism  
 44 cazuri - anemii prin carenta de Fe 
 1 caz - guşă simplă 
 1 caz -  diabet zaharat   
 19 cazuri - tulburari de vorbire 
 144 cazuri -  vicii de refractie   
 1 caz -  tulburari de auz 
 29 cazuri - vicii de postura a coloanei vertebrale  
 12 cazuri - tulburari de comportament şi instabilitate psihomotorie 
 16 cazuri hipertensiune arterială 
 7 cazuri -  sinuzită cronică 
 10 cazuri - boli cardiace  
 40 cazuri - vegetatii adenoide 
 34 cazuri -  astm bronşic  
 12 cazuri -  întarzieri mintale  
 11 cazuri - afecţiuni ale pielii şi tesutului subcutanat  
 

 Activitatea medicala de urgenţă şi curativă s-a desfăşurat conform competentelor 
din fisa postului : 
 3889 - consultaţii,  
 1249 - tratamente, pansamente, manopere de mică chirurgie 
  

 Asistenţa medicală curativă se acordă elevilor aflaţi la distanţă de cabinetele 
medicale de familie, aflaţi în internat sau la solicitarea celorlalţi elevi. Sunt urmăriti 
medical elevii aflaţi în evidenţă specială cu afecţiuni cronice şi trimişi la examenele 
medicale periodice la specialist, pentru evaluarea afecţiunilor. În perioada vacanţei de 
vară se asigură asistenţa medicală continuă la tabara Oglinzi. 
 

 Activitatea dispensarului s-a desfăşurat în conditii normale, impedimentele 
existând în: 
 acoperirea cu personal medical a tuturor activitatilor (2 cadre medicale pensionate, 

un cadru medical în concediu fără plată, un cadru medical în concediu de creştere a 
copilului); 

 dotarea insuficientă cu aparatura medicală şi materiale sanitare. 
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2. SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 
PERSOANELOR 

 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Neamţ s-a 
înfiinţat în subordinea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în temeiul art. 4 din 
O.U.G nr. 84/2001 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002 şi O.U.G 
nr. 50/2004, la data de 01.04.2005 şi prin H.C.L nr. 47/31.03.2005. 

Serviciul Public desfăşoară activităţi specifice pentru cetăţenii oraşului Tîrgu 
Neamţ şi pentru un număr de 20 de comune arondate(Agapia, Bălţăteşti, Borca, Brusturi, 
Crăcăoani, Drăgăneşti, Fărcaşa, Ghindăoani, Grumăzeşti, Păstrăveni, Petricani, Pipirig, 
Poiana Teiului, Răuceşti, Războieni, Tupilaţi, Timişeşti, Ţibucani, Urecheni, Vînători-
Neamţ), cu satisfacerea următoarele atribuţii specifice:   
 primirea documentelor necesare şi eliberarea cărţilor de identitate; 
 verificarea şi soluţionarea cererilor de transcriere, rectificare, completare şi 

înregistrare tardivă a actelor şi certificatelor de stare civilă; 
 soluţionarea cererilor de stabilire a domiciliului în România depuse de cetăţenii 

străini; 
 furnizarea de date din Registrul Permanent de Evidenţa Populaţiei la solicitările 

instituţiilor statului, unităţi economice, persoane fizice, etc; 
 soluţionarea cererilor de stabilire a domiciliului şi reşedinţei pe raza de 

competenţă; 
 eliberarea actelor de identitate la solicitările cetăţenilor prin procură specială; 
 preluarea în baza de date locală a nou născuţilor, actualizarea menţiunilor 

privind  decesul persoanelor, stabilirea domiciliului  în  străinătate,  precum  şi 
actualizarea evidenţelor speciale; 

 păstrarea evidenţei şi asigurarea legalităţii persoanelor asistate în unităţi de 
ocrotire socială de pe raza de competenţă (Războieni, Păstrăveni, Tîrgu Neamţ); 

 păstrarea evidenţei şi verificarea legalităţii stabilirii domiciliului sau reşedinţei la 
aşezămintele monahale de pe raza de competenţă. 

 

 În anul 2010, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor a trecut 
de la operarea pe bază de date locală la operarea pe bază de date judeţeană, fiind astfel 
simplificată comunicarea de date între SPCLEP şi BJABDEP Neamţ precum şi între 
serviciile locale de evidenţa persoanelor din ţară.  

  

Controale efectuate de organele autorizate în anul 2010: 
 Direcţia Judeţenă de Evidenţa Persoanelor Neamţ a efectuat patru controale care nu 

au constatat deficienţe în activitate. 
 SRI Neamţ a efectuat controlul pe tema măsurilor de protecţie a informaţiilor 

clasificate, ocazie cu care au fost verificate Programul de Prevenire a scurgerii de 
informaţii clasificate, nu au  fost constatate nereguli. 
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Modificări efectuate în anul 2010 în statul de funcţii: 
Prin aplicarea O.U.G nr. 63/2010 şi a HCL nr. 85/ 12.08.2010, statul de funcţii a fost 

modificat astfel: 
 2 posturi la Compartimentul de Evidenţă a Populaţiei  
 1 post la Compartimentul de Stare Civilă.  
 

 La reorganizarea Serviciului Public Local de Evidenţă a Persoanei, s-a constatat 
că serviciul, care are o activitate complexă, nu poate funcţiona cu un număr de 3 
persoane pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor specifice, drept pentru care 
au fost delegaţi să lucreze în cadrul serviciului, câte 4 ore pe zi, 6 funcţionari publici din 
cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, cu un program de lucru adaptat în funcţie de 
solicitările cetăţenilor: luni, marţi, miercuri şi vineri între orele 0900 - 1300 pentru primirea 
cererilor, între orele 1300- 1400 eliberări de acte. 
 

Activităţi pe linie de evidenţă a persoanelor: 
 au fost eliberate 10235 acte de identitate, la un număr de 117.334 persoane, din 

populaţia activă, numărul persoanelor restanţiere fiind de 2.965; 
 a fost identificat un caz de substituire de persoană, fiind luate măsurile prevăzute de 

legislaţia în vigoare; 
 Au fost organizate deplasări cu staţia mobilă pentru punerea în legalitate cu acte 
de identitate:  
 Centrul Pilot de Recuperare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni - 26 persoane;  
 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială Tîrgu Neamţ - 4 persoane;  
 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni -12 de cereri au fost 

preluate pentru eliberarea cărţii de identitate şi 18 de cereri pentru eliberarea vizei de 
reşedinţă;  

 Centrul pentru Incluziune Şcolară - 27 persoane imobilizate au fost puse în legalitate 
cu acte de identitate şi 7 copii care au împlinit 14 ani au fost puşi în legalitate cu 
stabilirea domiciliului pe adresa şcolii;  

 Liceul Teologic pentru fete de la Agapia - 53 de eleve au primit vize de reşedinţă; 
 pentru comunitatea rromă, au fost luate măsuri pentru obţinerea  documentelor de 

identitate (certificate de stare civilă şi cărţi de identitate).  
 

Activităţi pe linie de informatică: 
 actualizarea datelor persoanelor fizice din Registrul Judeţean de Evidenţă a 

Persoanelor, în baza comunicărilor autorităţilor abilitate ale administraţiei publice 
centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni, cu ocazia 
soluţionării cererilor pentru eliberarea actelor de identitate. 

 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; 

 nu au fost cazuri de restituire a loturilor, din totalul de imaginilor preluate cu staţiile 
foto fixe şi cu camera mobilă; 
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 baza de date judeţeană 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, de către persoane care au 
parolă de acces şi de utilizare a acestora; 

 au fost tipărite trimestrial loturile pentru eliberarea cărţilor de alegător pentru tinerii 
care au împlinit vârsta de 18 ani; 

 au fost furnizate date de identitate sau adresa persoanelor, către autorităţile şi 
instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici sau cetăţeni(501 
verificări, din care 45 pentru M.I., 383 pentru alte ministere, 73 pentru persoane 
fizice). 

 

Activităţi pe linie de stare civilă: 
 întocmirea, la cerere sau din oficiu – portivit legii, a actelor de naştere, de căsătorie şi 

de deces şi eliberarea certificatelor doveditoare; 
 înscrierea de menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de 

stare civilă aflate în păstrare şi trimiterea comunicărilor de menţiune pentru înscriere 
în registre, exemplarul I sau II, după caz; 

 eliberarea de extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi 
dovezilor privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice; 

 transmiterea structurii informatice din cadrul serviciului, 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. 

 

Alte activităţi desfăşurate în anului 2010 : 
 s-au înregistrat 1036 acte de stare civila - 672 naşteri, 134 căsătorii, 230 decese; 
 s-au eliberat 2084 certificate de stare civilă - 1656 certificate naştere, 187 certificate 

căsătorie, 241 certificate deces; 
 s-au transcris 44 acte de stare civilă încheiate în străinătate a persoanelor cu 

domiciliul pe raza oraşului Tîrgu Neamţ; 
 s-au întocmit un număr de 252 de Anexa 24, pentru deschiderea procedurii 

succesorale pentru persoanele decedate, cu ultimul domiciliu în Tîrgu Neamţ; 
 s-au întocmit un număr de 2132 menţiuni - 930 provenite din acte proprii, 1202 

primite, 1559 operate, 1559 comunicate la exemplarul II, 573 comunicate la 
exemplarul I la alte primării; 

 au fost înregistrate 56 naşteri tardive, 5 rectificări de acte de stare civilă, 5 schimbări 
de nume pe cale administrativă; 

 lunar s-au înaintat  către 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; 
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Raportarea şi transmiterea lunar a situaţiilor cu privire la acte de stare 
civilă înregistrate: 
 buletine statistice - Directia Judeţeană de Statistică; 
 acte şi fapte de stare civilă de pe raza oraşului Tirgu Neamt, pentru actualizarea 

componenţei gospodăriilor - Compartiment Registrul agricol, Primăria oraşului; 
 lista copiilor cu vârste de la 0 - 7 ani - decedati - Directia de Muncă şi Protecţie 

Socială; 
 căsătorii încheiate cu persoane din strainatate - Consiliul Judeţean Neamţ – 

Compartiment Starea Civila; 
 s-au întocmit opisurile alfabetice şi s-au predat registrele de stare civilă - exemplarul 

II, cuprinzând actele întocmite – la Serviciul Stare Civilă a Consiliului Judeţean 
Neamţ; 

 s-a realizat ordonarea documentelor, arhivarea si inventarierea fondului arhivistic. 
 

 Se păstrează un contact permanent cu Direcţia pentru Protecţia Copilului şi cu 
reprezentanţii Direcţiei Sanitare Judeţene pentru prevenirea abandonului nou-născutului 
în maternităţi şi secţii de pediatrie, cunoaşterea şi deţinerea controlului asupra 
problemelor existente în centrele de plasament, unităţi sanitare şi de protecţie socială, 
instruirea persoanelor responsabile din instituţiile mai sus menţionate cu privire la 
obligaţiile ce le revin în sensul respectării prevederilor Legii nr.119/1996 şi ale 
O.U.G.nr.97/2005. 

 

Activităţi pe linie de secretariat, arhivă: 
 au fost înregistrate un număr de 921 de documente primite sau create; 
 au fost înregistrate şi formulate răspunsuri pentru un număr de 346 solicitări ale 

persoanelor la Legea nr. 677/2001 şi 86 petiţii ale cetăţenilor ; 
 au fost primite în audienţă de către şeful serviciului un număr de 682 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. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

           Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Tîrgu Neamţ, înfiinţat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 145/30.12.2005, este o structură specializată, cu o dotare 
specifică, ce se constituie în subordinea Consiliului Local şi este destinat să desfăşoare 
activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în sectorul de 
competenţă, să coordoneze resursele umane, materiale , financiare şi de altă natură 
necesare restabilirii stării de normalitate, în scopul protejării populaţiei, bunurilor şu 
mediului, împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă şi înlăturarea operativă a 
acţiunilor acestora. 
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          Constituirea şi dimensionarea structurilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă s-a făcut pe baza unor criterii privind tipurile de risc identificate în sectorul de 
competenţă, clasificarea localităţii din punct de vedere al riscurilor, numărul de locuitori 
din sectorul de competenţă, căile de comunicaţii rutiere şi gradul de practicabilitate a 
acestora, sursele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, suprafaţa sectorului 
de competenţă, măsurile stabilite în "Planul de analiză şi acoperire a riscurilor", "Planul 
de intervenţie (de răspuns) în funcţie de riscurile identificate în sectorul de competenţă" 
şi "Planul de evacuareîn caz de urgenţe". 
           Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are în structura sa un compartiment 
de prevenire şi o formaţie de intervenţie, care are în compunere echipe specializate, în 
funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă (stingerea incendiilor, 
cercetare - căutare, transmisiuni - alarmare, deblocare - salvare, evacuare, salvare şi 
prim-ajutor, sanitar veterinară, intervenţii la inundaţii şi suport logistic). 
           Coordonarea şi îndrumarea de specialitate a activităţilor desfăşurate în domeniul 
situaţiilor de urgenţă efectuate de Serviciul Voluntar se execută de către Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă " Petrodava" al judeţului Neamţ. 
          Serviciul Voluntar execută controlul respectării legalităţii în domeniul situaţiilor de 
urgenţă de către instituţiile publice, operatori economici şi cetăţenii de pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale. 
          Cooperează pentru intervenţia în situaţii de urgenţă cu serviciile de urgenţă 
profesioniste, serviciile voluntare şi private şi cu alte structuri abilitate să intervină pentru 
salvarea oamenilor, protecţia materialelor şi valorilor din patrimoniul cultural, acordarea 
de sprijin pentru supraveţuirea populaţiei în caz de dezastre. 
          Logistica acţiunilor de intervenţie cuprinde măsurile organizate, planificate şi 
desfăşurate în scopul asigurării la timp şi fără întrerupere cu resurse materiale necesare 
îndeplinirii misiunilor, menţinerii în permanenţă a stării de sănătate a personalului, a stării 
de funcţionare a tehnicii de intervenţie şi comunicaţii. 
 

DOCUMENTE EMISE ÎN ANUL 2010: 
I. Documente de planificare anuale: 
1. Planul anual al activităţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă. 
2. Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă. 
3. Proiectul de buget. 
II. Documente de organizare: 
1. Dosarul privind organizarea şi dotarea SVSU ; 
2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a SVSU; 
3. Schema de înştiinţare – alarmare şi asigurare legături de comunicare între forţe. 
III. Documente de conducere: 
1. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale; 
2. Planul de apărare împotriva riscurilor generate de inundaţii, fenomene meteorologice 

periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice,poluări accidentale; 
3. Planul asigurării de resurse materiale, umane şi financiare necesare gestionării 

situaţiilor de urgenţă 
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4. Planul de evacuare în caz de urgenţă; 
5. Planul de intervenţie la cutremure şi alunecări de teren; 
6. Planul de protecţie şi intervenţie la accidente pe timpul transportului cu substanţe 

periculoase; 
7. Planul de monitorizare, gestionare şi intervenţie la incendiile de pădure; 
8. Planul de intervenţie la accidentele chimice, nucleare şi urgenţă radiologică; 
9. Planul de acţiune la epizootii (gripa porcina) 
 

Sarcini ale serviciului în anul 2010: 
 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. 

 

Aplicarea sarcinilor de serviciu în anul 2010: 
 Întocmirea graficului de informare publică şi a graficului de control pentru anul 2010; 
 Au avut  loc instruiri cu directori, responsabili de la şcoli şi licee şi preoţii parohi. 
 Avizarea de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului 

Neamţ a planurilor de intervenţie pe tipuri de riscuri; 
 Concepţia, aprobarea şi avizarea planurilor de asigurare cu resurse umane şi 

materiale, a planului de evacuare în caz de situaţie de urgenţă; 
 S-au efectuat controale la unitaţile sanitare şi sanitar-veterinare, conform graficului de 

control pentru anul 2010; 
 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; 

 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 două locuri 
III; 

 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 în caz 

de caniculă şi  amenajarea punctelor de prim-ajutor; 
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 Ca urmare a primirii avertizărilor meteorologice şi hidrologice, la nivelul Primăriei 
oraşului Tîrgu Neamţ s-au luat următoarele măsuri: 

 A fost instituit serviciul de permanenţă la sediul Primăriei Tîrgu Neamţ, conform OMAI  
nr. 736/22.07.2005 ; 

 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. 
 

Controale la unităţile şcolare din sectorul de competenţă: 
 pentru prevenirea izbucnirii unor incendii la lăcaşurile de cult pe timpul desfăşurării 

slujbelor religioase, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a desfăşurat un 
control tematic, conform graficului de informare publică; 

 au fost emise comunicate de atenţionare a populatiei în conformitate cu avertizările 
primite de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, 
de la Apele Române şi de la Prefectură; 

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

 adăposturile de Protecţie civilă au fost marcate şi igienizate, s-a efectuat şi 
întreţinerea instalaţiilor din incinta lor ; 

 s-au întocmit planurile de alarmare al serviciului şi de evacuare a oraşului în caz de 
situaţie de urgenţă fiind trimise spre avizare ISU „Petrodava” al judeţului Neamţ ; 

 pentru fiecare intervenţie efectuată de către SVSU au fost întocmite rapoarte de 
activitate care au fost aprobate de către preşedintele comitetului local pentru situaţii 
de urgenţă şi înaintate ISU „Petrodava” al judeţului Neamţ; 

 s-au efectuat exerciţii de alarmare şi intervenţie de echipele SVSU la unităţile şcolare; 
 au fost supravegheate focurile de artificii cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi au fost 

luate măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor în zonele în care au avut loc 
concerte ;  

 Personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă beneficiază de contracte de 
asigurare de viaţă; 

 
4. SERVICIULUI PUBLIC DE PRESTĂRI SERVICII „CONSPRIM” 
 

 Serviciul Public de Prestări Servicii „CONSPRIM” a fost înfiinţat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 15/26.03.2002, în luna martie 2002.  Este un serviciu public aflat în 
subordinea Consiliului Local şi este constituit cu atribuţii pentru desfăşurarea de activităţi 
axate pe executarea de lucrări edilitare de renovare şi reparaţii în construcţii. Principalii 
beneficiari sunt instituţiile publice, din aria locală, care în acest mod reuşesc sa facă 
economii în cadrul bugetelor proprii.  
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 În anul 2010, Serviciul Public de Prestări Servicii „CONSPRIM” şi-a desfăşurat 
activitatea cu un număr de 19 muncitori angajaţi.  
 

Lucrări efectuate pe parcursul anului: 
Ianuarie                                                                                                       val(RON) 

1. Amenajat spatii ptr birouri sediul vechi Primarie       9129.47 
2. Reparatii punte peste raul Ozana         4645.5 
3.  Montat stalpi protectie trotuar         3390.5 
4.  Decolmatat guri de scurgere ape pluviale       3772.20 

 

Februarie                                                                                                    val(RON) 
1. Confectionat banci pentru domeniul public      7139.12  
2. Decolmatat  guri de scurgere ape pluviale      3772.20 
3.  Inchideri limita de proprietate(Monumentul Eroilor)    61192.19 
4.  Vopsit si intretinere stalpi, borduri, banci, gard, scuar, etc.    29280.04 

 

Martie                                                                                                          val(RON)  
1. Realizat marcaje rutiere transversale+marcaje parcari   7241.51 
2. Decolmatat guri de scurgere    3415.80 
3.  Finisaje monumentul eroilor   9449.12 
4.  Confectionat elemente pentru scena    5889.78 

 

Aprilie                                                                                                          val(RON) 
1. Reparatii sarpanta si invelitoare Atelier Scoala Nr. 2  34185.08 
2. Decolmatat guri scuegere ape pluviale   3922.30 
3.  Lucrari diverse pe domeniul public   7200.30 
4.  Reparatii spatiu de depozitare (Evidenta populatiei)   8629.45 

 

Mai                                                                                                               val(RON) 
1. Curăţat şi desfundat gaighere stradale    3922.30 
2. Executat fosa septica la cantina sociala Humulesti   8269.58 
3.  Decolmatat pod, santuri de evacuare dupa ploi torentiale  17088.62 
4.  Montat statii TAXI la Blebea si Tirgu Neamt  11225.51 

 

Iunie                                                                                                             val(RON) 
1. Reparatii drumuri in ianuarie - iunie   41247.8 
2. Decolmatat guri de scurgere   3922.30 
3. Reparatii sarpanta si invelitoare la Gradinita Nr. 2  36507.28  
4. Reparatii interioare Colegiul Nat. „Stefan cel Mare” corp B   4066.74 

 

Iulie                                                                                                              val(RON) 
1. Reparatii gard limita de proprietate Stadion   41492.07 
2. Sistematizare verticala la drumuri si alei (Intim)   54972.38 
3. Curăţat gaighere     3922.30 
4. Reparaţii  drumuri în lunile iunie - iulie 2010   25374.75 

 

August                                                                                                         val(RON) 
1. Canalizare menajeră şi pluvială la bloc ANL  19991.90 
2. Reparaţii şi amenajări diverse în Parc Central  54904.12 
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3. Reparaţii drumuri   81157.56 
 

Septembrie                                                                                                 val(RON) 
1. Turnat alee pietonală la Gradiniţa nr. 1 13737.45 
2. Reparat şi montat indicatoare rutiere   5100.00 
3. Montat stâlpi ornamentali la parc central 14000.00 
4. Curăţat gaighere   3800.00 

Octombrie                                                                                                   val(RON) 
1. Montat planşee carosabile pe drumuri publice   4500.00 
2. Reparaţii curente pe domeniul public   9250.00 
3. Reparaţii interioare la cladire Fundatia OMENIA 10000.00 

 

Noiembrie                                                                                                    val(RON) 
1. Reparaţii jardiniere    5500.00  
2. Lucrări diverse pe domeniul public  20000.00    
3. Intreţinut şi adus la cota gaighere    4600.00 

 

Decembrie                                                                                                  val(RON) 
1. Reparaţii casa Lacatuşu str.Tăbăcari    3000.00 
2. Reparaţii interioare Creşa nr.1    5560.00 

 

Raportul financiar: 
Venituri  realizate                                                                                   725.445 RON 
Cheltuieli  totale, din  care: 
Cheltuieli  de personal:                                                                          267.918 RON 
Salarii baza:                                                                                           210.000 RON 
CASS      +                                                                                                      
Cass          +                                                                                                     
Ajutor somaj    +                                                                                                  
Fond de garantare   +                                                                                            
Fond de risc  =   27,58%                                                                         57.918 RON 
Cheltuieli materiale:                 
materiale  deviz:                                                                                      13.327 RON 
telefon                                                                                                       3.200  RON 
carburanti                                                                                                22.000  RON 
Beneficiu                                                                                                 21.000  RON 
 

În  cursul anului 2010 n-au fost achiziţionate mijloace fixe. 
 
 

5. SERVICIUL PUBLIC POLIŢIA COMUNITARĂ 
 

Serviciul Public Poliţia Comunitară este un serviciu specializat, în subordinea 
Consiliului Local, constituit în baza Legii nr.371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Comunitare şi a Hotărârii Consililului Local nr.115/30.12.2004. 
Activităţile Serviciului Public Poliţia Comunitară sunt axate în principal pe acţiuni care să 
asigure ordinea şi liniştea publică, combaterea fenomenului de vagabondaj, acţiuni care 
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să stopeze comerţul stradal neautorizat, activităţi de prevenţie şi de asigurare a unui 
climat de siguranţă  pentru cetăţenii din oraşul Tîrgu Neamţ.  

În anul 2010, Serviciul Public Poliţia Comunitară şi-a desfăşurat activitatea cu un 
număr de 20 de functionari publici şi un cadru personal contractual, toate acţiunile de 
instruire ale agenţiilor comunitari s-au desfaşurat conform planurilor de acţiune aprobate 
de conducerea Primariei oraşului Tîrgu Neamt.  

Serviciul Public Poliţia Comunitară are în dotare un autoturism utilizat pentru 
activităţile de patrulare în oraşul Tîrgu Neamţ. 
 

Acţiuni desfăşurate de Serviciul Public Poliţia Comunitară: 
 activitatea de ordine şi linişte publică au participat 6 agenţi comunitari constituiţi în 

patrule de câte 2 agenţi comunitari, în două schimburi, cu programul de lucru între 
orele 06-14 si 14-22; 

 activitatea de asigurare a pazei la rampa de gunoi a oraşului Tîrgu Neamţ au 
participat 4,5 agenti comunitari, cu programul de lucru de 24 din 24 de ore; 

 activitatea de pază şi ordine la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ au participat 4,5 
agenti comunitari, cu programul de lucru de 24 din 24 de ore; 

 activitatea de pază la Staţia de Sortare a Deşeurilor menajere din oraşul Tîrgu Neamţ 
au participat 3 agenti comunitari, pâna la data de 30 iunie, cu programul de lucru între 
orele 17-08; 

 activitatea de pază şi ordine la SC CIVITAS COM SRL Tîrgu Neamţ au participat 2 
agenti comunitari, cu program de lucru între orele 07-19. 
 

Traseele acoperite, în permanenţă, pe timp de zi: 
 B-dul “Stefan cel Mare” - Restaurantul Central - Biserica “Adormirea Maicii 

Domnului”- Grădina Publică - Casa Culturii “Ion Creangă”; 
 Str. Mihai Eminescu - Restaurantul Central – Podul Ozana. 
    

Sancţiuni aplicate de agenţii comunitari: 
 comerţ stradal civilizat; 
 aplicarea HCL nr.52/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea oraşului 

Tîrgu Neamţ, constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii; 
 avertizarea şi sancţionarea persoanelor care nu au efectuat curaţarea canalelor 

pluviale; 
 avertizarea şi sancţionarea cetăţenilor care nu şi-au întreţinut şanţurile din faţa 

proprietăţilor; 
 avertizarea şi sancţionarea cetăţenilor care au depozitat materiale de construcţii pe 

domeniul public; 
 avertizarea şi sancţionarea cetăţenilor care depozitează gunoi menajer în alte locuri 

decât cele special amenajate; 
 supravegherea malurilor râului Ozana, pentru evitarea depozitării gunoiului în 

această zona;  
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 s-a urmărit depistarea şi sancţionarea persoanelor care au parcat autovehicole pe 
trotuare şi pe zonele verzi, a celor care au blocat căile de acces în instituţiile publice, 
şcoli, biserici, etc; 

 împreună cu funcţionarii din cadrul Primăriei s-au întreprins acţiuni pentru verificarea 
tuturor firmelor de taximetrie ce îşi desfaşoară activitatea pe raza oraşului Tîrgu 
Neamţ; 

 

 Serviciul Public Poliţia Comunitară a intervenit şi rezolvat un numar 279 de 
sesizări venite din partea cetăţenilor care au avut ca aspect tulburarea ordinii şi liniştii 
publice, parcarea autoturismelor pe spaţii amenajate.  

 Pentru o mai buna colaborare cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi Neamt, s-a 
încheiat Protocolul pentru asigurarea ordini şi liniştii publice, combaterea cerşetoriei şi 
asigurarea manifestărilor cultural-sportive din oraşul Tîrgu Neamţ. 

 

Activitatea de ordine şi linişte publică: 
 nr. persoane legitimate - 456 
 nr. persoane percheziţionate - 63 
 nr. persoane conduse la sediul Poliţiei Comunitare - 66 
 nr. persoane atenţionate - 2068 
 nr. persoane avertizate - 99 
 nr. acţiuni comune cu Poliţia oraşului - 5 
 nr. pânde efectuate - 15 
 nr. persoane predate Politiei Naţionale - 5 
 nr. patrule mixte efecutuate împreună cu Poliţia oraşului - 1 
 nr. infracţiuni constatate - 5 
 nr. somaţii  folosite în baza  HCL nr. 52 /2009  - 79 
 nr. obiective controlate - 11 

 

Au fost aplicate un număr total de 70 de contravenţii: (37) la Legea nr. 61/91, 14 - la 
Legea nr. 12/1990, (19) - la HCL nr. 52\2009.  

Valoarea contravenţiilor aplicate a fost în sumă de 14.300 lei, din care 6.700 lei la 
HCL nr. 52\2009, 3.500 lei la Legea nr.12\1990 şi 4.100 lei la Legea nr. 61\1991. Dintr-un 
număr total de 70 de contravenţii aplicate, 29 de contravenţii au fost AVERTISMENTE. 

 

Alte acţiuni desfăşurate pe parcursul anului 2010: 
 s-a asigurat desfăşurarea în condiţii optime a unui număr de 14  meciuri de fotbal, la 

Stadionul “CETATEA”; 
 s-a urmărit identificarea şi sancţionarea persoanelor care au expus autoturisme spre 

vânzare pe domeniul public; 
 s-a realizat un audit al siguranţei elevilor din oraşul Tîrgu Neamţ, cu scopul de a 

indentifica intervalele orare cand este necesară prezenţa Poliţiei Comunitare în 
perimetrul acestora; 

 s-a participat la diferite acţiuni ce se referă la curăţenia oraşului, împreună cu 
reprezentanţii Primăriei Tîrgu Neamţ; 
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 s-a asigurat fluidizarea traficului rutier şi închiderea străzilor în zonele în care s-au 
efectuat reparaţii sau lucrări la partea carosabilă; 

 s-a asigurat ordinea şi linştea publică cu ocazia desfăţurării manifestărilor  culturale, 
organizate de Primăria oraşului Tîrgu Neamţ şi alte instituţii partenere; 

 s-a asigurat protecţia funcţionarilor în executarea activităţilor specifice de control; 
 s-a asigurat, în fiecare zi de luni, fluidizarea traficului din zona obor a oraşului Tîrgu 

Neamţ; 
 s-au organizat acţiuni de combatere a fenomenului de cerşetorie; 
 s-a acţionat împotriva comiterii în spaţiul public a unor fapte, acte sau gesturi 

obscene, proferare de injurii, expresii jicnitoare sau vulgare; 
 s-a acţionat pentru prevenirea consumului de băuturi alcoolice în locurile publice; 
 s-a acţionat, împreună cu organele de poliţie, la menţinerea ordinii publice în noaptea 

INVIERII; 
 s-a asigurat ordinea şi liniştea publică cu ocazia bâlciului anual; 
 a fost asigurată ordinea la Balurile Bobocilor de la cele trei unităţi şcolare 

organizatoare; 
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CAP.III. INSTITUŢII SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL, OPERATORI  
ECONOMICI  DE  INTERES  LOCAL 
 

1. CASA CULTURII „ION CREANGĂ” TÎRGU NEAMŢ 
  

  Casa Culturii „Ion Creangă” reprezintă cea mai cunoscută instituţie de cultură din 
oraşului nostru, este singurul spaţiu specific şi propice desfăşurării actului cultural. 
Îndatorirea noastră, ca instituţie de cultură, este aceea de a oferi servicii culturale diverse 
pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi 
de participare a cetăţenilor la viaţa culturală; de a conserva, proteja, transmite şi 
promova cultura tradiţională şi patrimoniul cultural imaterial; de a contribui la educaţia 
permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor 
formale de educaţie. Toate aceste obiective au fost realizate printr-o permanentă 
colaborare cu Primăria şi Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ. 
  

Specificul activităţilor desfăşurate în anul 2010 
 Organizează şi desfăşoară activităţi cultural – artistice şi de educaţie permanentă, 
înfiinţează şi susţine formaţii artistice de amatori, se implică în descoperirea şi 
promovarea talentelor locale, promovează acţiuni pentru conservarea tradiţiilor locale şi 
a folclorului autentic specific zonei, organizează şi desfăşoară cursuri de formare 
profesională continuă, organizează activităţi de documentare, expoziţii, desfăşoară 
activităţi de educaţie civică şi de informare a publicului. 
 

Manifestări şi activităţi culturale 2010 
IANUARIE 
31.12. – 1.01.  Revelion 2010 
2. 01 „Parada Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou”, ediţia  XIV 
15.01 „Eminesciana 2010” - lansare carte „Ardere de tot” - de prof.  Gheorghe Simon, 

spectacol: „Dor de Eminescu” 
16.01 Sindicatului Liber al Pensionarilor, program artistic dedicat poetului Mihai 

Eminescu, Grupul “Şezătoarea” 
24.01 „Ziua Unirii Principatelor” – „Hora Unirii”, cu Fanfara Casei Culturii şi program 

artistic în centrul oraşului 
25.01 Concurs de desene „Iarna prin ochii copiilor”, organizat de CLT Tîrgu Neamţ 
FEBRUARIE 
12.02 „Ziua îndrăgostiţilor” – spectacol de divertisment organizat de Casa Culturii „Ion 

Creangă” 
19.02 Teatru: „Albă ca Zăpada”, Teatrul Municipal „Bacovia” Bacău 
28.02 Adunarea Generală a membrilor “Clubului de radio amatori din ţară” 

 
MARTIE 
4.03 Spectacol folcloric susţinut de Ansamblul Folcloric „Ozana” 
7 .03 Spectacol dedicat Zilei Femeii organizat de Casa Culturii, Clubul Copiilor Tîrgu 

Neamţ, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” 
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8.03 Serbare dedicată Zilei Mamei - prezentată de Grupa Step by Step de la Grădiniţa 
PPN Nr.1 

9.03 Conferinţă religioasă org. de Sindicatul Liber al Pensionarilor 
13.03 Participarea Ansamblul Folcloric „Ozana” la preselecţia Festivalului „Cântă bucium 

pe Ceahlău” de la Piatra Neamţ 
20.03 “Ziua Francofoniei”, expoziţie, prezentare de referate, spectacol 
23 .03 „Tobe pentru pace”, organizatori Liceul Economic „Vasile Conta”,Colegiul Naţional 

„Ştefan cel Mare”, Casa Culturii 
27.03 „Ziua Teatrului”, teatru prezentat de elevii cursurilor de teatru a Şcolii ProfessArt - 

spectacol realizat de Grădiniţa Nr.2 
APRILIE 
8, 9,10.04 „Zilele Medicale Nemţene”, simpozion, conferinţe, prezentare de lucrări ştiinţifice 

pe teme medicale 
23.04. Concurs realizat de ISU - „Cu viaţa apăr viaţa”  
30.04. Spectacol rock prezentat de trupa Westfalia şi invitaţii lor 
24.04. – 30.04. Spectacol folcloric dedicat delegaţiei franceze şi a inspectorilor de limba franceză 

din Inspectoratele şcolare din ţară 
MAI 
9.05. „Ziua Europei”, program artistic în piaţa centrală a oraşului 
12.05. Întâmpinarea delegaţiei de la St. Just - St.Rambert, Franţa 
13.05. „Ziua Eroilor”, depuneri de coroane şi program artistic la Monumentul Eroilor, 

spectacol al Ansamblului Folcloric „Ozana”, pentru delegaţia de francezi la Cetatea 
Neamţ 

14.05. „20 de ani de înfrăţire cu St. Just - St. Rambert, Franţa”, spectacol realizat de 
Casa Culturii în colaborare cu şcolile din oraş, prezentat în Piaţa „Adormirea Maicii 
Domnului” 

14.05. -  
15.05. 

Concurs - „Creangă la el acasă”, organizat de Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, 
participare prof. univ. dr. Constantin Parascan 

16.05. Spectacol folcloric Ansamblul Folcloric „Ozana” - Cetatea Neamţ cu prilejul Zilei 
Internaţionale a Muzeelor 

16.05. Vernisaj al expoziţiei foto-documentare - „Pe drumul Învierii”                                                                           
18.05. Spectacol de teatru pentru copii: „Frumoasa şi Bestia”, prezentat de Teatrul de 

Animaţie „Bacovia”, Bacău 
21.05. “Zilele Colegiului Naţional Ştefan cel Mare”, spectacol 
22.05. „Zilele Colegiului Naţional Ştefan cel Mare”, teatru în lb. engleză 
23.05. Tradiţionala Slujbă de mulţumire pe Islazul „Aerodrom” 
28.05. Concurs preşcolari „Pupăza din tei”, faza judeţeană  - Expoziţie de pictură – Petru 

Diaconu, Piatra Neamţ 
30.05. Proiect educaţional Clubului Copiilor „E ziua noastră”: dans modern/popular, 

interpretare muzică uşoară/populară 
IUNIE 
1.06. Dresură de câini, tombolă, expoziţie de desene, spectacol Casa Culturii organizat 

de Asociaţia „Dogs – prieteni necuvântători” 
3.06. Serbare Grădiniţa Nr. 2 
6.06 „Concursul formaţiilor artistice”, faza zonală 
7.06 Serbări de sfârşit de an şcolar Grădiniţa Nr. 2 
8.06. Centrul Cultural Francez din Iaşi, piesa de teatru „Poveşti din pluş” şi Serbare de 

sfârşit de an şcolar Grădiniţa Nr.1 
9.06. Serbare sfârşit de an şcolar şi festivitate de premiere cls. I a Colegiului Naţional 
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„Ştefan cel Mare” 
10.06. „Curs festiv” clasele a XII-a, Colegiul Tehnic „Ion Creangă” 
11.06. Serbări de sfârşit de an şcolar Grădiniţa Nr. 2 
19.06. Simpozion Fundaţia Culturală „Ion Creangă” în cadrul proiectului „Timpul lui 

Creangă” 
17 - 22.06. Participarea Ansamblului Folcloric „Ozana” la Festivalul Internaţional de Folclor 

„Dobroge, mândră grădină”, Eforie 
26.06. Spectacol de teatru al elevilor de la cursurile Şcolii ProfessArt 
IULIE 
3 - 4.07. „Zilele Cetăţii Neamţ” – ediţia a X-a 
11.07. „Cupa de vară” la şah, remy, table – Sindicatul Liber al Pensionarilor  
27.07. “Tombola verii”  – organizată de Sindicatul Liber al Pensionarilor  
AUGUST 
26.08. Schimb de experienţă Sindicatul Liber al pensionarilor - sindicate din ţară 
SEPTEMBRIE 
8, 9.09. „Zilele Oraşului Tîrgu Neamţ” - ediţia a XX-a, „Floralia 2010”, „Expoziţie de 

Heraldică românească”, spectacol de divertisment Casa Culturii 
9.09 Reprezentaţie spectacol de teatru „Oltea”, Teatrul de Amatori Ştefan Vodă, 

Republica Moldova 
12.09 Deplasarea Ansamblului Folcloric „Ozana” la Festivalul „Zestrea”, Borca 
17.09 Vizionare film documentar: „Timpul lui Creangă” din cadrul proiectului cu acelaşi 

nume al Fundaţiei Culturale “Ion Creangă” 
23.09 Proiecţie film „SOS drogurile” prezentate de Asociaţia pentru prevenirea şi 

combaterea consumului de droguri şi a violenţei în familie „Aquila” 
26.09 Conferinţă cu tema „Încheierea unei afaceri” 
OCTOMBRIE 
4.10. Teatru: „Hansel şi Gretel”, Teatrul Municipal „Bacovia”, Bacău 
29 - 31.10 Festival Internaţional de Muzică uşoară pt copii  „Volare”, ediţia I 
NOIEMBRIE 
3.11 Ziua Vânătorilor de Munte – depuneri de coroane, program artistic la Monumentul 

Vânătorilor de Munte 
5.11. Balul bobocilor, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, invitată Cream 
7.11. Comedia muzicală „O regretabilă confuzie”, Studioul de teatru „Tinere Idealuri”, 

Clubului Copiilor Săbăoani 
12.11. Balul Bobocilor - Liceului Economic „Vasile Conta” 
15.11. Teatru „Vişinată de afine”, Teatrul Municipal „Bacovia”, Bacău 
19.11 Balul Bobocilor - Colegiul Tehnic „Ion Creangă” 
20.11. Liceul Economic „Vasile Conta”, proiect judeţean: „Scriitori în contul elevilor 

economişti” 
26.11. Spectacol Grupul „Spitalul 9” - „ 100 de minute de râs” 
DECEMBRIE 
1.12 Ziua Naţională a României – depuneri de coroane, scurt program artistic la 

Monumentul Eroilor 
11 - 12.12 „Zilele Ion Creangă” - ediţia a XLI-a, slujbă de pomenire, datini şi obiceiuri de 

iarnă, simpozion, pelerinaj: „Pe urmele lui Creangă” 
20.12. Spectacol: „Colindul generaţiilor” - Corala „Basil Anastasescu” a Casei Culturii,  

elevi ai Liceului Economic „Vasile Conta”, serbare de Moş Crăciun organizată de 
ISU Tîrgu Neamţ 

21.12 Serbare prezentată de clasa a II-a A a Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” 
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21.12 Program artistic prezentat de Grupul „Romantica” al Sindicatului Liber al 
Pensionarilor 

31.12 Revelion 2011, spectacol folcloric susţinut de solistele Ansamblului Folcloric 
„Ozana”, focuri de artificii. 

 

Ansamblul Folcloric „Ozana” şi Fanfara Casei Culturii, care activează în cadrul 
Casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ, au fost invitate să participe la diverse 
festivaluri sau zile ale comunelor din împrejurimi, unde s-au evidenţiat pentru 
autenticitate şi profesionalism. În luna iunie, Ansamblul Folcloric „Ozana”, a fost aplaudat 
la scenă deschisă, în cadrul Festivalul Internaţional de Folclor „Dobrogea, mândră 
grădină” de la Eforie. 

Pentru desfăşurarea corespunzătoare a actului cultural s-a evidenţiat necesitatea 
folosirii de dotări şi logistică, exitentă în mare parte, însă, pentru viitor este de dorit ca 
acestea să fie aduse la un anumit standard de funcţionare. 
 

Reabilitare, modernizare şi dotare:  
 Aşezământ cultural Casa Culturii «Ion Creangă» - proiectul a fost depus pentru 
finanţare, în anul 2008, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor prin 
Compania Naţională de Investiţii – finanţare în cadrul „Programului Prioritar Naţional 
pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor 
culturale din mediul mic urban”. Contribuţia Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ este 
de 20% din valoarea proiectului. Proiectul are ca materialitate modernizarea, reabilitarea 
şi dotarea Casei Culturii „Ion Creangă” din oraşul Tîrgu Neamţ. Proiectul este propus 
pentru finanţare, în funcţie de bugetul Companiei Naţionale de Investiţii, lucrările de 
reabilitare, a aşezământului cultural, vor putea fi demarate. 
 
 

2. BIBLIOTECA PUBLICĂ 
 

Biblioteca publică reprezintă un reper durabil în informarea comunităţii locale. 
Biblioteca, ca factor de reconstrucţie ideatică a realităţii, constituie una dintre instituţiile 
cu rol esential in educarea şi formarea culturală a comunităţii în care funcţionează. Cu 
atribuţii esenţiale în formarea, informarea şi şlefuirea personalităţii utilizatorilor cărora li 
se adresează, biblioteca stochează şi prelucrează informaţiile, punându-le mai apoi, cu 
titlu gratuit, la dispoziţia celor interesaţi. Privită din aceste câteva considerente, biblioteca 
îşi află un loc prioritar în comunitatea locală asigurând utilizatorilor săi informarea, 
educarea şi accesul liber la valorile umane. Biblioteca orăşenească deserveşte populaţia 
oraşului Tîrgu Neam dar şi o mare parte din populaţia comunelor învecinate prin elevii şi 
studenţii ce au domiciliul în aceste localităţi sau sunt elevi la colegiile, liceele şi şcolile 
generale din oraş. 
 

La finalul anului, Biblioteca orăşenească avea  înregistrate:      
 60.164 cărţi şi 4 titluri de abonamente pentru publicaţiile seriale; 
 288 cărţi achiziţionate, 19 au primit finanţare bugetară în valoare de 368 lei, 269 cărţi 

au primit finanţare din alte surse  în valoare de 2603,67 lei; 
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 47.241 titluri cărţi şi 4 periodice seriale, sunt stocate în condiţii destul de avantajoase 
şi sunt oferite utilizatorilor prin cele două secţii de împrumut, adulţi şi copii şi în sala 
de lectură. 

 

Numărul utilizatorilor de cărti,  în anul 2010: 
 biblioteca a înregistrat un număr de 3.894 utilizatori activi, din care 1524 sunt noi 

înscrişi(cu 423 mai mult ca în 2009) şi 2.370 vizaţi din anul anterior;  
 1.524 utilizatori activi, ponderea cea mai mare o au elevii 642(42%), studenţi 

461(30%), 421 reprezentând alte categorii 
 A avut loc şi o creştere a numărului de pensionari şi şomeri, cu predilecţie cei 

interesaţi de informaţii pentru recalificarea profesională. 
 

Vârsta şi ponderea utilizatorilor de carte, în anul 2010: 
 după vârstă, ponderea cea mai mare, o au persoanele cu vârste între 14-25 

ani(46%), sub 14 ani (25%), între 26-40 ani(14%), între 41-60 ani 96,5%) şi cei peste 
61 de ani (8,5%).  

 frecvenţa bibliotecii a fost de 46.822, cu tranzacţii de împrumut de 65.311 volume, din 
care 64.157 cărţi, 1.154 publicaţii seriale şi 6.275 consultate în bibliotecă.  

 indicatorii de evaluare ai activită ii bibliotecii au fost următorii: 2,79 vol/locuitor - 
indicele de dotare şi înzestrare, 14% - indicele de cuprindere, 17 vol/utilizator - 
indicele de lectură a utilizatorilor, 3 vol/ locuitor - indicele de lectură al populaţiei.  

 

Publicaţii împrumutate şi consultate în bibliotecă: 
 din totalul de 65.311  - 1.548 aparţin clasei 0,1912 clasei 1,2081 clasei 2,509 clasei 

3/32, 622 clasei 33,304 clasei 34/36, 167 clasei 37,112 clasei 39,895 clasei 50/54, 
1163 clasei 55/59, 1354 clasei 61,1839 claselor 62/64,66/69, 1.354 clasei 65,241 
claselor 7/77,367 clasei 78/79, 2.485 clasei 80/811, 23.037 clasei 821.135.1, 22.893 
clasei  821,714 clasei 91 i 2.316 claselor 90; 929/94.  

 din totalul documentelor, 28.512 - sunt publicaţii adresate copiilor. 
 

Pe lângă tradiţionalele liste bibliografice elaborate la cerere, au fost întocmite 
bibliografii ale unor evenimente culturale, iar pe bază de opis al referatelor s-au întocmit 
bibliografii tematice adresate elevilor şi studenţilor. Au fost ţinute la zi cataloagele 
alfabetic şi sistematic, s-au selectat informaţiile pentru bibliografia locală şi s-a ţinut la 
curent fişierul cu noutăţi editoriale. Nu întâmplător biblioteca a fost o sursă importantă de 
informaţii pentru alcătuirea unor lucrari monografice scrise de profesori locali. 

Personalul bibliotecii, format de patru persoane, a lucrat atent la toate activităţile 
specifice de bibliotecă, astfel că, Biblioteca orăşenească Tîrgu Neamţ a reuşit să-şi 
păstreze dimensiunea sa culturală, cu impact asupra comunităţii locale şi să iniţieze  
parteneriate cu diverse instituţii şi asociaţii neguvernamentale, parteneriate care au avut 
drept obiectiv dezvoltarea gustului pentru lectură, elevii însoţiţi de profesorii de limba 
română, au desfăşurat orele din programa şcolară care se referă la carte şi lectură în 
perimetrul consacrat al bibliotecii. 
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Instituţii şi organizaţii neguvernamentale în parteneriat cu Biblioteca 
orăşenească: 
 Fundaţia Culturală ”Ion Creangă”,  
 Colegiul Naţional « Ştefan cel Mare »,  
 Colegiul Tehnic « Ion Creangă »,  
 Liceul Economic « Vasile Conta »,  
 Şcoala Generala nr. 2 « Grigore Ghica - Vodă »,  
 Şcoala Generală nr.3 « Ion Creangă »  
 Centrul Şcolar de Incluziune Socială.  
 

Activităţi tematice organizate de Biblioteca orăşenească împreună cu 
şcolile : 
 concursuri între instituţiile şcolare, între clase de elevi,  
 ore de cenaclu literar,  
 concursuri de creaţie literară,  
 emisiuni locale la posturile de radio şi TV local,  
 întâlniri cu scriitori de marcă şi oameni de litere, profesori, medici. 
 

Expoziţii tematice desfăşurate în incinta bibliotecii: 
  15.01 - 18.01  -  ”Eminescu - O lume dăruită nouă”                                                  
  24.01 - 25.01  -  ”Hai la Milcov cu sim ire”- carte istorică i literară                          
 02.02 - 10.02  -  ”Si eu fac parte din comunitate” - expozi ie de carte locală           
 01.03 - 03.03  -  ”Sturlubaticul  Ionică”                                                                    
 08.05 - 09.05  -  ”Ziua Europei – expozi ie de afi e”                                               
 15.06 - 16.06  -  ”Eminescu - poet na ional”                                                           
 02.07 - 06.07  -  “Cetatea Neam ului în opera scriitorilor”                                       
 15.08 - 17.08  -  „Reviste scolare târgnem ene„                                            
 15.09 - 30.09  -  „Carte colară – noută i bibliografice”   
 17.10 - 30.10  -  „Nicolae Grigorescu în tinutul Neamtului”     
 12.11 - 17.11  -  “Economia bazată pe cunoa tere”    
 17.12 - 21.12  -  „Creangă i copiii”                                                                          
 

Manifestări culturale: 
 15.01-16.01 - „Eminesciana 2010”  -  ”A fost Eminescu religios sau nu?” – simpozion                                                                                       
  01.03  -  ”Humuleşteanul Creangă – la zi aniversară – simpozion, spectacol 
  09.05  -  Lansarea revistei ”Ipoteze”, anul V a Colegiului Tehnic ”Ion Creangă” 
  06.06  -  ”Crime”- lansare carte - profesor Adrian Georgescu      
 15.06  -  ”Un veac de nemurire”- seară de poezie      
  02.07  - ”Cetatea Neamţului” - lansare carte - prof. Vitalie  Josanu           
 10.08  - „Ziua internaţională a alfabetizării” - simpozion                  
  02.11 -  ”Vindecarea personalită ii prin vis” – Gheorghe Urzică                 
 15.12 -  ”Zilele Creangă” – Ion Creangă,de Vladimir Streinu - lansare carte  
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 Serviciul de Informare turistică şi Informare europeană a fost vizitat, în anul 2010, 
de 480 turişti români şi 198 au fost turişti străini iar Centrul Biblionet a avut 2.597 
utilizatori. 
 Bugetul bibliotecii în anul 2010, a fost de 106,52467 mii lei, din care: 103,855 mii 
lei din finanţare publică, 2,60367 mii lei din donaţii şi 0,066 mii lei din venituri proprii. Din 
aceste fonduri: 74,915 mii lei au fost cheltuieli de personal, 1,428 mii lei pentru achiziţii 
documente şi 11,461 pentru cheltuieli materiale. 
 
 

3. CREŞA  NR 1  - CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU VÂRSTA 0-3 ANI 
 

Creşa Nr. 1 şi Centrul de zi pentru copii cu vârsta 0-3 ani - proveniţi din familii în 
dificultate are ca obiectiv principal: 
 îngrijirea şi supravegherea copiilor, asigurarea unui program de educaţie adecvat 

vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor 
 asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor, 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. 
        

 În anul 2010, Creşa  a funcţionat cu 50 de paturi repartizate pe 3 grupe de vârsta: 
grupa mica, mijlocie şi mare. Numărul de copii înscrişi a fost de 55 cu o frecvenţă medie 
de 40 de copii pe zi, 34 proveniţi din familii defavorizate. Personalul Creşei este compus 
din 10 salariaţi: personal mediu 3 asistente medicale principale, personal sanitar - 5 
infirmiere, o spălătoreasă, personal muncitor - o bucătăreasă. 
 

Activitatea creşei  în anul 2010: 
 s-au respectat normele de igiena;  
 regimul alimentar ; 
 programul de activitate care cuprinde formarea deprinderilor de viaţă şi dezvoltatea 

psihomotorie; 
 a fost aprovizionată cu alimente, materiale de curaţenie, dezinfecţie, iar în sezonul 

rece confortul termic a fost asigurat de centrala termica proprie; 
 s-au facut reparaţii curente necesare şi dotări la bucatărie(vesela). 
 

 Personalul medical are autorizaţia de liberă practică autorizată la zi şi a obţinut 
creditele necesare prin participarea la diferite cursuri şi examinări. Toate activităţile au 
fost îndeplinite cu sprijinul Primariei orasului Tîrgu Neamt şi Protecţia Drepturilor 
Copilului care îşi manifestă o grijă deosebită pentru copiii oraşului nostru. 
 
 

4. SPITALUL ORĂŞENESC TÎRGU NEAMŢ 
 

 Spitalul orăşenesc Tîrgu Neamţ, instituţie publică finanţată integral din venituri 
proprii, având calitatea de ordonator terţiar de credite, a funcţionat în anul 2010 în 
structura de paturi şi ambulatorie prevăzută prin Ordinul M.S.P. 480/2008.  



 

 Pagina 133 
 

 Din data de 15.06.2010, prin OMS 793, structura organizatoricî a fost modificată 
prin reducerea numărului de paturi de la 279 la 260, astfel încât la 31.12.2010  
dispunerea paturilor pe secţii este următoarea: 
 

A. Sectia medicina interna cu un număr de 55 paturi, din care: 
 compartiment gastroenterologie      - 10 paturi 
 compartiment diabet zaharat          - 10 paturi 
B. Sectia obstetrica ginecologie cu un număr de 35 paturi,din care: 
 compartiment A.T.I.       -   5 paturi 
 compartiment neonatologie      -  20 paturi 
C. Sectia chirurgie generala cu un număr de 30 paturi, din care: 
  compartiment A.T.I.         -   5 paturi 
D. Sectia boli infectioase      - 25 paturi 
E. Sectia cardiologie       - 30 paturi 
F. Sectia reumatologie cu un număr de 25 paturi, din care: 
 compartiment recuperare, medicina fizica si balneologie   - 5 paturi 
G. Sectia pediatrie                                     - 40 paturi. 
                       
Asistenţa medicală spitalicească şi ambulatorie - a fost asigurată de un număr 
de 359,30 de salariati, dintr-un total de 400 posturi aprobate prin statul de functii, faţă de 
478 posturi normate conform OMS 1778/2006, cuprinzând normativele de personal.  
 Din totalul de 359,30 posturi ocupate, pentru 340,30 posturi drepturile de personal 
sunt asigurate din contractele de furnizare servicii medicale încheiate cu CAS Neamt, iar 
pentru 19 posturi, finanţarea salariilor se realizează din transferuri de la bugetul de stat.  
 Structura celor 359,3 posturi ocupate se prezintă astfel: 37,80 medici şi alt 
personal sanitar cu studii superioare, 165 personal mediu sanitar, 93  personal auxiliar 
sanitar,  26,50  personal TESA,  37 – personal muncitor şi deservire. 
 În analiza indicatorilor de management s-a urmărit raportarea la valorile de 
referinţă stabilite prin OMS nr. 1567/2007, pentru aprobarea valorilor medii naţionale ale 
indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului, situaţia la nivelul Spitalului 
oraşenesc Tîrgu  Neamt pentru anul 2010 prezentandu-se astfel: 
 

Categoria de 
indicatori Denumire indicator 

Val. medie nationala 
conf. Ord. MSP 1567 
pe tip de spital 

Val.indicat
ori 
realizati  

Valoarea 
indicatorilor 
realizati  

Indicatori 
management 
R.U 

Număr mediu de bolnavi externati 
(spitalizare continuă) pe un medic 

418.00 502.85 454,42 

  
Număr mediu de bolnavi externati 
la o asistenta medicala 88.00 78.76 71,60 

  
Proportia medicilor din totalul 
personalului angajat 8.59 7.22 7.24 

  
Proportia pers. medical, din totalul 
personalului angajat al spitalului 55.45 54.44 54.31 
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Proportia personalului medical cu 
studii superioare din totalul 
personalului medical 17.70 15.30 15.38 

 
Numarul mediu de cons. efectuate 
in ambulatoriu pe un medic 4082.00 2977.25 2212,66 

 
Numar mediu de consultatii pe 
medic in camera de garda / UPU 50.00 1349.05 1415,74 

      

 Activitatea medical spitalicească şi ambulatorie s-a desfăşurat sub conducerea şi 
îndrumarea comitetului director, a consiliului medical alcătuit din şefii de secţii,  
compartimente şi laboratoare, a consiliului etic. 
 

Consiliul medical a propus: 
 îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică; 
 monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate a resurselor alocate; 
 s-au înaintat propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului; 
 măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în concordanţă cu 

nevoile de servicii medicale ale populaţiei, conform ghidurilor şi protocoalelor de 
practică medicală; 

 

Obiectivele principale ale comitetului director pe linie medicala au vizat : 
 asigurarea stocurilor necesare prin instituirea unor liste cu medicamente de bază, 

monitorizate de comisia medicamentului şi de farmacovigilenţă; 
 control exigent al activităţii desfăşurate în CPU, monitorizarea fişei de supraveghere, 

pentru pacientii prezenţi în camerele de gardă, a stocurilor de medicamente şi 
materiale sanitare, menţinerea în stare de funcţionare a aparaturii din dotare; 

 monitorizarea tranferurilor interclinice, semnarea protocoalelor cu spitalele de grad 
superior; 

 asigurarea serviciilor medicale pentru persoanele ce reprezinta cazuri sociale, mai 
ales în perioadele din an cu temperaturi extreme; 

 aplicarea obiectivelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul AH1N1; 
 îmbunătăţirea activităţii compartimentului de prevenire a infecţiilor nozocomiale şi 

colaborarea cu secţiile şi compartimentele unităţii. 
 

Activitatea economico-financiară între 01.01.2010 si 3.12.2010: 
 Prin  contractele de furnizare servicii medicale spitaliceşti, servicii medicale în 
asistenţă de specialitate de recuperare, specialităţi clinice, finanţarea subprogramelor de 
sănătate, s-a beneficiat de fonduri în sumă totală de 13.569.248 lei şi  897.073 lei sold, 
din care:                                       
1. servicii medicale spitaliceşti . . . :                            13.281.470 lei 
2. servicii paraclinice . . . . :                                              46.414 lei 
3. servicii clinice            .        .  . . :                                   94.338 lei 
4. cabinet diabet zaharat . . . : :                                   28.707 lei 
5. baza de recuperare . . . . :                         94.338 lei 
6. programe de sanatate , din care : 
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TBC medicamente   :                                                                                           15.752 lei   
Material sanitare    :                                                                                               5.240 lei 
DIABET  insulină           :                                                                                        2.556 lei                   
hemoglobină   :                                                                                                         433 lei 
 

 Veniturile proprii realizate au fost în suma de 364.000 lei, 172.569 lei sold.  
 

 Unitatea a constituit fondul de dezvoltare a spitalului în sumă de 70.508 lei şi a 
mai beneficiat de sume din donaţii în sumă de 23.580 lei (din care 8.420 lei). Sumele de 
la bugetul de stat alocate au fost de 648.665 lei, din diferite surse ale bugetului de stat : 
 Transferuri de la bugetul de stat                                     409.165 lei 
 Venituri din contractele cu DSP şi  sume de la bugetul de stat           239.500 lei. 
 

          Sumele au fost destinate acoperirii drepturilor de personal şi cheltuielilor de 
întreţinere şi funcţionare ale cabinetelor din structura organizatorică a spitalului: 
dispensar TBC, cabinet planning, cabinet boli infecţioase  si pentru drepturile de personal 
ale medicilor stagiari şi rezidenţi. Fondurile avute la dispoziţie au fost utilizate în funcţie 
de indicatorii economici prevăzuţi în Legea nr.11/2010 - legea bugetului de stat, cu 
respectarea destinaţiei acestora şi a disciplinei financiare . 
    Din sumele avute la dispoziţie au fost efectuate plăţi în sumă de 14.074.822 lei, 
din care 11.337.934 lei au fost destinate cheltuielilor de personal , 2.584.774 lei au fost 
alocate cheltuielilor materiale bunuri şi servicii, iar 152.114 lei  au fost destinate altor 
cheltuieli de investiţii, astfel: 
 
Sursa de Buget aprobat Finanţări Plăţi Sold 
finantare total din care :  la data de la data de la data de 
   sold 2009 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010 
I. Buget din contracte 
cu CAS,   din care : 13569248 897073 13994667 12948196 1046471 
 -chelt personal 11204059 897073 10747378 10737172 892391 
 - chelt materiale 2365189 0 2210000 2207525 154080 
 - chelt capital 0 0 0 0 0 
II. Venituri proprii, din 
care: 364000 172569 363028 332946 30082 
 - chelt personal 23980 23980 23980 23980 0 
 - chelt materiale 311720 120289 310748 282669 28799 
 - chelt capital 28300 28300 28300 26297 2003 
III.Fond dezvoltare: 70508 70508 70508 56435 14073 
 - chelt personal 0 0 0 0 0 
 - chelt materiale 0 0 0 0 0 
 - chelt capital 70508 70508 70508 56435 14073 
IV. Donatii si 
sponsorizari 23580 8420 22527 22527 0 
   din care :           
 - chelt personal 0 0 0 0 0 
 - chelt materiale 17441 2581 16688 16688 0 
 - chelt capital 5839 5839 5839 5839 0 
V. Buget de stat - 648665 0 648665 648665 0 
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transferuri 
   din care :           
 - chelt personal 576778 0 576778 576778 0 
 - chelt materiale 71887 0 71887 71887 0 
 - chelt capital 0 0 0 0 0 
 TOTAL BUGET 14830001 1148570 15165448 14074822 1090626 
   din care :           
 - chelt personal 11804817 921053 12230325 11337934 892391 
 - chelt materiale 2856994 122870 2766933 2584774 182159 
 - chelt capital 168190 104647 168190 152114 16076 

 

 Modul de execuţie a bugetului de venituri si cheltuieli este reflectat în indicatorii 
economico financiari , parte a indicatorilor de performanţă ai managementului, astfel : 
 

Categoria 
de 
indicatori 

 
Denumire indicator 

Val. medie 
nationala conf. 
Ord. MSP 1567 
din 2007 pe tip 
de spital 

Valoarea 
indicatorilor 
realizati in 
ANUL 2009 

Valoarea 
indicatorilor 
realizati in ANUL 
2010 

Indicatori 
economico-
financiari 

Executia bugetara fata de 
bugetul de cheltuieli aprobat 

96,11 86,48 94,91 

 

Structura cheltuielilor pe tipuri 
de servicii si in functie de 
sursele de venit 96,24 98,71 96,00 

 

Proportia cheltuielilor cu 
servicii de urgenta in total 
cheltuieli (%) 3,44 7,55 7,64 

 

Proportia cheltuielilor pentru 
servicii paraclinice in total 
cheltuieli (%) 3,62 7,82 7,38 

 

Proportia cheltuielilor pentru 
servicii de spitalizare continua 
in total cheltuieli (%) 79,52 73,90 73,88 

 

Proportia cheltuielilor pentru 
servicii de spitalizare de zi in 
total cheltuieli (%) 3,24 0,00 0,00 

 

Proportia cheltuielilor pentru 
servicii in ambulatoriul de 
specialitate in total cheltuieli 
(%) 6,42 9,44 7,10 

 
Procentul veniturilor proprii din 
totalul veniturilor spitalului (%) 10,73 6,83 7,38 

 

Procentul cheltuielilor de 
personal din totalul cheltuielilor 
spitalului (%) 66,89 79,28 79,54 

 

Procentul cheltuielilor cu 
bunuri si servicii din totalul 
cheltuielilor spitalului (%) 24,77 18,18 19,33 
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Procentul cheltuielilor de 
capital in total cheltuielilor 
spitalului (%) 7,41 5,27 1,13 

 

Unitatea nu a înregistrat plăţi restante către furnizorii de bunuri şi servicii, suma 
de 171.101 lei, ce reprezintă soldul creditor al conturilor “401” = 171.011 lei şi “404” = 90 
lei, se încadrează în termenul de scadenţă. 

În anul 2010 a avut loc a treia etapă de reevaluare a mijloacele fixe, în 
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3471/2008, pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe. 
Metoda de amortizare utilizată în contabilitate este cea a amortizarii liniare, din care un 
procent de până la 5% se utilizează la constituirea fondului de dezvoltare a spitalului. 
 Serviciul contabilitate a acordat viză de control financiar preventiv propriu, 
organizat la nivelul instituţiei în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 
119/1999 si a Ordinului 522/2003 de aprobare a Normelor metodologice generale 
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, pentru un număr de 4053 de 
contracte, angajamente şi ordonanţări de plată 
 

Activitatea biroului RUNOS:Biroul  resurse umane, organizare, normare, salarizare  
a functionat în anul 2010 în cadrul Spitalului Orasenesc cu un număr de 4 salariati, apoi 
3, asigurând în principal următoarele activităţi : 
 elaborarea normativului de personal conform reglementarilor in vigoare şi structurii 

organizatorice aprobate  
 întocmirea statului de funcţii şi de personal conform normativelor de personal  şi 

structurii aprobate pentru toate categoriile de personal si in functie de fondurile 
existente in bugetul de venituri si cheltuieli 

 organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi examenelor pentru 
promovare în trepte profesionale superioare 

 intocmirea documentelor privind încadrarea personalului de execuţie potrivit statului 
de funcţii conform condiţiilor prevăzute în nomenclatoarele de funcţii şi salarizare şi a 
criteriilor de acordare a sporurilor şi altor drepturi  

 întocmirea contractelor de munca, a dosarelor de personal, completarea carnetelor 
de muncă,  a dosarelor de pensionare sau de încetare a activităţii, etc 

 întocmirea şi actualizarea evidenţei privind modificările ce intervin în situaţia 
profesională a fiecărui salariat atât în sistem informatizat, prin crearea de baze de 
date cât şi prin înregistrarea în carnetele de muncă  

 înregistrarea continuă a datelor în registrul de evidenţă a salariaţilor ( REVISAL)  si 
raportarea catre ITM,conform reglementărilor în vigoare 

 întocmirea statelor de plata  privind drepturile salariale care se acordă personalului 
(salarii, sporuri, premii, tichete de masă, indemnizaţii pentru incapacitate de muncă, 
etc.) şi celelalte documente necesare plaţii drepturilor de personal 

 întocmirea si depunerea  lunara a declaratiilor nominale privind obligatiile de plata 
catre bugetul de stat si catre bugetele de asigurari sociale, somaj si sanatate 
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 intocmirea si depunerea la administratia financiara a fiselor fiscale anuale conform 
legislatiei in vigoare 

 întocmirea dărilor de seamă statistice si a sintezelor privind forţa de muncă şi 
cheltuielile de personal prevazute de reglementarile in vigoare 

 întocmirea raportărilor periodice stabilite prin reglementările Ministerului Sănătăţii 
Publice privind situaţia numărului de personal, fondul de salarii şi alte elemente de 
salarizare pe categorii de funcţii, locuri de muncă, surse de finanţare,  etc. 

 transmiterea documentelor necesare privind personalul pentru incheierea contractului 
de furnizare servicii medicale cu CAS Neamt, sau a actelor aditionale  si raporteaza 
periodic datele solicitate prin aplicatiile informatice ale  CAS Neamt 

 eliberarea documentelor privind situatia profesionala, a adeverintelor de vechime si 
alte documente la cererea salariatilor  

 intocmirea situatiilor operative privind personalul si fondul de salarii la solicitarea  
conducerii unitatii, in vederea  luarii deciziilor si a hotararilor in domeniul politicii de 
personal 

 colaborarea permanenta cu toate compartimentele  functionale ale unitatii pentru 
rezolvarea tuturor aspectelor din sfera activitatii de resurse umane  

 informarea salariatilor si a conducerii unitatii cu privire la situatia profesionala, 
drepturi si obligatii in calitate de salariati, reglementari specifice si prevederi in 
domeniul muncii 

 pune in aplicare dispozitiile managerului si hotararile Comitetului Director privind 
activitatea de personal  

 

Conform statului de funcţii si de personal aprobat, a fost stabilit prin normativ un 
număr de 478 posturi, din care au fost propuse spre aprobare 400 posturi. Din numărul 
de 400 posturi, unitatea a funcţionat cu 359,3 posturi ocupate(361salariati) în următoarea 
structură: 37,8 medici şi alt personal sanitar superior, 165 asistenti medicali, 93 personal 
auxiliar sanitar, 26,5 TESA si alt personal auxiliar, 37 muncitori. 

Serviciul R.U.O.N.S. a desfăşurat sistematic, în anul 2010, toate activităţile 
necesare asigurării plăţii salariilor şi celorlalte drepturi(sporuri, indemnizaţii, concedii de 
odihnă, tichete de masa, indemnizatii de concediu medical) pentru un număr total de 384 
salariati, din care 361 cu contract de munca pe durata nedeterminata, titulari de post in 
statul de personal. Au fost întocmite lunar statele de plată, concedii medicale si tichete 
de masa, documentaţia aferentă(angajamente bugetare, propuneri de cheltuieli, 
ordonantari de plată, borderouri privind reţinerile din salarii, situatii centralizatoare 
desfasurate pe paragrafe si aliniate, conform clasificatiei bugetare, declaratii nominale 
privind contributiile la bugetul de stat si la fondurile speciale.  
 În baza Legii 330/2009, din luna ianuarie 2010, s-a realizat reîncadrarea 
personalului, conform noilor grile de salarizare şi a criteriilor emise de Ministerul 
Sănătăţii, modificându-se întreaga evidenţă a personalul si a salariilor, au fost întocmite 
actele adiţionale cu modificările privind salariul de bază. S-a întocmit şi s-a transmis 
documentatia necesară care atestă situatia profesionala a întregului personal medical, 
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pentru încheierea contractului de servicii medicale cu CAS Neamt pe anul 2010, a 
actelor aditionale pe tipuri de activităţi(spital, ambulatoriu, paraclinic, recuperare, etc.). 
  

Activităţi desfăşurate în anul 2010 pe linie de Resurse umane: 
 au fost fundamentate tarifele pentru analizele de laborator, serviciile radiologice si 

pentru prestatiile medicale efectuate la cerere, au fost depuse raportările şi 
declaraţiile prevazute de lege, dările de seamă statistice privind personalul şi fondul 
de salarii pentru încheierea contractului cu CAS Neamţ; 

 au fost intocmite 16 dosare de încadrare, din care 4 contracte de munca pe durata 
nedeterminata pentru rezidenti (3 medici şi un farmacist – concurs national), 12 
dosare contracte de munca pe durata determinata(9 concursuri la nivel de unitate), 
17 dosare de pensionare(din care unul pentru invaliditate).  

 nu au fost cazuri de salariaţi sanctionaţi şi nu s-au înregistrat conflicte de muncă la 
nivelul unităţii ; 

 au fost înaintate către Ministerul Sănătăţii solicitări privind deblocarea unor posturi 
vacante strict necesare (farmacist, medic specialist ATI, medic specialist OG, 
biochimist), în urma cărora au fost deblocate 4 posturi din statul de functii: 1 medic 
chirurgie, 1 farmacist, 2 asistenti medicali. Posturile au fost publicate la concurs si 
ocupate (cu exceptia celui de medic chirurg, care este in desfasurare);  

 a fost întocmită şi depusă lunar la CAS Neamt documentatia necesara in vederea 
rambursarii sumelor platite pentru concediile medicale aferente anului 2010, in 
valoare de 43661 lei suma care s-a recuperat in totalitate. 

 

În cursul anului 2010 au fost solutionate un numar de 49 de cereri ale foştilor 
salariati ai unitatii, actualmente pensionari, pentru eliberarea adeverinţelor pentru 
drepturile salariale acordate în raport cu salariul de baza în perioada 1957 – 2001, în 
vederea recalcularii pensiilor.  

Ca urmare a intrarii in vigoare a ordinului MS nr. 1224/23.09.2010 privind 
stabilirea normativului de personal in unitatile sanitare, s-a procedat la elaborarea unui 
nou normativ, care însă nu a fost pus în aplicare, având în vedere resursele financiare 
limitate de care dispune unitatea şi măsurile de austeritate impuse prin reglementarile 
legale, singura modificare a statului de functii cu 01.12.2010 fiind de suplimentare cu un 
post de medic.  
 

Activitatea administrativă, aprovizionare şi transport  
 În cursul anului 2010, activitatea serviciului de aprovizionare – administrativ - 
transporturi, s-a desfasurat in conditii corespunzatoare. Evenimente mai deosebite au 
avut loc la spalatorie unde a fost instalata o noua masina de spalat automata, capacitate 
32 kg., la bucatarie au fost puse in functiune un numar de doua ventilatoare moderne, iar 
la acoperisul cladirii tiglele sparte au fost inlocuite si chituite de catre meseriasii spitalului.  

Spălătoria a reusit în condiţii foarte bune să facă faţă tuturor cantităţilor de rufe 
murdare, prin spălarea si călcarea acestora. La bucătărie a fost preparată hrană pentru 
toate categoriile de bolnavi, cu meniuri diversificate şi la costuri  reduse.  
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Centrala telefonică a funcţionat în două schimburi, iar cheltuielile cu convorbirile 
telefonice au scazut simtitor. ROMTELECOM, furnizorul de servicii de întretinere si 
functionare a centralei telefonice şi a reţelei interioare şi exterioare, s-a comportat 
corespunzator, intevenind in deranjamente de fiecare data profesional si in termen  util.  

Cele două magazii ale unitătii noastre au funcţionat fără sincope cu stocuri 
minimale obligatorii. Aprovizionarea s-a desfăşurat în mod corespunzător, astfel încât 
baza materiala necesara a spitalului a fost asigurata pe intreaga perioada supusa 
analizei.  

A fost asigurată transparenţa şi integritatea procesului de achizitii publice. 
Valoarea totala a achizitiilor publice realizate în cursul anului 2010 a fost în sumă de 
2643658 lei.   

Intrucât  bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010 a fost aprobat la finele 
lunii aprilie, sumele alocate cheltuielilor pentru bunuri si servicii, respectiv pentru fiecare 
cod CPV au fost sub 15.000 euro, s-a realizat o singura procedura de achizitii publice, 
respectiv cerere de oferte pentru furnizare antibacterieni pentru uz sistemic, celelalte 
achizitii de bunuri si servicii fiind relizate in exclusivitate prin cumparari directe, din care 
peste 40% prin Sistemul electronic de achizitii publice. Considerăm necesar să 
menţionam bunurile achizitionate de natură mijloacelor fixe: 1 ecograf, 2 
electrocardiografe, 1 analizor biochimie uscata, 1 sterilizator cu aer cald si 2 sisteme de 
supraveghere video.   

Transporturile medicalizate au fost realizate de catre Ambulanţa Piatra Neamţ, iar 
celelalte transporturi din care în principal plasma si sangele, au fost asigurate de către 
autoutilitara unităţii. 
 

Activitatea tehnică: 
  În funcţie de fondurile alocate şi de urgenţele existente s-au realizat următoarele: 
 achiziţionându-se o maşină de spălat automată s-a procedat la confecţionarea, după 

proiect, a postamentului de bază cu instalţiile aferente de alimentare cu apă şi 
scurgere. Maşina a putut fi pusă în funcţiune pe acest postament după racordarea 
electrică, branşament executat independent. 

 igienizarea hol etaj I – Radiologie, 
 igienizarea şi amenajarea în cadrul Ambulatoriului de specialitate a următoarelor 

locaţii: grup sanitar stomatologie, grup sanitar radiologie, cabinet medical dr. Cozma 
Gabriela, cabinet asistenţi radiologie, cameră developare radiologie, spaţiu Rx 
dentar, cabinet medicină internă. 

 igienizarea casei scării spălătorie şi camere croitorie, 
 completarea faianţă deteriorată şi lipsă la bloc operator secţia OG, 
 igienizarea unei părţi a Secţiei medicină internă, 
 igienizarea sectorului administrativ, 
 s-au executat glafurile la clădirea Secţiei boli infecţioase, precum şi igienizarea casei 

scării şi a subsolului acestei secţii, 
 s-au remediat gropile de pe căile de acces în cadrul unităţii, 
 s-au verificat instalaţiile de încălzire, etc. 
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Activitatea informatică, statistica şi evaluare medicală: 
 Nr 
crt 

Denumire aplicatie Utilizatori 

1 Aplicatie salarizare , state plata   Serv. ROUNS 
2 Aplicatie contabilitate bugetara (executie bugetara, registru 

casa, aprovizionari, facturare, balanta verificare, registre 
jurnal) 

Serv.CONTABILITATE, 
Serv. ROUNS, 
Serv.APROVIZIONARE  

3. Aplicatie stocuri (alimente, materiale, obiecte inventar, 
mijloace fixe, medicamente) 

Serv.CONTABILITATE,  
Serv.APROVIZIONARE 

4 Aplicatie internari (registru de internari in format electronic) Garda - internari 
5 Comenzile de medicamente on-line din sectii la farmacie. 

Emiterea de condici de medicamente si evidenta stocurilor 
in cadrul farmaciei 

Sectiile spitalului  
Farmacia 
Serv.CONTABILITATE 

6 Aplicatie laborator de analize medicale-(emiterea buletinelor 
in format electronic + raportare medicala la CJAS NEAMT) 

Laborator de analize 
medicale 

7 Aplicatie laborator radiologie (raportare medicala la CJAS 
NEAMT) 

Laborator radiologie 

8 Aplicatie grafice si pontaje   Biroul ROUNS 
Asistentele sefe de sectii 
Sefii de servicii 

9 Pagina de internet www.spital.tirguneamt.ro   
 

 

La nivel naţional se utilizează şi se raportează date în următoarele 
aplicaţii: 

Nr  
Crt 

Denumire aplicatie  

1 SIUI SPITAL - registratorii medicali din toate 
sectiile, laborator de analize 
medicale, radiologie Stastician 

2 SIUI PNS (programe de sanatate –TBC) Farmacia 
3 SIUI BAZA DE RECUPERARE Baza de recuperare 
4 SIUI CLINIC Cabinete medicale ambulatoriu -  
5 DRG registratorii medicali  

statistician 
 

La nivel de spital există o reţea de  aproximativ 30 de calculatoare în reţea ce 
necesită întreţinere şi monitorizare. În partea de statistică medicală se execută 
urmatoarele lucrări: 
 se verifică centralizatoarele lunare de activitate ale secţiilor; 
 se numerotează şi îndosariază foile de observatie clinica de la toate sectiile spitalului; 
 se calculează indicatorii statistici şi de eficienta ai spitalului lunar/trimestrial şi anual; 
 se transmit raportarile lunare, trimestriale şi anuale la DSP Neamt; 
 colecteaza si verifica lunar datele introduse de utilizatorii din sectii in programul DRG 

despre pacientii  externati din spital sile transmite lunar la Şcoala Naţională de 
Sănătate Bucuresti  
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 primeşte rapoartele de invalidare şi întocmeşte  dosarul pentru revalidarea cazurilor 
catre Comisia de Analiza a cazurilor invalidate de la nivelul Casei de Asigurari 
P.Neamt; 

 întocmeşte rapoarte trimestriale şi anuale despre cazurile nevalidate către Directorul 
medical al unitatii; 

 verifica si transmite lunar datele inregistrate de fiecare sectie în programul SIUI 
pentru pacientii externati din spital; 

 întocmeşte rapoartele SIUI pentru  CAS Neamt; 
 întocmeşte dările de seamă statistice trimestriale şi anuale catre Ministerul Sanatatii 

şi Direcţia de Sănătate judet Neamt; 
 întocmeşte orice raport de activitate şi indicatori sanitari solicitaţi de conducerea 

spitalului sau alte foruri superioare; 
 se completează managementul spitalicesc capitolele indicatori cantitativi si calitativi; 
 verifică centralizatoarele de activitate lunare,trimestriale si anuale ale cabinetelor din 

ambulatoriu integrat al spitalului; 
 verifică morbiditatea cabinetelor din ambulatoriu integrat al spitalului trimestrial si 

anual; 
 urmareşte în dinamica indicatorii demografici si de morbiditate ai populatiei deservite 

de spitalul nostru si intocmeste rapoartele solicitate; 
 completează  lunar datele solicitate în programul Ex. buget a spitalului; 
 calculează indicatorii de cheltuieli la medicamente si materiale sanatate pe sectii si 

spital lunar,trimestrial si annual; 
 verifică lunar şi raportează activitatea trimestrial şi anual la cabinetele de: diabet 

zaharat, tbc, laborator ,interventii chirurgicale  cabinet chirurgie generala din 
ambulatorul integrat  a spitalului; 

 verifică şi raporteaza lunar/trimestrial si anual activitatea serviciului UPU, transferuri 
interspitalicesti,decese etc; 

 verifică prin sondaj modul de codificare a diagnosticelor şi a procedurilor inscrise in 
foile de observatie clinice  de pe sectii, in conformitate cu Normele Australiene 
ROviDRG 2010 in vederea eliminarii posibilitatii de invalidare a unor cazuri internate 
din motive de codificare eronata; 

 informează lunar CAS despre accidentele de munca ;  
 raportează lunar catre CAS cazurile de cetateni straini, eurocard care au fost internati 

in spital; 
 raportează lunar/trimestrial /anual ,cazurile internate in urma agresiunilor sau 

accidentelor de circulatie intamplate in acea perioada si prezentate la serviciul UPU 
sau internate in spital . 

 

Perspective şi priorităţi: 
Prioritatea perioadei urmatoare consta in elaborarea Strategiei de incadrare in 

cheltuielile de personal, astfel incat , cheltuielile aferente drepturilor de personal  sa 
reprezinte maxim 70 % din sumele decontate de casele de asigurari de sanatate din 
Fondul national unic de asigurari sociale, precum si din sumele asigurate din bugetul 
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Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie,in conformitate cu prevederile Ordinului 
ministrului sanatatii nr. 941/22.26.2010. 

In momentul in care Ministerul Sanatatii va stabili modul de aplicare al art. 196 din 
Legea 95/2006, care precizeaza ca: În situaţia în care spitalul public nu are angajat 
personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenţei 
medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii, poate 
încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora, vom proceda la 
încheierea de contrcate de prestari de servicii atat pentru furnizare de servicii medicale 
de anestezie, de asigurare a asistentei medicale de urgenta in timpul diminetii in CPU si 
de furnizare servicii farmaceutice. 

Deasemenea, vor fi dispuse masurile de reducere a cheltuielilor publice prevazute 
de OUG 55/2010, prin limitarea consumului de carburanti la 50 % fata de nivelul prevazut 
de OG 80/2001 si prin reducerea cheltuielilor bugetare bunuri si servicii pe 2011, cu 20 
%, fata de nivelul aprobat. 

În vederea creşterii calităţii serviciilor medicale acordate populaţiei din teritoriul 
arondat unităţii noastre, medicii şi personalul medical, precum şi cel de îngrijire vor 
participă la activităţi de perfecţionare continuă, pentru îmbunătăţirea nivelului de 
competenţa, standard impus în managementul resurselor umane pentru obţinerea 
acreditării spitalului. 
 
 

5.SC ECO TG S.R.L 
 

            Societatea comercială ECO TG SRL şi-a început activitatea din luna ianuarie 
2010, ca urmare a implementării proiectului « ECO - MANAGEMENT TÎRGU NEAMT - 
PROIECT PENTRU REALIZAREA UNUI SISTEM EFICIENT SI DURABIL DE 
GESTIONARE A DESEURILOR ». Societatea îşi desfăşoară activitatea cu un număr de 
31 de angajaţi.  
 

Obiectul de activitate - SC ECO TG SRL are ca obiect de activitate prestarea 
serviciului de salubrizare, pe raza oraşului Tîrgu Neamţ(partener cu 63% din capitalul 
social) şi comunele: Băţăteşti(9%), Brusturi(8%), Drăgăneşti(3%), Ghindăoani(5%), 
Grumăzeşti (12%). 
 

Dotări ale societăţii - 3 masini autocompactoare de 18,14,7 mc; o maşină cu carlig, 
pentru transportarea containerelor de 32 mc; un încărcător frontal; o autocompactoare de 
14 mc (de la Primaria oraşului Tîrgu Neamt) ;o maşina de transport containere de 3 sau 
4 mc(de la SC ACVATERM SA.). 
 

Activităţi desfăşurate cu prioritate: 
 construirea Staţiei de sortare, transfer şi compostare deşeuri;  
 construirea a 102 platforme de colectare selectiva a deseurilor;  
 s-au achizitionat si distribuit pubele de 120 L, 240 L, eurocontainere de 1100 L; 
 au fost colectate 13588 mc de deşeuri, 4756 tone ;  
 s-a valorificat o cantitate de 53,16 tone(din luna iulie);  
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 au fost reîinoite şi întocmite contracte noi atât cu persoane fizice cât şi juridice, în 
urma distribuirii pubelelor;au fost încheiate contracte individuale, pentru persoane 
fizice şi juridice, în oraşul Tîrgu Neamţ şi comunele Brusturi şi Drăgăneşti;  

 au fost încheiate contracte unice cu primăriile locale, în comunele Bălţăteşti şi 
Ghindăoani; comuna Grumăzeşti, aceasta a refuzat să coopereze ;  

 au fost triate pubelele rămase din rampa de gunoi a oraşului (unde au fost depozitate) 
şi s-a constat că un număr de 820 pubele - de 120L şi 240 pubele -  de 240 L sunt 
deteriorate, comisia de receptie a hotărât sa fie returnate distribuitorului pentru a fi 
înlocuite. 

 

Licenţa ANRSC - Licenţa emisă de ANRSC Bucureşti a fost obţinută pentru 
activitatea de precolectare, colectare şi transport a deşeurilor municipale, inclusiv a 
deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, 
sortarea deşeurilor municipale şi colectarea, trasportul şi sortarea, valorificarea şi 
eliminarea deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor, apartamentelor proprietate individuale. 
 

Raport economico – financiar: Gradul de încasare pentru persoane fizice si 
juridice este de  60%. 
 

Venituri - din prestari servicii salubrizare: 
- persoane fizice:                              508.320 lei 
- persoane juridice:                           440.950 lei 
Venituri - din activitati diverse                   1.845 lei 
Venituri - din subventii                            56.965 lei 
Total venit -                                       1008.080 lei 
Cheltuieli - cu munca vie                       593.000 lei 
Cheltuieli cu combustibilul                     127.000 lei 
Cheltuieli cu rampa                                258.000 lei 
Alte cheltuieli (materiale,piese de schimb, obiecte inventar,etc.)            27580 lei    
Total cheltuieli –                                                                               1005.580 lei     
Profit brut                                                    2500 lei  
Impozit pe profit -                                          400 lei 
Profit net                                                     2100 lei 
 

Situaţia distribuirii pubelelor la data de 31.12.2010 : 
Nr. 
crt 

Tip Repartiz. Total Tg. Nt Com. Bălt. Ghind
. 

Drăg. Brust
. 

Grum. 

1. 120 L 
+  
240 L 

primite 
distribuite 
ramase 

11302 
6304 
4998 

4484 
3134 
1350 

6818 
3170 
3648 

1613 
1330 
283 

1039 
930 
109 

721 
380 
341 

1497 
528 
969 

19482 
1946 

2. 120 L primite 
distribuite 
ramase 

9780 
5388 
4392 

3520 
2440 
1080 

6260 
2948 
3312 

1465 
1200 
265 

975 
900 
75 

641 
350 
291 

1329 
498 
831 

18500 
1850 

3. 240 L primite 1522 964 558 148 64 80 168 982 



 

 Pagina 145 
 

             
 

6.  S.C. “CIVITAS COM” S.R.L 
 

 Societatea comercială “CIVITAS COM” SRL Tîrgu Neamţ şi-a desfăşurat 
activitatea practică din anul 2010, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, în 
conformitate cu Hotărârile Adunării Generale, ale Consiliului de Administraţie al societăţii 
şi Dispoziţiilor Primarului oraşului Tîrgu Neamţ. Obiectivele şi criteriile de performanţă ale 
societăţii sunt cele stabilite prin Bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat prin HCL nr. 150/ 
25.11.2009 şi rectificate prin Hotărârea Adunării Generale a Societăţii nr 15/ 28.06.2010 
 

Evoluţia activităţii în anul 2010: 
 realizarea cifrei de afaceri de 1.460.867 lei; 
 realizarea profitului net de 108.824 lei. 
 

Obiectivele de investiţie din piaţa agroalimentară: 
 achiziţionarea terenului de lângă Hala pentru desfacerea produselor de origine 

animală şi amenajarea unei parcări pentru autovehiculele care aprovizionează piaţa 
agroalimentară; 

 realizarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie ”CENTRU COMERCIAL” 
din piaţa oraşului destinat comercializării mărfurilor alimentare şi industriale; 

 asfaltarea terenului achiziţionat de la PETROM SA şi destinat comercializării în 
sistem en – gross a produselor agricole de volum mare; 

 realizarea instalaţiei de climatizare pentru  
 hala pentru desfacerea produselor de origine animală 
 hala pentru comercializarea legumelor şi fructelor 
 realizarea a 2 panouri publicitare în piaţa agroalimentară; 
 realizarea instalaţiei de supraveghere video în piaţa agroalimentară; 
 realizarea scării exterioare de acces în spaţiul comercial situat la etajul I al 

Complexului comercial; 
 modificarea instalaţiei de alimentare şi utilizare cu gaz metan în conformitate cu noile 

reglementări ANRGM. 
 

Criterii  de  performanţă: 
 Rata profitului net                                   7,12 %  
 Rata rentabilităţii exploatării                      17,25 %  
 Perioada de recuperare a creanţelor                        90 zile   
 Perioada de rambursare a datoriilor                        60 zile  
 Productivitatea muncii                  69.643 lei/angajat 

distribuite 
ramase 

916 
606 

694 
270 

222 
336 

130 
18 

30 
34 

30 
50 

30 
138 

96 

4. 1100 L primite 
distribuite 
ramase 

408 
336 
72 

160 
156 
4 

248 
0 
0 

60 
60 
0 

32 
32 
0 

32 
32 
0 

56 
56 
0 

680 
68 

5. Platf.  102 40/6 62 15 8 8 14 17 
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 Ponderea salariilor în costuri                      27,95 %  
 

Realizări:  
 Aria activităţile desfăşurate şi în anii anteriori a fost continuată, respectiv de 
administrare a pieţei agroalimentare, oborului şi bazarului realizând următoarele 
obiective de investiţii şi lucrări: 
 asfaltarea terenului achiziţionat de la PETROM SA şi destinat comercializării în 

sistem en-gross a produselor agricole de volum mare; 
 scară exterioară de acces în spaţiul comercial situat la etajul II al Complexului 

Comercial din piaţa agroalimentară; 
 uşă acces din exterior în spaţiul de la etajul II din Complexul Comercial; 
 modificarea instalaţiei de alimentare şi utilizare cu gaz metan în conformitate cu noile 

reglementări ANRGM; 
 uşi duble de acces în hala pentru comercializarea produselor de origine animală (hala 

agroalimentară); 
 instalaţie electrică de alimentare a celor 7 tronsoane de module din piaţa 

agroalimentară; 
 igienizarea generală a interiorului halei pentru comercializarea produselor de origine 

animală (hala agroalimentară); 
 instalaţie alimentare cu gaze a halelor carne lactate şi legume fructe; 
 instalaţie încălzire a halelor carne lactate şi legume fructe. 
 

Valoarea totală a lucrărilor de investiţii a fost de 121.997 lei. 
 

Probleme cu care societatea s-a confruntat în anul 2010: 
 închiderea activităţii de comercializare a florilor în modulul de la intrarea în piaţa 

agroalimentară datorită nerentabilităţii acestuia şi închirierea modului respectiv unui 
agent economic; 

 reducerea veniturilor din activitatea de administrare a pieţei agroalimentare, oborului 
şi bazarului cu aproximativ 20% cauzată de: acordarea de facilităţi la chiriaşii din 
piaţa agroalimentară (reducerea chiriei cu 25% în lunile ianuarie şi februarie); 
reducerea activităţilor la bazarul şi oborul orăşenesc la cca. 50% faţă de anii anteriori;  

 neînchirierea unor spaţii din Complexul Comercial a spaţiului de la etajul I şi 3 birouri 
de la etajul  II; 

 reducerea activităţii la Hala legume-fructe datorată sezonului de iarnă; 
 neutilizarea spaţiului pentru comercializarea produselor agricole în sistem en-gross în 

perioada ianuarie-iunie; 
 criza economico-financiară a afectat majoritatea comercianţilor care utilizează 

terenurile şi spaţiile din piaţa agroalimentară, veniturile acestora scăzând lunar (ceea 
ce a dus la la întârzieri mari de la plata chiriei de peste 2 şi chiar 3 luni la o parte din 
aceştia), astfel că în prezent chiria lunară se încasează foarte greu iar la data de 
31.12.2010 existau restanţe în sumă de 182.264 lei; 

 începând cu data de 01.07.2010 s-a renunţat la TVA aferentă chiriilor de la piaţa 
agroalimentară, obor şi bazar datorită creşterii taxei respective de la 19% la 24%, 
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creştere care nu ar fi putut fi suportată de chiriaşi. Consecinţa acestei măsuri va face 
ca TVA aferentă lucrărilor de investiţii care vor fi executate să fie suportată de 
societate, nemaifiind dedusă ca până în prezent din TVA încasată de la comercianţi. 

 

Bugetului de venituri şi cheltuieli: 
 Venituri totale                                                         1.542.231 lei. 
 Cheltuieli totale                                                       1.249.957 lei. 
 Profit net                                                                   292.274 lei. 
 

Realizarea criteriilor de performanţă în anul 2010: 
 rata profitului net                                                                               18,95 % 
 perioada de recuperare a creanţelor                                                     90 zile 
 perioada de rambursare a datoriilor                                                     60 zile 
 productivitatea muncii                                           59.316 mii lei/angajat 
 ponderea salariilor în costuri                                                           32,04 % 
 rata rentabilităţii exploatării                                                           33,07 %. 
 
 

7. S.C. EUROSAL TRADE S.R.L 
 

 Societatea comerciala EUROSAL TRADE înfiinţată la începutul anului 2007 
desfăşoară activităţi de salubrizare şi întreţinere spaţii verzi. Activitatea se desfaşoară în 
baza Contractului cu nr. 55/03.09.2007 încheiat între Consiliul Local şi societate, în urma 
concesionării Serviciului spaţii verzi - Salubritate. Societatea şi-a desfăşurat activităţile în 
principal pe domeniile pentru care a  fost concesionată, prin Anexa la Contract au fost 
preluaţi şi distribuiţi, salariaţii de la Primăria Tîrgu Neamţ, pentru cele două sectoare de 
activitate - Spaţii verzi - Seră şi Salubritate. 
 Dotarea tehnică a societăţii a fost dimensionată şi prezentată în oferta tehnică, în 
scopul promovării calităţii şi eficientizării activităţilor concesionate, a dezvoltarii durabile a 
serviciilor şi a protecţiei mediului înconjurător, în concordanţă cu programul de adaptare 
la normele Uniunii Europene. 
 

Domenii de activităte ale celor două sectoare: 
 SPAŢII VERZI – SERĂ - activitate principală de înfiinţare, amenajare şi întreţinerea 

parcurilor şi spaţiilor verzi ale oraşului; 
 SALUBRITATE – activitate care se ocupa cu salubrizarea cailor publice rutiere şi a 

trotuarelor, colectarea şi transportul gunoiului stradal în perioada de vara, respectiv 
dezăpezire, combatere polei, spart gheaţă în perioada de iarnă. 

 

Baza materială proprie: 
 automaturătoare cu perie – 1 buc ; 
 maşină pentru maturat, spalat şi stropit – 1 buc. 
 autogunoieră compactoare – 1 buc. 
 încărcător frontal tip IFRON – 1 buc. 
 Cisternă autospecializată ROMAN – 1 buc. 
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 autoturism LOGAN – 1 buc. 
 cositoare MS FS 100 – 2 buc. 
 pompă stropit pentru tratamente fitosanitare – 2 buc. 
 ferestrău pentru tuns gard viu – 2 buc. 
 motoferestrău Sthil – 2 buc. 
 coşuri stradale portocalii – 100 buc. 
 europubele 120 l – 50 buc. 
 europubele 240 l – 24 buc. 
 eurocontainere 1,1 mc – 10 buc. 
 minifreză pentru zapadă Norlett – 2 buc. 
 miniplug pentru zapadă – 1 buc. 
 

Lucrări de întreţinere spaţii verzi:  
 degajat teren de hârtii din parcuri şi corpuri străine dintre blocuri; 
 tăieri corecţie arbori din oraş ; 
 mobilizat teren (săpat) ; 
 rectificat margini peluze ; 
 văruit tulpini arbori , borduri ; 
 prăţşit şi plantat flori ; 
 udat flori cu cisterna ; 
 cosit gazon ; 
 tuns gard viu ; 
 tratament fitosanitar spaţii verzi ; 
 tăieri corecţie trandafiri ornamentali ; 
 înrgopat/dezgropat trandafiri ornamentali ; 
 scos şi sortat bulbi din teren ; 
 curăţat teren de frunze, crengi, flori uscate, iarbă, buruieni; 
 plivit buruieni ; 
 plantat gard viu ; 
 tăiere manuală a arborilor uscaţi ; 
 măturat zăpada de pe bănci ; 
 colectare şi transport resturi vegetale. 
 

 Personalul a fost dotat cu echipament nou de protecţia muncii, conform 
normativelor în vigoare pentru activitatea prestată, precum şi materiale igienico - sanitare 
necesare şi impuse de norme. Colectarea deşeurilor stradale rezultate în urma activităţii 
de salubrizare se face cu maşina de compactat, specializată în colectarea din 
europubele şi eurocontainere, înlocuidu-se astfel vechile rotocare cu europubele la 
standarde europene. 
 

Activitatea de salubritate - are în vedere executarea lucrărilor specifice anotimpului, 
pe o reţea de căi rutiere carosate de 72.096 mp. şi 62.388 mp trotuare: 
 întreţinere curăţenie pe străzi şi trotuare; 
 măturat în condiţii normale trotuare; 
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 măturat mecanic suprafeţe asfaltate ; 
 curăţat rigole prin răzuire ;  
 spălat / stropit străzi, trotuare şi parcări ; 
 măturat manual frunze trotuare şi carosabil; 
 curăţat manual zapadă afânată sau bătătorită; 
 curăţat manual gheaţă; 
 împraştiat manual material antiderapant; 
 încărcat manual în auto zapadă presată; 
 încărcat, transportat, descărcat reziduri stradale; 
 dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare; 
 colectat, transportat reziduri stradale. 
 

Activităţi care nu fac obiectul concesiunii : 
 lucrări ocazionate de «Zilele Oraşului», «Floralia», «Ziua Vânătorilor de Munte», 
«Ziua Eroilor», «1 Decembrie», « Ziua Cetăţii Neamţ»; 
 confecţionat ghirlande şi coroane flori ; 
 montat/ demontat Orăşelul Copiilor ; 
 lucrări de reparaţii a cabinelor şi urnelor pentru votare; 
 montarea/demontarea acestora în secţiile de votare; 
 lucrări de reparaţii coşuri stradale; 
 plantat puieţi salcâm la rampa de gunoi ;  
 întreţinere şi curăţenie la rampa de gunoi ; 
 întreţinere şi curăţenie albia râului Ozana 
 

Comisia de apreciere şi recepţie a lucrărilor efectuate  - conform Caietului de 
sarcini activitatea se desfăşoară sub controlul unei comisii de recepţie numită prin 
Dispoziţia Primarului. Este formată din : 
 viceprimar - Petrariu Iftime – preşedinte 
 ing. Cojocaru Niculina 
 ing. Durbacă Sorin 
 ing. Cojocariu Cezar 
 ing. Dăscalu Vasile 
 sing. Loghin Maria 
 şef formatie SVSU Cucoş Daniel 
 

 Procesele verbale de recepţie a lucrărilor de salubrizare şi de întreţinere a 
spaţiilor verzi se întocmesc şi se verifică zilnic de comisie, iar la sfârşitul fiecărei luni se 
întocmeşte centralizatorul lucrărilor efectuate. 
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CAP. IV. UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT  ŞI CLUBURI ŞCOLARE 
 
 

1. COLEGIUL NAŢIONAL „ŞTEFAN CEL MARE” 
 

Gradul de ocupare a spaţiilor de învăţământ 
Colegiul este alcătuit din următoarele corpuri de clădire: corp A cu 19 săli de clasă 

şi 2 laboratoare (chimie şi fizică); corp B cu 12 săli de clasă şi un cabinet medical; corp C 
cu sală de lectură, bibliotecă, 3 laboratoare  de informatică; corpul B „Mihail 
Kogălniceanu” cu 9 săli de clasă, 2 laboratoare (chimie-fizică şi informatică), bibliotecă şi 
sală de sport. Elevii interni sunt cazaţi în internatul şcolar care are 20 camere. 

În anul şcolar 2009-2010, au beneficiat de serviciile noastre educaţionale un 
număr total de 1.458 elevi, din care: 246 în învăţământul primar, 216 în învăţământul 
gimnazial, 996 în învăţământul liceal. 
 

Învăţământ primar 
 Clasa  Nr. clase Nr. elevi 
I 3 66 
II 3 77 
III 2 47 
IV 2 56 
TOTAL 10 246 

  

Învăţământ gimnazial 
Clasa  Nr. clase Nr. elevi 
V 2 64 
VI 2 51 
VII 2 56 
VIII 2 45 
TOTAL 8 216 

 

Învăţământ liceal 
Profil/  
Clasa  

Matematica/ 
Informatica 

Ştiinte 
ale 
Naturii 

Filologie Ştiinte 
Sociale 

Nr. elevi 

IX 4 1 2 1 234 
X 4 1 2 1 236 
XI 5 1 2 1 267 
XII 5 1 2 1 259 
TOTAL 18 4 8 4 996 

 
 
 
 
 
 

Numărul copiilor cuprinsi în clasa I 
Clasa  Nr. clase Nr. elevi înscrişi Nr. elevi rămaşi 

1 3 66 64 
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Gradul de promovabilitate al elevilor în anul şcolar  2009 - 2010 
 

Învăţământ primar 
Clasa  Total elevi Promovaţi  Procent  
I 63 63 100% 
II 76 76 100% 
III 49 49 100% 
IV 56 56 100% 
TOTAL 244 244 100% 

 

Învăţământ gimnazial 
Clasa  Total elevi Promovaţi  Procent  
V 62 61 98% 
VI 48 48 100% 
VII 54 54 100% 
VIII 46 46 100% 
TOTAL 210 209 99% 

 

Învăţământ liceal 
Clasa  Total elevi Promovaţi  Procent  
IX 234 234 100% 
X 237 237 100% 
XI 263 263 100% 
XII 259 259 100% 
TOTAL 993 993 100% 

 

Examenul de Bacalaureat                                                                      
Din care, cu media generală Nr.elevi 

inscrişi 
Nr. elevi 
prezenţi 

Nr. elevi 
reuşiţi 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

259 259 259 2 12 111 134 0 
 

Teze cu subiect unic Limba română si Matematica: 
Din care, cu media generală  Nr.elevi 

înscrişi 
Nr. elevi 
prezenţi 

Nr. elevi 
reuşiţi 5-5,99 6-,99 7-7,99 8-8,99 9-10 

46 46 46 1 1 4 4 33 
 

Din care, cu media generală Nr.elevi 
înscrişi 

Nr.elevi 
prezenţi 

Nr.elevi 
reuşiţi 5-5,99 6-,99 7-7,99 8-8,99 9-10 

46 46 46 - 5 14 12 15 
 
 

Mişcarea elevilor : 
Nivel învăţământ Elevi veniţi prin transfer Elevi plecaţi prin transfer Alte situaţii 
Înv. primar 5 1 - 
Înv. gimnazial 1 1 5 
Înv. liceal 7 5 3 
Total  13 7 8 
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Absenteism şcolar :                                                                                                                 
Absenţe din care: Nr. 

crt. 
Clasa  

Motivate  Nemotivate  
Total absenţe 

1 I A 3 0 3 
2 I B 85 13 98 
3 I C 74 76 150 
4 II A 342 0 342 
5 II B 221 0 221 
6 II C 57 55 112 
7 III A 128 0 128 
8 III B 17 233 250 
9 IV A 34 48 82 
10 IV B 9 88 97 
11 V A 223 0 223 
12 V B 342 263 605 
13 VI A 740 859 1599 
14 VI B 285 650 955 
15 VII A 91 294 385 
16 VII B 720 376 1096 

Absenţe din care: Nr. 
crt. 

Clasa  
Motivate  Nemotivate  

Total absenţe 

17 VIII A 384 5 389 
18 VIII B 793 132 925 
19 IX RA 649 101 750 
20 IX RB 480 21 501 
21 IX RC 362 184 546 
22 IX RD 316 276 592 
23 IX RE 463 99 562 
24 IX UA 1227 582 1809 
25 IX UB 331 199 530 
26 IX UC 351 205 556 
27 X RA 543 132 675 
28 X RB 561 287 848 
29 X RC 832 215 1047 
30 X RD  558 364 922 
31 X RE 807 107 914 
32 X UA 605 217 822 

Absenţe din care: Nr. 
crt. 

Clasa  
Motivate  Nemotivate  

Total absenţe 

33 X UB 438 159 597 
34 X UC 1195 483 1678 
35 XI RA 493 235 728 
36 XI RB 479 365 844 
37 XI RC 780 222 1002 
38 XI RD 1121 494 1615 
39 XI RE 1104 478 1582 
40 XI RF 767 89 856 
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41 XI UA 844 185 1029 
42 XI UB 1701 527 2228 
43 XI UC 433 202 635 
44 XII RA  1510 413 1923 
45 XII RB 1233 376 1609 
46 XII RC 1732 437 2169 
47 XII RD 430 561 991 
48 XII RE 1602 252 1854 
49 XII RF 331 256 587 
50 XII UA 1927 217 2144 
51 XII UB 1016 381 1397 
52 XII UC 2448 402 2850 

 

Număr total cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal 
nedidactic 

INDICATORI NORME  
Didactic – norme  76,76 
Didactic auxiliar – norme 15 
Nedidactic – norme 17 
Total norme 108,76 
Didactic norme urban 76,76 
Titulari 63,32 
Titulari (cumul+plată cu ora) 5,22 
Suplinitori calificaţi(>5 titularizare) 7,44 
Suplinitori calificaţi (neparticip. titulaizare)   
Pensionari  0,78 
Institutori cu a doua specializare 1 
Cu studii superioare în altă specializare 3 
Studenţi, în curs de calificare - 
Cu studii medii  - 
Didactic auxiliar norme urban 15 
Nedidactic norme urban 17 

 
 
 
 

Număr total norme pe nivele 
  Primar  Gimnazial  Liceal  Total  
Didactic-norme 11,11 11,55 54,10 76,76 
Didactic auxiliar – norme - - 15 15 
Nedidactic – norme - - 17 17 
Total - norme 11,11 11,55 86,10 108,76 

 

Cadre didactice – 46 cu grad didactic I, 24 cu grad didactic II, 12 cu definitiv, 2 
debutanţi. 
Personal auxiliar – 15 norme, din care: 2 secretari; 2 bibliotecari; 3 laboranţi; 2 
tehnicieni; 2 administratori; 2 contabili; 1 pedagog; 1 supraveghetor noapte. 
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Personal nedidactic – 17 norme, din care:10 îngrijitori;2 paznici; 2 muncitori 
calificaţi; 2 fochişti; 1 spălătoreasă 
 

Baza materială, dotarea, resursele materiale: 
 clădirile unităţii sunt în stare de funcţionare. 
 toate corpurile colegiului sunt racordate la reţeaua de apă şi canalizare a oraşului, 

precum şi la gaz metan. 
 activitatea serviciului contabilitate s-a desfăşurat conform planului de muncă  întocmit 

pe an financiar şi în conformitate cu atribuţiile din fişa postului şi a graficului de 
circulaţie a documentelor financiar-contabile. La serviciul contabilitate, lucrările sunt 
cu termene precise, acestea fiind executate şi transmise la datele stabilite la ISJ 
Neamţ, Primăria oraşului Tg.Neamţ, DGFP Neamţ, Direcţia de Statistică, Casa de 
Sănătate, Casa de pensii Neamţ . 

 

I. Veniturile realizate, în anul şcolar 2009-2010,  au fost de 52.198  lei,  
provenind din : 
 închirieri de spaţii                        1.070 lei 
 cazare elevi internatul şcolar    25.386 lei 
 taxe  pentru eliberări de acte      2.162 lei 
 alte venituri                                 7.535 lei 
 sponsorizări                              16.045 lei 
 s-a primit, ca donaţie, o imprimantă în sumă de 500 lei, pentru laboratorul de fizică. 
 

II. Cheltuielile efectuate de la bugetul local  3.610.839 lei, pe următoarele titluri: 
 cheltuieli de personal                                                                                     3.415.712 

lei, din care : 
 salarii de bază                                                                                                1.603.197 

lei 
 gradaţii de merit                                                                                                124.855  

lei 
 indemnizaţie de conducere                                                                                 29.518  

lei 
 spor de vechime                                                                                                384.810 

lei 
 spor condiţii de muncă                                                                                           4.694 

lei 
 alte sporuri                                                                                                           22.742 

lei 
 premiu anual si 2%                                                                                            284.834 

lei 
 plăţi cu ora                                                                                                         100.762 

lei 
 dirigenţie, indemnizaţii de boală şi diferenţe salariale 2005-2007                     110.926 

lei 
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 transport la şi de la locul de muncă                                                                       9.524 
lei 

 contribuţii de asigurări sociale de stat                                                                739.850 
lei 

 

III. Cheltuieli materiale şi servicii 153.234 lei, pentru: furnituri de birou, materiale 
de curăţenie, plată utilităţi, deplasări, materiale de întreţinere, materiale sanitare, obiecte 
de inventar de mică valoare. 
 

IV. Transferuri (burse) 9.506 lei (pentru lunile septembrie şi octombrie 2009, iar din 
anul 2010 nu s-au mai alocat fonduri pentru burse) 
 

V. Cheltuieli de capital 32.387 lei  
 

VI. Cheltuieli de la bugetul de stat, cheltuielile de 566.494 lei au fost următoarele : 
 Cheltuieli de personal  23.818 lei, pentru plata inspecţiilor speciale, a TSU, titularizări 

şi examen bacalaureat şi pentru contribuţii de asigurări sociale de stat aferente 
plăţilor cu salariile.                                                     

 Cheltuieli materiale şi servicii 2.555 lei pentru deplasări examene naţionale, 
titularizări, bacalaureat şi cazare preşedinte bacalaureat 

 Decont transport elevi navetişti 265.579 lei 
 Bani de liceu 274.542 lei 
 

VII. Cheltuielile din venituri sunt în sumă de 51.277 lei, reprezentând : 
 cheltuieli pentru bunuri şi servicii 36.537 lei 
 cheltuieli de capital (amenajare grupuri sanitare cadre didactice) 14.740 lei 
 diferenţa de 921 lei dintre veniturile încasate şi cheltuielile efectuate, se regăseşte în 

cont, la data de 31.08.2010. 
 

IX. Burse, alocaţii, programe sociale în anul şcolar 2009-201: burse de merit 
– 32; burse de studiu – 57; burse sociale – 41  
 

X. Programului Naţional de Protecţie Socială „bani de liceu” am avut în 
unitatea noastră un număr de 194 de elevi beneficiari.  
 

XI. Alocaţii:Toţi elevii  au beneficiat de alocaţie de stat. 
 

XII. Programe sociale (Cornul şi laptele): „Cornul şi laptele” – 460 pachete/zi. 
 
 

2. COLEGIUL TEHNIC “ION CREANGĂ” 
 

Efective şcolare/claseforme de învăţământ : 
Nivel  învăţământ  Nr.  clase/ grupe Nr. elevi/copi/ adulţi: Forma  învăţământ 
Preşcolar  2 40 zi 

 cl. a –V-a 1 21 Zi Secundar inferior 
Gimnaziu   cl. a –VI-a 1 22 Zi 
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   cl. a –VII-a 0 0 - 
    cl. a –VIII-a 1 21 Zi 

din care 

Total 3 64  
 cl. a –IX-a 16 473 Zi/seral 

     cl. a –X-a 6 203 zi 
Liceal, 
(ciclul inferior) 
din care  Total 22 676  

 cl. a –IX-a 0 0 - 
     cl. a –X-a 8 217 Zi  

SAM 

Total 8 217  
An de completare  7 239 ZI/seral 

cl. a –XI-a 6 194 zi 
 cl. a –XII-a 16 479 Zi/seral/frecventa redusa 

  cl. a –XIII-a 6 162 Zi/seral/frecventa redusa 

Liceal 
(ciclul superior) 

Total  28 835  
an I 1 35 Zi Postliceal, 

din care an II 1 15 Zi  
 

Distribuţia elevilor, în funcţie de profil/specializare/calificare 
profesională: 

Nr 
crt. 

Clasa Profil Domeniul 
pregatirii  

Calificarea profesionala Nr  
clase 

Efective elevi 

1 IX A Tehnician activit. ec 1 30 
2 IX B 

Comert 
Tehnician în administraţie 1 30 

3 IX C Tehnician în turism 1 31 
4 IX D 

Servicii 

Turism si 
alimentatie Tehnician în gastronomie 1 31 

5 IX E Protectia mediului Tehnician ecolog şi 
protecţia calităţii mediului  

1 31 

6 IX F Industrie 
alimentara 

Tehnician analize produse 
alimentare 

1 30 

7 IX G Silvicultura Tehnician în silvicultură şi 
exploatări forestiere 

1 29 

8 IX H Tehnician agronom 1 28 
9 IX I 

Resurse 
naturale si 
protectia 
mediului 

Agricultura 
Tehnician în agricultură 1 28 

10 IX J Tehnician operator 
tehnică de calcul 

1 30 

11 IX K 

Electronica/ 
Automatizari 

Tehnician în automatizări  1 30 
12 IX L Tehnician instalaţii 

electrice 
1 29 

13 IX M 

Electric 

Tehnician electrician 
electronist auto 

1 29 

14 IX N Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

1 30 

15 IX O 

Mecanica 

Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

1 29 

16 IX P 

Tehnic 

Constructii 
Instalatii si lucrari 
publice 

Tehnician în construcţii şi 
lucrări publice 

1 30 

  Total a IX-
a zi 

16 475 
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17 X A Tehnician în activităţi 
economice 

1 29 

18 X B 

Comert 

Tehnician în administraţie 1 28 
19 X C Tehnician în turism 1 29 
22 X D 

Servicii 

Turism si 
Alimentatie Tehnician în turism  1 30 

23 X E Protectia Mediului Tehnician ecolog şi 
protecţia calităţii mediului  

1 31 

24 X F Industrie 
alimentara 

Tehnician analize produse 
alimentare 

1 28 

25 X G Silvicultura Tehnician în silvicultură şi 
exploatări forestiere 

1 30 

26 X H Tehnician agronom 1 30 
27 X I 

Resurse 
naturale si 
Protectia 
Mediului 

Agricultura 
Tehnician în agricultură 1 30 

28 X J Tehnician de 
telecomunicaţii 

1 31 

29 X K 

Electronica 
Automatizari 

Tehnician în automatizări  1 28 
30 X L Tehnician în instalaţii 

electrice 
1 26 

31 X M 

Electric 

Tehnician electrician 
electronist auto 

1 27 

32 X N Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

1 30 

33 X O 

Tehnic 

Mecanica 

Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

1 29 

  Total a X-a 
zi 

15 436 

34 XI A Servicii Comert Tehnician în administraţie 1 35 
35 XI B Protectia Mediului Tehnician ecolog şi 

protecţia calităţii mediului  
1 35 

36 XI C 

Resurse 
naturale si 
Protectia 
mediului 

Silvicultura Tehnician în silvicultură şi 
exploatări forestiere 

1 34 

37 XI D Electrica Tehnician electrician 
electronist auto  

1 34 

38 XI E Electrica 
Automatizari 

Tehnician operator 
tehnică de calcul  

1 35 

39 XI F 

Tehnic 

Electric Tehnician în instalaţii 
electrice  

1 34 

  Total a XI-
a zi 

6 207 

40 XII A Tehnician ecolog şi 
protecţia calităţii mediului 

1 31 

41 XII B 

Protecţia mediului 

Tehnician ecolog şi 
protecţia calităţii mediului 

1 30 

42 XII C 

Resurse 
naturale si 
Protectia 
mediului 

Industrie 
alimentară 

Tehnician analize produse 
alimentare 

1 31 

43 XII D Tehnician operator 
tehnică de calcul  

1 30 

44 XII E 

Tehnic Electronica 
Automatizari 

Tehnician operator 
tehnică de calcul  

1 32 
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45 XII F  Electric Tehnician în instalaţii 
electrice  

1 31 

  Total a XII-
a zi 

6 185 

46 XII G Tehnician în gastronomie 1 34 
47 XII H 

Servicii Turism si 
alimentatie Tehnician în gastronomie 1 32 

48 XII I Tehnician în agricultură 1 30 
49 XII J 

Resurse 
naturale si 
Protectia 
mediului 

Agricultura 
Tehnician în agricultură 1 26 

50 XII K Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii  

1 33 

51 XII L 

Tehnic Mecanica 

Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii  

1 33 

52 XII M rp 
seral 
Sem II 

Tehnic Mecanica Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

1 32 

  Total a XII-
a  Ruta 
Progresiva 

7 220 

53 XIII J rp Tehnic Mecanica Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

1 31 

54 XIII Krp Resurse Agricultura Tehnician în agricultură 1 29 
55 XIII Lrp Servicii Turism si 

Alimentatie 
Tehnician în gastronomie  1 26 

56 XIIIM 
rp seral  

Servicii Turism si 
Alimentatie 

Tehnician în gastronomie 1 24 

  Total XIII-a 
Ruta Prog. 
zi+seral 

4 110 

57 X seral  Ştiinţe ale naturii 1 36 
58 XIII seral 

Real 
 Ştiinţe ale naturii 1 29 

  Total Seral 2 65 
59 XIII A fr  Ştiinţe ale naturii 1 29 
60 XIII B fr 

Real 
 Ştiinţe ale naturii 1 32 

  Total 
Frecventa 
Redusa 

2 61 

 PL I Economic  Asistent de gestiune 1 27 
61 PL II Economic  Asistent de gestiune 1 29 
62  Total Inv. 

Postliceal 
2 56 

 

An de completare: 
Nr 
Crt 

Clasa Domeniul Calificarea Profesionala Nr. clase Efective  
elevi 

63 XI A ac Agricultura Lucrător în agroturism 1 33 
64 XI B ac Constructii Mozaicar, montator placaje 1 30 
65 XI C ac Turism si Alimentatie Ospătar,vânzător în UA 1 35 
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66 XI D ac Mecanica Mecanic auto 1 31 
67 XI E ac Mecanica Mecanic auto 1 32 
68 XI F ac Industrie textila si pielarie Confecţioner produse textile 1 34 
69 XI G ac 

seral  
Mecanica Mecanic auto 1 30 

70 XII N ac 
seral 
sem I 

Mecanica Mecanic auto 1 32 

  Total An Completare zi+ seral 8 225 
1 grupă 16 

preşcolari 
TOTAL GENERAL 

69 clase 2085 
elevi 

 

Situaţia statistică a elevilor în învăţământul preuniversitar: 
Nivel Număr clase Număr elevi % 
Preşcolar 2 40 2% 
Gimnaziu 3 64 3% 
Liceu zi ruta directă 36 1093 53% 
Liceu zi rută progresivă 7 186 9% 
Liceu frecvenţă redusă 3 109 5% 
Liceu seral 3 94 4% 
SAM zi 8 217 10% 
An completare zi 6 201 9% 
An completare seral 2 66 3% 
Postliceal/ maiştri buget 2 50 2% 
TOTAL 72 2120  

 

Planul de şcolarizare propus/realizat : 
 Pentru anul şcolar 2009-2010, la toate nivelele - preşcolar, gimnazial, liceal, an de 
completare şi postliceal s-a realizat planul de şcolarizare în totalitate: Învăţământ 
preşcolar – 2 grupe; Clasa a V - a  1 clasă. 
 

Liceu a - IX –a zi 
Filiera Profilul Calificarea profesională Nr. clase propuse Nr.clase realizate 

 
Servicii 
 

1. Tehnician activităţi 
economice  
2. Tehnician în turism  
3. Tehnician în administratie 
4.  tehnician în gastronomie 

1 
1 
1 
1 

4 Tehnologică 

Resurse 
naturale 
şi 
protecţia 
mediului 

1. Tehnician ecolog şi 
protecţia calităţii mediului 
2. Tehnician în silvicultură şi 
exploatări forestiere 
3. Tehnician analize produse 
alimentare 
4. Tehnician agromontan 
5. Tehnician în agricultură 

1 
  

1 
 

1 
1 
1 

5 
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 Tehnic 1. Tehnician electrician 
electronist auto  
2. Tehnician în instalaţii 
electrice 
3. Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 
4. Tehnician in automatizari 
5. Tehnician de 
telecomunicatii 

1 
1 
2 
1 
1 

6 

TOTAL    15 15 
 

Liceu a IX - a seral 
Filiera Profilul Specializarea Nr.clase propuse Nr. clase realizate 
Teoretică Real 

 
Ştiinţe ale naturii 1 

 
1 

 

An de completare a XI -a zi 
Domeniul  Calificarea profesională  

nivel 2 
Nr. clase 
propuse 

Nr. clase realizate 

Mecanică  Mecanic auto  2 2 
Agricultură  Lucrător în agroturism  1 1 
Turism şi alimentaţie  Ospătar (chelner) vânzător în UAP 2 2 
Silvicultură Pădurar  1 1 
TOTAL   6 6 

 

Liceu ruta progresivă a – XII - a Zi: 
Filiera Profilul Calificarea profesională Nr. clase 

propuse 
Nr. clase 
realizate 

Servicii Tehnician în gastronomie  1 1 
Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician in agricultură 
 

1 1 
Tehnologică 

Tehnic Tehnician mecanic pentru 
intretinere si reparatii 

1 1 

TOTAL    3 3 
 

An de completare a – XI - a Seral: 
Domeniul  Calificarea profesională  

- nivel 2 
Nr. clase propuse Nr. clase realizate 

Mecanică  
 

Mecanic auto 1 1 

TOTAL   1 1 
 

Liceu ruta progresivă a XII - a  Seral: 
Filiera Profilul Calificarea profesională Nr. clase 

propuse 
Nr. clase 
realizate 

Tehnologică Servicii Tehnician în gastronomie  1 1 
TOTAL    1 1 

 

Învăţământ  postliceal: 
Domeniul Calificarea profesională Nr. clase propuse Nr. clase realizate 
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Economic Asistent de gestiune  1 1 
TOTAL   1 1 

 

Situaţia la învăţătură:  
Indicatori Învăţământ 

gimnazial 
Învăţământ 
 liceal (ZI) 

Învăţământ 
profesional  
Zi şi seral 

Învăţământ liceal 
(seral/frecvenţă 
redusă) 

Învăţământ 
postliceal  
 

Elevi înscrişi la 
început de an şcolar 

64 1279 484 203 50 

Elevi rămaşi la 
sfârşitul anului 
şcolar 

66 1229 454 185 46 

Promovabilitate (%) 100 97,64 95,59 98,91 91,30 
 

Absenteismul şi abandonul şcolar: 
Nivel Număr total elevi înscrişi 

la început de an şcolar 
Număr elevi  
abandon şcoala 

Număr elevi care s-au retras 
sau care au renunţat la studii 

Gimnaziu 64 0 0 
Liceu zi ruta directă 1093 15 10 
Liceu zi rută 
progresivă 

186 0 24 

Liceu frecvenţă redusă 109 0 5 
Liceu seral 94 0 13 
SAM zi 217 2 0 
An completare zi 201 0 19 
An completare seral 66 0 9 
Postliceal/ maiştri 
buget 

50 0 4 

TOTAL 2080 17 84 
 

Situaţia participării cadrelor didactice la etapele perfecţionării prin 
grade: 

Gradul didactic Definitiv  
2010 

Gr. II 
2010 

Gr. I 
2010 

Gr. II 
2011 

Gr. I 
2011 

Gr. II 
2012 

Gr. I 
2012 

Gr. I 
2013 TOTAL 

Nr. cadre didactice 
înscrise 12  8 11  3 1 7 42 

Nr. cadre didactice 
participante 12  8 11  3 1 7 42 

 

Personalul didactic: 
Nr. total de 
cadre didactice 

Norme didactice 
întregi  

Nr. cadre didactice cu 
norma în unitate  

Număr de titulari 
 

Număr de cadre 
calificate 

127 123.98 109 78 124 
 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 
Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 
Cu doctorat Cu gr. I Cu gr. II Cu definitivat Fără definitivat Necalificat 
- 43 21 44 16 3 
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Total norme didactice de specialitate: 54.61  
Total personal didactic de specialitate: 52  
 cu definitivat - 21, 
 gradul didactic II - 7,  
 gradul didactic I -13,  
 suplinitori calificaţi fără grade – 11 
 

Rezultatele obţinute la examenele naţionale 
 

Evaluare Naţională: 

 
 
 
 

Rezultate Bacalaureat înainte de contestaţii: 
PROMOTIE 2010 + PROMOTIE 
ANTERIOARA 

       

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 
Medii Din care cu medii: Forma 

de 
invata
mant 

Nr 
elevi 
inscri
si 

Nr. 
elevi 
preze
nti 

Nr. 
elevi 
neprez
entati 

Nr. 
elevi 
elimi
nati 

Numar  
candi-
dati 
respinsi 

< 5 

Nr. 
elevi 
reusiti 

6 – 
 6.99 

7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

Zi 343 334 3 0 3 3 331 7 70 206 48 
Seral 39 32 5 0 1 1 31 1 10 15 5 
Fără  
Frecv. 

1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Frecv.  
redusă 

40 31 4 0 0 0 31 2 10 18 1 

TOTAL 423 398 12 0 4 4 394 10 90 240 54 
 

Rezultate bacalaureat după contestaţii: 
RAPORT GENERAL          
PROMOTIE 2010 + PROMOTIE ANTERIOARA        
Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 

Medii: Din care cu medii: Forma de 
invatamant 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. 
elevi 
preze
nti 

Nr. 
elevi 
nepre-
zentati 

Nr. 
elevi 
elimin
ati 

Numar  
de 
candi-
dati 
respinsi 

< 5 

Nr. 
elevi 
reusiti 

6 - 
6.99 

7 – 
7.99 

8 – 
8.99 

9 – 
9.99 

Zi 337 334 3 0 3 3 331 7 70 205 49 
Seral 37 32 5 0 1 1 31 1 10 15 5 
Distanţă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fără 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Nota Proba Nr. elevi înscrişi Nr. elevi 
 prezenţi 

Note 
sub 5 5 6 7 8 9 10 

Limba şi literatura română 21 21 0 5 5 8 3 0 0 
Matematică 21 21 0 2 7 4 7 1 0 
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frecvenţă 
Frecvenţă 
redusă 

35 31 4 0 0 0 31 2 10 18 1 

TOTAL 410 398 12 0 4 4 394 10 90 239 55 
 

 Toate cadrele didactice angajate în organizarea şi desfăşurarea examenului de 
bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2010, s-au achitat în mod corect de atribuţiile care le-au 
revenit. Procentul de promovabilitate la examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie a 
fost de 98%.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. LICEULUI ECONOMIC „VASILE CONTA”  

Statistică şcolară comparativă: 
Judeţ Liceu Nivel Nr clase Nr elevi Media/ clasă Nr clase Nr elevi Media/ clasă 

Preşcolar 674 15476 22,96 22 676 30,72 
Primar 1145 22068 19,27 12 306 25,5 
Gimnaziu 1056 23040 21,81 11 331 30,09 
Liceu zi ruta 
directă 

599 16163 26,98 5 160 32 

Efective elevi: 
Preş. Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal 

I II III IV  
I-IV V VI VII VIII Total 

 V-VIII IX X XI XII  IX- 
XII 

676 

61/ 
3 

76/ 
3 

85/ 
3 

77/ 
3 306 89/ 

3 
65/ 
2 

86/ 
3 

90/ 
3 331 63/ 

2 
34/ 
1 

65/ 
2 - 160 

Total 1473 
         

Situaţiile statistice arată că în anul şcolar 2008-2009 au venit în liceul nostru 31 
de elevi, iar în semestrul I al anului şcolar 2009-2010, alţi 37 elevi .  

Promovabilitatea în anul şcolar 2009- 2010 este în procent de 100 % , un elev 
fiind amânat pe motive de boală, 4 elevi corigenţi. 
 

Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2009- 2010: 
Promovati cu medii Corigenti la 

Nivelul 

Nr de elevi 
promovati la 
sf. Anului 
şcolar 2009-
2010  5-
 6.

99
 

7-
 7.

99
 

8-
 8,

99
 

9-
 9,

99
 

1 OB 2 OB 3 OB 

Elevi cu situatia 
neincheiata 

primar 305 3 52 250 0 0 0 1 
gimnazial 330 6 94 230 0 0 0 0 
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liceal 157 0 37 40 87 0 0 0 3 
 

Învăţământ primar: 
Indicatori Total 
Elevi înscrişi la început de an şcolar 299 
Elevi rămaşi la sfârşitul semestrului I 306        
Promovabilitate (%) 100 
Elevi cu situaţia neîncheiată 1 
Elevi neşcolarizaţi 0 

 

Învăţământ gimnazial: 
Indicatori Total 

Elevi înscrişi la început de an şcolar 330 
Elevi rămaşi la sfârşitul semestrului I 331 
Promovabilitate (%) 100 
Elevi cu situaţia neîncheiată 0 
Elevi neşcolarizaţi 0 

 

Învăţământ liceal: 
Indicatori Total 

Elevi înscrişi la început de an şcolar 164 
Elevi rămaşi la sfârşitul semestrului I 164 
Promovabilitate (%) 100 

 

Resurse umane(cadre didactice, personal didactic auxiliar şi nedidactic) 
Număr de cadre didactice : 76 , din care:  41 educatoare, 12  învăţători, 23 profesori. 
Personal didactic-auxiliar :   11 persoane. 
Personal nedidactic:    42 persoane. 

 

Personalul  didactic: 
Titulari 
 

Suplinitori Detaşaţi Categorie 

Grad 
I 

Grad 
 II 

Def.  Deb Grad 
I 
 

Grad 
 II 
 

Def 
 

Grad 
 I 

Grad II 
 

Def Deb 

Educator 19 9 9        2     1 1        1 
Învăţători 11 1          
Profesori 18 2 2         

 

 Activitatea anului şcolar 2009-2010, a demarat cu 11 grupe de program prelungit 
în care au fost înscrişi 329 preşcolari  şi 2 grupe program normal în care au fost înscrişi 
50 preşcolari. Grupele de program prelungit au fost structurate astfel: 
     - 2 grupe mici 
     - 3 grupe mijlocii ( din care una în alternativa step by step ) 
     - 3 grupe mari 
     - 3 grupe pregătitoare  
 

  La program normal grupele au fost structurate astfel: 
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     - 1 grupa nivel 1 (copii de 3-4 ani ) 
     - 1 grupa nivel 2 (copii 5-7 ani) 
          Procesul instructiv - educativ a fost asigurat de 24 educatoare toate calificate 
dintre care 19 titulare si 3 suplinitoare. 
 
 
 

Infrastructura. Lucrări de investiţii şi reparaţii. Baza materială 
     

  Începutul anului şcolar 2009-2010 a dus îmbunătăţiri în direcţia dotărilor cu 
mobilier şcolar pentru elevii de liceu şi învăţământ primar,materiale didactice şi sportive, 
pătuţuri pentru preşcolari(32),s-au dotat cabinetele(fizică) cu aparatura necesară. 
Biblioteca şcolii dispune de 13.000 volume. Numărul constant de cititori este de cel 
puţin  548. 
 

Sali de clase / 
Suprafata (mp) 

Laboratoare / 
Suprafata (mp) 

Cabinete / 
Suprafata (mp) 

Sala sport / 
Suprafata (mp) 

Sală festivă/ 
Suprafata (mp) 

Biblioteca 
Nr.volume 

23 /1150,69 4 / 249,66 5 / 216,08 1 / 452 1 / 90.02 1/ 13000 
 

Baza sportivă - În anul şcolar 2009-2010 dotarea  pentru activitatea de 
educaţie fizică şi sport s-a îmbogăţit cu aparatură specifică 
 

Programe guvernamentale – “Euro 200 şi Bani de liceu” -  În anul şcolar 2009-
2010, au accesat programele guvernamentale şi au obţinut ajutorul necesar 2 elevi – 
Euro 200 şi 53 de elevi –Bani de liceu. 
 

Execuţia bugetară pe anul financiar 2009 şi semestrul I din 2010 
Sursele de finanţare au fost următoarele: 
Buget local: 6.501.235 lei 
Buget republican: 959.705 lei 
Autofinanţare(contribuţie hrană copii): 631.593 lei  
 

În anul 2009 s-au cheltuit 4.243.500 lei, din care: 
 3.901.700 lei cheltuieli de personal; 
 197.800 lei cheltuieli materiale 
 6.000 lei bani de liceu 
 138.000 lei pentru investiţii 
 9.880 lei decontarea parţială a 100 euro pentru cadre didactice 
 

Identificarea resurselor, inclusiv extrabugetare  - La toate acestea s-au 
adăugat resursele extrabugetare, în valoare de 35.428 RON 
 
 

4. ŞCOALA GENERALĂ NR.3 “ION CREANGĂ” (SAM Nr.3) 
 

 Învăţământ prescolar - 3 grupe,din care; 2 grupe PN, 1 grupa PP 
 Învăţământ primar - 7 clase 
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 Învăţământ  gimnazial - 8 clase 
 Învăţământ  - 1 clasa a IX - a 
 Învăţământ profesional - 1 clasa a X - a SAM 
 

Şcoala cu clasele I - IV  nr. 5 - Humuleştii Noi: 1 clasa dublu simultan, 1 grupa mixta PN. 
 

Încadrare personal – evoluţia posturilor didactice, auxiliare şi 
nedidactice  

 An şcolar 2008-2009 An şcolar 2009-2010 
Personal didactic 31,21 31,21 
Personal did.aux. 4 4 
Personal nedid.   7,5 7,5 

 

Situaţia cuprinderii copiilor şi elevilor în învăţământul preuniversitar 
Nivel Număr clase Număr elevi 
Preşcolar 4 104 
Primar 8          156 
Gimnaziu 8 151 
Liceu zi ruta directă 1 22 
SAM 1 18 

 

Învăţământ primar: 
Indicatori Total 
Elevi înscrişi la început de an şcolar               158 
Elevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar 155 
Promovabilitate (%) 93% 
Elevi cu situaţia neîncheiată 1 
Elevi neşcolarizaţi 3 

 

 Învăţământ gimnazial: 
Indicatori Total 
Elevi înscrişi la început de an şcolar 152 
Elevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar 146 
Promovabilitate (%) 93% 
Elevi cu situaţia neîncheiată 2 
Elevi neşcolarizaţi 1 

 

Învăţământ liceal (ZI): 
Indicatori Total 
Elevi înscrişi la început de an şcolar 22 
Elevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar 17 
Promovabilitate (%) 100% 

 

Învăţământ professional: 
Indicatori Total 
Elevi înscrişi la început de an şcolar 18 
Elevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar 17 
Promovabilitate (%) 100% 
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Absenteismul şi abandonul şcolar - numărul elevilor care nu s-au prezentat la 
şcoală de la începutul anului şcolar a rămas constant  - 5. 
 

Situaţia participării cadrelor didactice la etapele perfecţionării: 
Gradul didactic Def.    

2010 
Gr. II  
2010 

Gr. I 
2010 

Gr. II 
2011 

Gr. I 
2011 

Gr. II 
2012 

Gr. I 
2012 

Gr. I 
2013 

Total 

Nr. cadre didactice 
înscrise 

4 3   1 3 1  12 

Nr. cadre didactice 
participante 

4 3   1 3 1  12 

 

Rezultatele obţinute la examene naţionale - Evaluarea Naţională 2010 
 Limba şi literatura română Matematica 
Înscrişi 37 Prezenţi 37 Prezenţi 36 
Note sub 5 3 5 
Note de 5 3 7 
Note de 6 5 8 
Note de 7 8 3 
Note de 8 11 8 
Note de 9 2 2 
Note de 10 5 3 

 

Bursele sociale au fost numai  pentru anul financiar 2009 pentru 78 elevi. 
Programe guvernamentale – “Euro 200 şi Bani de liceu” –“ EURO 200” - 2 
solicitări, din care 1 a returnat bonul valoric, motivand lipsa banilor necesari completarii 
c/v.calculatorului. Bani de liceu au fost acordati unui numar de 32 de elevi. 
 

Informaţii privind efectivele de elevi: 
Nivel de învăţământ  Număr de clase/  Număr de elevi/  

cl. I 2.25 47 
cl. a II-a 1,25 23 
cl. a III-a 2.25 40 
cl. a IV-a          2,25 43 

Primar 

Total  8  153 
cl. a V-a 2 37 
cl. a VI-a 2 34 
cl. a VII-a 2 36 
cl. a VIII-a 2 37 

Gimnaziu 
 

Total 7 134 
cl. a IX-a 1 22 
cl. a X-aSAM 1 18 

Liceal, (ciclul inferior) 
din care:  

Total 2 40 
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Nr. total cadre didactice Norme 
didactice 
întregi  
 

Nr. cadre 
didactice cu 
norma de bază în 
unitate  

Număr de titulari 
 

Număr de cadre  
calificate 
 

30 23 23/57,23% 21 30 
 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 
Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 
Cu doctarat Cu gr. I Cu gr.II Cu definitivat Fără definitivat Necalificat 

0 8 6 8 8 0 
Personal An şcolar 2009-2010 
Numărul mediu de elevi pe norma didactică 16,34 
Numărul mediu de elevi pe norma personal didactic auxiliar 111,75 
Numarul mediu de elevi pe norma de personal nedidactic 42 

 

Activitatea educativă în şcoli şi grădiniţe: 
                 

 

Execuţia bugetară  -  În anul 2010  s-au cheltuit urmatoarele sume: 
 1084160 lei pentru cheltuieli de personal 
 63500 lei pentru cheltuieli materiale  
 15140 lei pentru ajutoare sociale (decontare transport elevi 0, decontarea parţială a 

100 euro pentru cadre didactice - 3510 lei 
 26996  lei pentru burse (bani de liceu şi burse pentru moldoveni) 
 2607 lei pentru mentorat 
 11359 lei pentru investiţii. 
 
 

5. ŞCOALA GENERALĂ NR. 2 “GRIGORE GHICA - VODĂ” 
 

Rezultate generale la învăţătură: 
Total elevi I-IV, din care: 162 
Promovaţi 159 
Corigenţi - 
Cu situaţie neîncheiată 2 
Repetenţi 1                                                                                                  
Total elevi V- VIII, din care: 149 
Promovaţi 142 
Corigenţi, din care: 4 
- la un obiect 3 
- la două obiecte 1 
Cu situaţie neîncheiată 3 

Promovaţi cu medii generale: 
Clasele I-IV  

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Unitatea şcolară 

1.  Concurs naţional „Creangă şi satul cu poveşti” S.A.M. Oglinzi, Neamţ 
2.  Proiect cultural artistic „Prieteni, oriunde am fi” SAM „Ion Creangă” Tirgu Neamţ 
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S 11 
B 30 
Fb 118 

Clasele V-VIII  
5 - 6,99 10 
7 - 8,99 51 
9 – 10 81 

 

b)Rezultate la  evaluarea naţională: 
Note Disciplina Nr. elevi 

2 - 3,99 4 - 4,99 5-5,99 6-6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 
Limba  romana 35 - 1 7 4 5 6 12 
Matematica 35 3 3 9 7 10 2 1 
Media 35 1 3 5 7 10 7 2 

 

d) Frecvenţa elevilor: 
Clasa Total absenţe Absenţe motivate 

I-IV 949 197 
V-VIII 4151 2659 

 

Numărul mare de absenţe  se datorează  elevilor  care la sfârşitul anului 2009-2010 au 
fost declaraţi abandon şcolar: 
 1 elev - clasa a II-a B 
 1 elev – clasa a III-a B 
 1 elev – clasa a V-a B 

 

Burse acordate elevilor - În anul 2009 -2010 au fost asigurate si platite fonduri 
pentru bursele sociale şi bursele medicale până luna septembrie. 
Starea disciplinarǎ a elevilor: 

NOTE CLASA 
7 - 9,99 sub 7 

I-IV - - 
V-VIII 9 - 

 

Personalul  didactic: 
Gradul  

Total posturi/ 
catedre Debutant 

Def. II I Doctor în ştiinţe Necalificat 
Educatoare  1 - 1 - - - - 
Învăţători 9 - 3    1 5 - - 
Profesori  12 1 4   3 3 1 - 

 

Veniturile instituţiei de învăţământ, pe surse de finanţare (RON): 
TOTAL VENITURI 1010.490 
A. Din fonduri publice 1010.490 
- de la bugetul de stat 4078 
- de la bugetul local 1006.412 
B. Din alte surse - 
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Venituri din activitatea de învăţământ, producţie, servicii - 
Taxe (examene, eliberare acte etc.) - 
Închirieri - 
Donaţii - 
Sponsorizări - 
Alte venituri - 

 

Cheltuielile instituţiei de învăţământ, pe categorii (RON): 
TOTAL CHELTUIELI 1010.490 
A. Cheltuieli curente 1010.490 
 - cheltuieli de personal 943.019 
              - personal didactic 789.476 
              - personal didactic auxiliar 98.456 
              - personal nedidactic 55.087 
 - alte cheltuieli curente 67.471 
               - cheltuieli materiale şi servicii 63.476 
               - transferuri 3995 
B. Cheltuieli de capital 103.883 

 
Defalcarea cheltuielilor pe surse de finanţare (RON): 

A. Cheltuieli de la bugetul de stat 4078 
 - cheltuieli de personal 3902 
- cheltuieli materiale şi servicii,  176 
- transferuri (burse) - 
- cheltuieli de capital - 
B. Cheltuieli de la bugetul local (inclusiv din sume defalcate din TVA) 1006.412 
- cheltuieli de personal 939117 
- cheltuieli materiale şi servicii 47.043 
- cheltuieli de întreţinere (încălzire, electricitate, apă, igienizare etc. 16.257 
- cheltuieli de capital - 
- burse 3995 
- tichete cadou - 
C. Cheltuieli din alte surse - 
- cheltuieli din activitatea de învăţământ, producţie şi servicii - 
- cheltuieli din taxe de la persoane fizice  - 
- cheltuieli din închirieri spaţii - 
- cheltuieli din alte surse de venituri - 

 
 

6. CLUBUL SPORTIV SCOLAR TARGU NEAMT      
   

 Unitatea sportivă C.S.S. – Tîrgu Neamt, îşi desfploară activitatea prin Ordinul 
5036/14.11.2001. Întreaga activitate se desfasoara respectandu-se Ordinul M.E.C.T.S. 
5035/14.11.2001.                   
        În anul şcolar 2010 - 2011 sunt înscrisi 407 elevi - sportivi, aceştia fiind cuprinşi 
în  
25 grupe, la următoarele discipline sportive : 
 atletism 58 sportivi – 5 grupe (4 începători; 2 avansaţi) 
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 handbal  122 sportivi – 7 grupe (5 începatori; 2-avansati) 
 fotbal  171 sportivi – 9 grupe (6 începatori; 2 avansaţi; 1 performanţă) 
 tenis de câmp 20 de sportive – 2 grupe (1 grupa începători;1 grupa avansaţi) 
 baseball 36 sportivi – 2 grupe (1 grupa începători; 1 grupa avansati)                 
      

Baza materială a C.S.S. Tîrgu Neamţ constă în : 
 2 terenuri  fotbal  iarba omologate plus un teren în administrare 
 2 terenuri bitum handbal  
 1 teren zgura tenis câmp – 828 mp 
 1 teren zgura tenis câmp – 1240 mp 
 1 pista atletism – 3200 mp cu 7 culoare 
 1 cantina cu 160  locuri 
 tribună teren tenis – 100 mp 
 internat cu 80 locuri 
 sediul clubului      
 sală sport stadion       
 

Bilanţul activităţii 2010: 
Nr. 
Crt. 

     Indicatori 
 

 Total Atletism Handbal Fotbal Tenis 
camp 

Baseball 

1.    Elevi  sportivi 407 58 122 171 20 36 
2. Legitimati 265 22 71 129 12 31 
3. Clasificari 

sportive 
(categ.I,II,III) 

      

4 Absolventi ai 
CSS 

   20   

5 Sportivi transf. la 
cluburi de 
seniori (A,B) 

      

6 Sportivi în  
loturile nationale 
(juniori,tineret,se
niori)  

 2 sportivi.-jun.II 
Petrariu Dan-
Tudor 
Alungulesei 
Georgiana  

   3 sportivi JI 
Boaca 
Cosmin 
Baietu Alex. 
Preda 
Alexandru 

7 Sportivi cu dubla 
legitimare 

 2 sportivi - 
Petrariu Dan-
Tudor 
Alungulesei  
Georgiana 

    

 
8 

Rezultate 
internat., 
europene, 
mondiale,  
olimpice, 
Juniori, tineret, 
seniori 

  
 

  
 

 
 

5 sportivi JIII 
au facut parte 
din 
componenta 
Lotului 
National al 
Romaniei - 
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Campionatul 
European din 
Cehia – 
loc.IV.  

9 Record., cadeti. 
juniori,tineret, 
seniori. 

      

10 Campioni 
nationali sau a 
Cupei  Romaniei 
Copii.,juniori.,tin
eret.,seniori  

    *Loc.III 
Camp. 
Nation.- 
12 ani 
dublu 
  baieti 

Sportivul 
CURELARU 
ALEX. Cel 
mai bun 
lansator al 
Turneului 
de Jr.III din 
Camp. 
National 

11 Campionatul 
Nat.loc.I,II,III; 
Copii.,juniori, 
tineret,seniori 

 Loc II-Jr.I -  
Campionatul 
National 
Petrariu Dan-
Tudor  
Loc I: Alungulesei  
Georgiana 

*Loc.I – 
J2 CN 
   Seria A 
*Loc.III- 
Turneu 
Semifinal 
Camp. 
National 

 *Loc.III 
CN  
Dublu 12 
ani Baieti 
- sala 
*Loc.III 
CN Dublu 
– 14 ani 
 pe zgura 

Loc.I – Jr.III 
CN-Sala  
Loc.II. – C.N. 
Jr.III Aer 
Liber 

12  Sali sport proprii 
Numar,dimens. 

  1 sala 
sport 
 40 x 20m 

   

13 Terenuri sport 
proprii, 
Numar,dimens. 
 

 1 pista atletism cu      
7 culoare 

2 terenuri 
bitum 
40x20m; 
1 sala 
40x20m  

2 
terenuri 
iarba 
  110 m 
x 70m 

2 teren 
zgura 
1 teren 
zgura  cu 
nocturna 

1 teren iarba 
90x60m 

 

Rezultate sportive - Rezultate naţionale: 
Numele / prenumele   
sportivului 

Numele / prenumele      
antrenorului 

Rezultatul sportiv Locul / data 
desfăşurării 
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Tenis camp 
1. Caia Andrei 
2. Mitrofan Mihnea 
3.   Caia Andrei 
Baseball     jun. iii. 
1. Acsinte Ilie 
2. Acsinte iulian 
3. Lazăr Iustin 
4. Marian Lucian 
5. Bârliba Vlad 
6. Onea Ioan 
7. Acsinte Ovidiu 
8. Băţătescu Ciprian 
9. Dumitriu Bogdan 
10. Lazăr Cosmin 
11. Niţă Vasile 
12. Manea Daniel 
13. Olteanu Cosmin 
Ticu Cosmin 
 

 
 
prof. Tăranu Ioan 
prof. Ţăranu ioan 
 
prof. Şerban Vasile 
 
 
 
 
 
 
prof. Şerban Vasile 

 
 
Locul.III.  
CN dublu    -   12 ani - baieti 
Locul III 
Campionat International 
        12 ani – baieti  dublu 
Locul  II 
Campionat National 
 
 
Locul I 
Campionat National de sală 

 
 
Bucuresti 
29.06 – 04.07.2010 
 
Arad 
17 – 22.05.2010 
Tîrgu neamt 
11 – 13.06.2010 
 
 
 
 
Roman   
30-31.01.2010 

 
 

7. SALA POLIVALENTA “ŞTEFAN CEL MARE”  
  

  A fost data în folosinţa în luna ianuarie 2007şi se află în administrarea Primăriei 
Oraşului Tîrgu Neamt. Schema de personal al Sălii Polivalente este formata din 3 norme 
- personal de întreţinere şi îngrijire a sălii. 
 

 În anul 2010, Sala Polivalenta a deservit mai multe actiuni sportive: 
 Orele de educatie fizica şi sport ale claselor de la Colegiului National «Ştefan cel 

Mare» - aproximativ 1300 ore/an, la care participă peste 2000 de elevi; 
 Antrenamentele săptămânale ale echipelor Colegiului National «Stefan cel Mare» 

(handbal feminin / masculin, minifotbal, majorete, dans modern, etc); 
 Organizarea Finalei Memorialului “Gheorghe Ene” la minifotbal (copii), în parteneriat 

cu Federaţia Română de Fotbal, la care au participat cluburi importante de fotbal din 
ţară: Academia Gheorghe Hagi, CFR Cluj, Academia de Fotbal “Dani Coman” Piteşti;  

 Organizarea Finalei Olimpiadei Sportului Şcolar la Handbal Feminin Licee, în 
parteneriat cu M.E.C.T.S. şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamt, unde au participat 
cele mai bune 8 licee din ţară. Actiunea a avut un succes deosebit, reuşind să umple 
sală la fiecare joc, pe perioada celor 3 zile ; 

 Lotul National de Tineret al României la handbal feminin a efectuat un stagiu de 
pregătire, cei din stafful tehnic aducând aprecieri pentru condiţiile care le-au fost 
oferite ; 

 Echipa de handbal, din Liga Nationala, HCM Roman, şi-a desfasurat stagiul de 
pregatire din vară la Tîrgu Neamt ; 
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 Campionatele de handbal şi fotbal, urban si rural, ale scolilor generale din Tîrgu 
Neamt şi comunelor limitrofe, s-au disputat tot în această sală (aproximativ 400 de 
elevi din mediul urban şi rural, care participă la aceste competiţii) ; 

 Lotul National de Fotbal (juniori) a României au efectuat un stagiu de pregatire de 3 
zile, în această sală, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, neputandu-şi desfaşura 
antrenamentele la stadion ; 

 Conform unui ordin al M.A.I., Primăria trebuie să pună la dispoziţia anumitor institutii, 
în mod gratuit, o sala de sport pentru desfăşurarea antrenamentelor. Astfel, 
saptamanal, Poliţia Tîrgu Neamt, Jandarmeria, Pompierii, angajati ai Primăriei, 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Tirgu Neamt, îşi desfaşoară antrenamentele 
în această sală ; 

 Şi-au putut desfaşura activităţi sportive şi locuitori ai oraşului Tîrgu Neamt, închiriind 
sala la baremurile stabilite prin Hotărâre de Consiliu Local. Din pacate, numărul 
acestora a fost în continuă scădere, doar în perioada de iarnă au mai fost cereri de 
închiriere a sălii pentru minifotbal. 

 
 

8. CLUBUL COPIILOR TÎRGU NEAMŢ 
 

 Prioritatea stringentă a actualei etape o constituie dezvoltarea instituţională a 
clubului constând într-un ansamblu de demersuri susţinute şi coordonate care să vizeze 
dezvoltarea statutului şi imaginii clubului în viaţa comunităţii, acesta trebuie să devină, 
efectiv, centru de educaţie extraşcolară pentru copiii din localitate. Importantă este 
calitatea ofertei educaţionale, adică ce anume oferim: profiluri de cercuri şi activităţi, 
calitatea prestaţiilor didactice, bază materială, oportunităţi de formare şi dezvoltare 
pentru elevi, facilităţi, climat socio-afectiv, întâmpinarea aşteptărilor copiilor, părinţilor şi  
ale comunităţii . 
 Asigurarea frecvenţei, este sarcina statutară a fiecărui cadru didactic şi care îi 
justifică activitatea. Asigurarea efectivelor de elevi conform normativelor presupune: 
completarea grupelor conform planului de şcolarizare, realizarea prezenţei elevilor la 
activităţi. Activitatea din cadrul Clubului se desfăşoară cu un număr de  8,5 norme 
didactice ocupate de 12 cadre didactice care coordonează activităţile de cerc, 4 dintre 
ele având şi subprofile.  Situaţia încadrării pe cercuri: 
 Cultură şi civilizaţie franceză,  ½ normă 
 Artă textilă - confecţii, 1 normă 
 Muzică folk - pian , 1 normă 
 Jocuri logice,  1 normă 
 Fotocineclub - Informatică,  1 normă 
 Pictura, 1 normă 
 Karting - mecanică, 1 normă 
 Ecoturism - Dansuri,  4 ore(director) 
 Protecţia mediului,  ½ normă 
 Ecoturism,  ½ normă 
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 Numărul total de elevi care frecventează activităţile din cercuri este de 1125, 
constituiţi în 75 de grupe de începători şi avansaţi. Personalul didactic auxiliar este 
asigurat de un secretar iar personalul nedidactic de un îngrijitor.  
 

Resursele materiale şi financiare: 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 :  închirierea sălii de dans cu suma de 80 lei 
pe lună; 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; Ca măsuri de dezvoltare a fondurilor extra bugetare se va avea în 
vedere ca ,directorul împreună cu toate cadrele didactice din club să iniţieze acţiuni în 
vederea atragerii de fonduri de la agenţi economici sau din alte surse legale pentru 
susţinerea  acţiunilor şi proiectelor iniţiate de Clubul Copiilor . 
 

Iniţierea, organizarea şi promovarea proiectelor de activităţi 
extraşcolare: 
 Proiect educaţional „E ziua noastră” proiect dedicat zilei de 1 iunie, 
 Proiect Educaţional Judeţean „Hrana noastră cea de toate zilele”  
 

Performanţe  obţinute de elevi şi cadrele didactice:  
I. CERCUL: FOTOCINECLUB-INFORMATICĂ 
 Concurs Naţional “SOS Natura” Clubul Copiilor  Curtea de Argeş – 1  premiul II 
 Ccurs Naţional „ Magia copilăriei  - Şcoala Pîrşcoveni Olt – 1 premiu I, 1 – II, 1 – III ;  
 Concurs Naţional “Feerie de iarnă” – Şcoala “Mihai David” – Negreşti Vaslui 
 2 premii I, “ diplome de participare; 
 Concurs Naţional « O ce veste minunată » - Grup Şcolar Sântana Arad – 4 premii I ; 
 Concurs Naţional « Sărbătoarea sfântă a Naşterii Domnului » - Şcoala Vârţand, Arad 

5 elevi participanţii  - 2 premii I, 2 - II, 1 – III ; 
 Concurs Naţional « Miracolul Crăciunului » - Şcoala de Arte şi Meserii Tîrgişor, 

Constanţa – 5 elevi participanţi 1 premiu III ; 
 Concurs Interjudeţean »Moş Crăciun Eco – informatician » - Clubul CopiilorTârgu 

Cărbuneşti, Gorj – 5 elevi participanţi 2 premii I ; 
 Concurs Naţional » Vis de iarnă – ŞcoalaSpecială Nr. 2 Ploieşti – 5 elevii participanţi 
 2 premii I , 1 premiu II ; 
 Concurs Internaţional  Bitola – Macedonia 7 elevii participanţi ; 
 Concurs Naţional « Ziua Mondială a zonelor umede » - Palatul Copiilor Iaşi – 4 elevi 

participanţi ; 
 Simpozion Naţional “Rolul activităţiilor nonformale în dezvoltarea personalităţii 

elevului” – Palatul Copiilor Buzău.   
II. CERCUL DE ARTĂ TEXTILĂ – CONFECŢII            
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Participare la concursuri şi simpozioane, expoziţii, spectacole: 
 expoziţie de colaje, proiect „Pace şi non-violenţă pentru toţi copiii lumii ” – noiembrie 
 expoziţie  de măşti, felicitări şi colaje de Crăciun - decembrie 
 expoziţie de postere de „Zilele Eminescu” – ianuarie 
 parada modei – „Zilele Oraşului”, centrul oraşului, 8 septembrie 
 parada modei - Deschiderea anului şcolar, Clubul Copiilor  - 28 septembrie 
 parada „Crăciuniţelor”  – Casa Culturii „Ion Creangă” - decembrie 
III. CERCUL DE PICTURA /DESEN,  EDUCAŢIE PLASTICĂ 
 Concursul Internaţional de creaţie plastică Galaţi - “Toamna inspiră şi dăruieşte”  
 Concursul Naţional de creaţie plastică şi literară “România o ţară de flori“, Buzău 
 Concursul Interjudeţean “Mozaic de toamnă la Zamostea” , Zamostea; 
 Concursul Naţional “Dialog dintre oameni şi animale “, Timişoara 
 Concursul Naţional “Toamna în dumbrava noastră“, Comăneşti 
 Concursul Naţional  “Artă şi imaginaţie-aplicaţii cu materiale din natură“, Răuceşti 
 Concursul Naţional ”S.O.S. NATURA“, Curtea de Argeş 
 Concursul Naţional ”Sărbătoarea Sfântă  a Naşterii Domnului “,Vărsand   
 Concursul Naţional “Vis de iarnă“, Ploieşti 
 Expoziţie pictură la Clubul Copiilor şi Elevilor, Tîrgu Neamţ - Ziua Naţională  a 

României 
 Expoziţie pictură la Clubul Copiilor şi Elevilor Târgu Neamţ “Sărbătorile de iarnă “. 
.V. CERCUL DE CARTING 
 Demonstraţii de cart la „Zilele Colegiului Ion Creangă” 
VI. CERCUL MUZICĂ FOLK 
 Participat la „Zilele oraşului Tg. Neamţ” 
 Spectacol de „Zilele Ion Creangă” 
 Spectacol de Crăciun 
 Participat la Festivalul Internaţional de muzică uşoară „Volare” Tg. Neamţ  
 Participat la Festivalul de muzică pentru copii „Cântec de stea” Piatra Neamţ  
VII. CERCUL: CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE FRANCEZĂ 
 Participat la Proiectul Naţional „Alege Viaţa”,privind traficul de fiinţe umane, cu 

intervenţii Antidrog. 
 Participat la Concursul Naţional „Cangurul Lingvistic” secţiunea :Limba Franceză.  
 Participat la manifestările dedicatei Zilei Unirii 24 ianuarie Casa Culturii Ion Creangă 
 Pregătirea activităţilor Francofoniei 
 Organizarea activităţilor „Politici Lingvistice Europe”, săptămâna limbilor moderne  
VIII. CERCUL: ECOTURISM 
 Participare la „Zilele oraşului Tirgu Neamţ” cu Ansamblul de cântece şi dansuri 

„Plăieşii”, formaţiile de dans modern „Mister” şi „Speranţe” 
 Premiul I – Festivalul interjudeţean de folclor şi tradiţii populare „ Baltagul”, Borca  
 Locul II la Festivalul Naţional de Dans modern „Mică floare, mică stea” Botoşani  
 diplomă de onoare la Festivalul Naţional de dans „Mică floare, mică stea Botoşani 

(formatia de dans modern „Fantasy ) 



 

 Pagina 177 
 

 Diplomă de participare pentru formaţiile de dans modern „Boboceii”, „Mister”,  
„Speranţe” şi cu Ansamblul Folcloric „Ozana” la Concursul Internaţional de muzică 
uşoară „Volare” 

IX. ECOTURISM 
 Concursul national de creaţie literară si plastică “ S-au aurit a toamnei padurile”, 

editia I, Baicoi, jud Prahova,Premiul I   
 Concursul national «Arta si imaginatie, aplicatii cu materiale din natura, editia I, 

Raucesti                                          Premiul I  
 

Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şi a relaţiilor comunitare:  
 Dezvoltarea parteneriatul educaţional-identificarea partenerilor şi concretizarea 
unor activităţilor educative comune au fost realizate cu toate şcolile, grădiniţele şi 
colegiile din oraş, zonele limitrofe, poliţia dar şi cu şcoli  Palate şi Cluburi ale Copiilor din 
alte judeţe, cum ar fi: 
 Şcoala nr. 3 „Mihail 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; 
 Şcoala cu clasele I - VIII - Agapia - Neamţ; 
 Clubul Copiilor - Moreni - Dâmboviţa; 
 SAM Oglinzi. Dar şi cu alte instituţii cum ar fi Poliţia, Casa Culturii, Primăria Tîrgu 

Neamţ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cap. V.  ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE ŞI ASOCIAŢII CIVICE 
 

1. FUNDATIA DE DEZVOLTARE LOCALA “SPERANŢA”    
Consecventa misiunii şi filozofiei sale, Fundatia de Dezvoltare Locală “Speranţa”   

şi-a menţinut şi în anul 2010 rolul de participant activ în dezvoltarea comunităţii. Prin 
serviciile oferite şi proiectele derulate, fundaţia a demonstrat încă odată ca, atunci când 
exista voinţă, încredere, implicare, dăruire, se gasesc şi solutii pentru rezolvarea 
problemelor şi nevoilor semenilor, pentru depasirea unor situatii de criza sau dezvoltarea  
durabila a zonei. 
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Activitatea fundatiei în anul 2010 a vizat atât domeniul serviciilor sociale, al 
economiei sociale, al formării profesionale continue a adulţilor  cât şi  cel al protecţiei 
mediului şi ecoturismului. 

 

Centrul Integrare şi  Terapie  Ocupaţională pentru persoane cu 
dizabilităţi (C.I.T.O) - Înfiintat în septembrie 2005, Centrul de Integrare si Terapie 
Ocupationala pentru persoane cu dizabilităţi reprezintă singura alternativă la protecţia de 
tip instituţional al persoanelor cu dizabilităţi de pe raza oraşului Tîrgu Neamţ şi al 
comunelor limitrofe, oferind servicii specializate de informare, consiliere psihologică/ 
juridică şi pentru muncă, instruire şi pregătire vocaţională în ateliere de terapie 
ocupaţională, testare aptitudini/funcţii motrice, evaluare, orientare şi formare 
profesională, servicii de recuperare, reabilitare fizică şi asistenţă socio – medicală.  
 CITO Tîrgu Neamt  reprezintă una dintre verigile reţelei de servicii comunitare 
pentru persoanele cu dizabilităţi, asigurând o continuitate/complementaritate a procesului 
de educaţie şi formare pe care persoanele cu dizabilităţi au dobândit-o până acum în 
şcoală şi/ sau familie, şansele de recuperare, formare profesionala şi integrare în muncă 
a acestora fiind mult mai mari la aceasta vârstă în contextul actual.  

Pe parcursul anului 2010 au beneficiat gratuit de aceste servicii aproximativ 38 
persoane, cu diferite grade de dizabilitate, atât din oraşul Tirgu Neamt cât şi din 
comunele limitrofe (Ghindăoani, Răuceşti, Grumăzesti, Vînători - Neamt, Pipirig, 
Timişeşti, Urecheni şi com. Boroaia, jud. Suceava), cu vârsta cuprinsa între 16 si 55 de 
ani.  

 

Economie socială - Secţia IMPACT – autorizată din anul 2007 ca unitate 
protejată în cadrul fundaţiei, fără personalitate juridică, cu gestiune separată, a reuşit să 
se autofinaţeze şi pe parcursul anului 2010, a contribuit concomitent la cofinaţarea 
serviciilor sociale oferite de CITO.  

La sfârsitul anului 2010, Secţia IMPACT avea încheiate un număr de 60 acorduri 
de parteneriat, conform art. 78 din Legea nr. 448/2006, cu firme private şi institutii publice 
din regiunea Nord-Est şi nu numai. În activitatea  Sectiei IMPACT  au fost implicaţi un 
număr de 12 angajaţi, din care, 5 au fost persoane cu dizabilităţi (2 persoane cu grad de 
handicap grav, 3 persoane cu grad de handicap accentuat).  

Prin Hotărârea nr. 868/27.10.2010, Consiliul Director al fundaţiei a aprobat 
înfiinţarea unei noi sectii protejate în cadrul fundatiei – „IMPACT PLUS” – secţie în cadrul 
careia au fost angajate alte 2 persoane cu dizabilităţi ce au beneficiat de instruire 
vocatională în cadrul atelierelor de terapie ocupaţionala ale fundaţiei ( C.I.T.O.). 
 

Campanii şi Evenimente CITIO & IMPACT - În ceea ce priveşte acţiunile sociale 
şi de promovare organizate de C.I.T.O în anul 2010, menţionăm trei evenimente 
definitorii: campania umanitara “Da mai departe”, “Ziua Portilor Deschise” si “Gala 
Actorilor Sociali”. Scopul acestor evenimente este acela de a oferi informatii corecte si 
concrete opiniei publice despre subiecte considerate pana nu demult tabu: persoanele cu 
dizabiltati. 
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Organizatia noastră a demarat pe 22 noiembrie 2010 campania umanitara “Dă mai 
departe “ - ediţia a IV - a cărui scop l-a reprezentat strângerea de fonduri în vederea 
achiziţionării de produse care vor fi donate persoanelor nevoiaşe de pe raza oraşului 
Tîrgu Neamt: persoane cu dizabilităţi, bătrâni, copii cu rezultate bune la învaţătură şi 
adulţi proveniţi din familii cu o situatie materiala precara. In campanie au fost recrutati 
voluntari din cadrul liceelor si colegiilor din oras, care au avut ca responsabilitati 
promovarea si vanzarea lumanarilor si aranjamentelor decorative, ambalarea produselor 
destinate vanzarii, pregatirea si distribuirea pachetelor beneficiarilor campaniei. 

Suma totală cheltuită în această campanie a fost de 1942,13 lei, reprezentând 
donaţii, şi cei 10% proveniţi din vânzarea lumănărilor şi aranjamentelor, oferiţi de către 
unitatea protejată – Sectia”IMPACT”. Au fost distribuite 27 de pachete bătrânilor, 
persoanelor cu dizabilitati şi copiilor, toti cu o situatie materiala precara, de pe raza 
orasului Tirgu Neamt si din comunele limitrofe (sat Nemtisori, com. Vanatori-Neamt si sat 
Oglinzi, com. Raucesti). 

La finalul campaniei, pe 23 decembrie 2010 a avut loc premierea voluntarilor la care 
a participat şi preşedintele fundaţiei împreuna cu tot personalul angajat. Cu aceasta 
ocazie voluntarii au avut posibilitatea de a impartasi cu ceilalti experientele şi trăirile lor 
de pe toată durata campaniei.  
 

“Ziua Porţior Deschise” - reprezinta un alt eveniment emblematic pentru Centrul de 
Integrare si Terapie Ocupationala, fiind organizat in luna septembrie a fiecarui an, cu 
scopul de marca implinirea unui nou an de la infiintare. Printre activitatile desfasurate in 
cadrul acestui eveniment amintim:  
 prezentarea atelierelor de terapie ocupationala tuturor persoanelor interesate de 

activitatile si serviciile pe care le oferim; 
 expozitie de lucrari/ produse realizate de beneficiarii nostri; 
 jocuri recreative in aer liber organizate pentru elevii de liceu si scoala generala care 

ne viziteaza centrul, organizate de catre voluntara Peace Corps.  
 
 
 
“Gala Actorilor Sociali - ediţia a - IV - a” -  reprezintă evenimentul nostru de 
suflet, prin care ne propunem sa recompensam in fiecare an IMPLICAREA sociala, 
INCREDEREA si SUSTINEREA pe care ne-au acordat-o partenerii si colaboratorii 
nostri. Putini sunt cei care stiu ca in sprijinul si afirmarea persoanelor cu dizabilitati sunt 
oameni care depun eforturi si fac demersuri pentru a-si putea manifesta aptitudinile si 
ideile. Echipa Centrului de Integrare şi Terapie Ocupaţională, cu efort şi daruire, se 
implică activ în a demonstra societăţii utilitatea acestui segment de persoane 
defavorizate. Produsele create special pentru acest eveniment, de la tablouri 
decorative lucrate manual, la gentute elegante pentru doamne si incantatoarele 
lumanari decorative au dat un plus de farmec intalnirii.  

Din programul evenimentului nu au lipsit decernarea diplomelor pentru Incredere, 
Implicare si Sustinere partenerilor nostri si licitatia de produse cu scop caritabil. Au fost 
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prezenti la acest eveniment reprezentanti ai autoritatilor publice locale, parteneri si 
colaboratori maivechi si mai noi, mass-media si voluntari.  

În anul 2010 a luat fiinţa, la iniţiativă voluntarului Peace Corps, Veronica Barker, 
“Clubul Voluntar” din Tirgu Neamt. Acesta a fost infiintat cu scopul de a reuni sub o 
singura denumire toate persoanele care au participat si care isi doresc sa participe in 
continuare la actiunile si evenimentele organizate de fundatie (campanii, actiuni 
sociale, evenimente culturale, etc). In prezent numarul voluntarilor inscrisi in acest club 
a ajuns la 80 de persoane, din care 55 sunt voluntari activi, implicati direct in 
campaniile “Da mai departe!” si “2% pentru Speranta”.  

 

Formare Profesională Continuă a Adulţilor - Centru de formare 
profesionala continua a adultilor  ce functioneaza in cadrul fundatiei  are 
autorizate 11 cursuri de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor. In 
anul 2010,  activitatea acestui departament al fundatiei  s-a concretizat in derularea a 4 
cursuri de calificare in domeniile: lucrator in comert, Bucatar, Ospatar(chelner) in unitati 
de alimentatie, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist. Numarul  total al persoanelor 
care au absolvit aceste cursuri si au obtinut certificatele de calificare a fost de 55 
persoane. 

Cursurile pentru care fundatia  detine autorizatii CNFPA sunt urmatoarele: 
 Cursuri de calificare 
 Ospatar(chelner), vanzator in unitati de alimentatie  
 Bucatar 
 Lucrator in comert 
 Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 
 Brutar-patiser, preparator produse fainoase 
 Contabilitate 
 Cursuri de specializare 
 Inspector Resurse Umane 
 Inspector de specialitate Protectia Muncii 
 Cursuri de initiere 
 Inspector in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca 
 Asistent personal al persoanei cu handicap 
 Cadru Tehnic cu atributii in domeniul PSI 
 

PROIECTE DERULATE ÎN ANUL 2010: 
 

Proiectul „Verde pentru Tîrgu Neamţ”-  finantat de GEF SGP (Global 
Environment Fund – Small Grant Programme), derulat în perioada 1.09.2009-
31.12.2010, în parteneriat cu Primăria Tîrgu Neamţ. Scopul proiectului a fost asigurarea 
unui nivel sporit de constientizare publică şi diseminare a informaţiilor legate de 
problematică schimbărilor climaterice, la nivelul oraşului Tîrgu Neamţ, prin 
implementarea unor măsuri vizând reducerea emisiilor de CO2 dar şi stocarea acestora. 
Ca si rezultate concrete obtinute amintim:  
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 implementarea unui sistem pilot  pentru reducerea emisiilor de CO2 in orasul Tîrgu 
Neamt prin utilizarea tehnologiei cu panouri fotovoltaice pentru iluminat public – 
amplasarea a  5 stalpi cu panouri fotovoltaice pentru iluminat public;  
 2308 puieti (buxus, thuja, arbusti ornamentali) plantati pe aria orasului Tirgu Neamt;  
 editarea si tiparirea manualului „Schimbari climaterice – Manual pentru discipline 
optionale”, intr-un tiraj de 400 exemplare, ce a fost promovat si distribuit in scolile 
generale de pe aria Parcului Natural Vanatori–Neamt, pentru a fi studiat ca disciplina 
optionala.  
 

Proiectul „Cetatea Neamţului - destinaţie ecoturistică !” - finanţat de 
Fundaţia pentru Parteneriat si MOL Romania în cadrul Programului „Spaţii Verzi” - 
Componenta „Arii Naturale Protejate”. Proiectul a fost implementat în perioada  01 aprilie 
– 31 august 2010, în parteneriat cu  cu Parcul Natural Vanatori-Neamt si Orasul Tîrgu 
Neamt si a avut drept scop promovarea ca destinaţie ecoturistică a Cetăţii Neamţului  - 
monument situat pe raza Ariei Protejate Vînători - Neamt. Rezultatele obtinute au constat 
în:  
 amenajarea unui traseu tematic alcatuit din 10 panouri de informare care pun in 
valoare resursele naturale, culturale si istorice ale zonei;  
 realizarea si distribuirea a 10.000 de pliante turistilor care au vizitat cetatea;  
 3 workshop-uri desfasurate pentru promovarea turismului ecologic in zona parcului;  
 cunoasterea de catre turisti si locuitorii zonei a Ariei Naturale Protejate Vanatori-
Neamt si a rolului pe care acestia si-l pot asuma in protejarea ei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. FUNDAŢIA FILANTROPICĂ ,,OMENIA ‘’ TÎRGU NEAMT 
 

În anul 2010 Fundaţia Filantropică Omenia, ca reprezentant activ al societatii 
civile la nivelul oraşului Tîrgu Neamţ, desfaşoară activităţi în domeniul social pentru care 
este acreditată de către Ministerul Muncii al Familiei si Solidaritatii Sociale. 

Prin parteneriatul permanent încheiat cu Administraţia Publică Locală şi relaţiile 
de colaborare se poate aprecia rezultatele înregistrate de organizatie în eforturile întregii 
comunităţi de a diminua nivelul de sărăcie, cu prioritate în rândul copiilor şi al 
persoanelor în vârstă, aflate în mari nevoi. 

Prin deviza “Ajutăm astăzi ca sa fie bine maine”, cu prioritate pentru copii, în 
cadrul organizatiei functioneaza “Centrul de zi pentru copii 7 -14 ani, proveniti din familii 
defavorizate social”, prin activităţile desfăşurate se urmăreşte permanent prevenirea 
abandonului şcolar şi/sau familial, eliminarea fenomenului de cerşetorie în randul 
copiilor.  Ca rezultat al acestor preocupări se poate aprecia că la nivelul oraşului 
nostru acest fenomen  a fost cu mult diminuat, proporţia este  de 97%. 
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În anul 2010, s-a intensificat activitatea de sprijinire a persoanele în vârstă aflate 
în mari nevoi, neglijate de familii, suferind de singurătate. Prin serviciile sociale 
acreditate, pentru cei 30 de copii si 23 bătrâni, s-au desfăşurat activităţi specific nevoilor 
identificate, hrană zilnică(mic dejun, pranz şi supliment), supraveghere la efectuarea 
temelor şcolare, consiliere, conditii de igienă personală, activităţi instructiv educative. 

Activitatea organizatiei, deşi foarte complexă, a fost asigurată de 3 persoane 
(administrator, supraveghetor curatenie, bucătăreasă) angajati cu carte de muncă. 
Periodic, în activitatea de supraveghere a copiilor, la efectuarea temelor şcolare, au 
activat pe bază de voluntariat elevii Colegiului Naţional ,,Stefan cel Mare’’. 

Conducerea fundaţiei(presedinte,director executiv, vicepreşedinţi), este asigurata 
prin contracte de colaborare şi voluntariat. 

În anul 2010, activitatea organizaţiei a fost susţinută şi ca urmare a parteneriatelor 
permanente încheiate cu: Administraţia Publică Locală, Poliţia Tîrgu Neamţ, Unităţile de 
învăţământ, Spitalul Orăşenesc, Protopopiat, agenţi economici. 

Principala preocupare a organizaţiei a fost atragerea de fonduri necesare 
mentinerii calităţii serviciilor asigurate, dezvoltarea organizationala. În acest sens au fost 
elaborate proiecte proprii locale şi proiecte depuse la diferiţi finanţatori. 

Acţiunile de promovare a rezultatelor obţinute de organizaţie la nivelul comunităţii 
locale privind dispariţia copiilor străzii şi al cerşitului în rândul copiilor şi al bătrânilor, 
promovabilitatea de 100% a copiilor asistaţi, admiterea la liceu a celor 4 copii asistati de 
organizatie, confirmă seriozitatea activităţilor zilnice desfăţurate în cadrul Centrului de zi 
al organizatiei. Aceste rezultate au contribuit la creşterea credibilităţii în rândul membrilor 
comunităţii locale în preocuparea permanenta a organizaţiei de a asigura fondurile 
necesare unei funcţionari corespunzatoare. 

În perioada 15 iunie – 15 septembrie la solicitarea unor părinţi s-a organizat 
,,Gradiniţa de vară’’ pentru copii 3-6 ani. Serviciile au fost desfăşurate şi pentru obţinerea 
de venituri necesare activităţii organizaţiei. Tot pentru obtinerea de fonduri s-au asigurat 
condiţii de desfăşurare a unor evenimente religioase(comemorari) susţinute de diferite 
persoane din oraşul Tîrgu Neamt şi din alte localităţi (Iaşi, Bacău, Braşov, sate şi 
comune). 

Un substanţial sprijin permanent pentru Fundaţia Filantropică « Omenia » îl 
reprezintă parteneriatul permanent încheiat cu Asociatia Mestesugarilor « Nemţeanca », 
care prin « Centrul de învăţare a unui mestesug » realizează împreună cu personalul 
organizaţiei şi cu beneficiarii produse pentru piata turistică Lunar, Asociatia 
Mesteşugarilor « Nemţeanca », susţine financiar utilitatile şi alte cheltuieli de funcţionare 
a organizatiei. 

La serbarea “Pomului de Crăciun’’ am primit din partea Primăriei 50 de pachete 
pentru copiii din « Centru de zi » şi din partea unor clase de elevi din unităţile de 
învăţământ din oraş. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 se prezinta astfel: 
 

Venituri totale 100.320,49 RON, din care: 
 Venituri sin surse proprii        81.616,00  RON 
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 Venituri de la buget local 12.804,49 RON(suma utilizata pentru plata contributiilor 
sociale, partial salarii, cat si interventii urgent de functionare) 

 Venituri din proiecte derulate   5.900,00  RON 
 

Cheltuieli Totale 109.069,00 RON, din care: 
 Hrana zilnica                           50.931,00 RON 
 Cheltuieli de functionare         22.878,00 RON 
 Cheltuieli cu personalul          35.260,00 RON 

Concret, pentru fiecare asistat al Fundatiei Filantropice “Omenia” s-a cheltuit zilnic 
8,66 RON, din care, numai cu hrana zilnica (alimente) 4,04 RON. 

Faţă de cele prezentate şi în mod deosebit de eficienta şi eficacitatea serviciilor 
asigurate de Fundatia Filantropica “Omenia” la nivelul oraşului nostru, ne putem 
considera un factor activ şi credibil al societăţii civile la nivelul oraşului Tîrgu Neamţ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. FUNDAŢIA CULTURALĂ “ION CREANGĂ” 
 

În anul 2010, Fundaţia Culturală “Ion Creangă” a parcurs o traiectorie ascendentă, 
cu rezultate notabile, toţi membrii activi ai fundaţiei au depus resurse, inteligenţă, suflet şi 
muncă asiduă pentru buna funcţionare a fundaţiei, pentru dezvoltarea activităţilor 
specifice. Toată echipa a conlucrat pentru aplicarea strategiei fundaţiei şi pentru 
continuarea şi dezvoltarea acţiunilor în interesul comunităţii, îndeplinind misiunea 
organizaţiei “ de a cultiva memoria scriitorului Ion Creangă, prin reliefarea personalităţii 
sale şi prin proiectarea în universalitate a valenţelor umaniste şi estetice ale operei”. 

 

Activităţi culturale desfăşurate în anul 2010 
 15 IANUARIE 2010 – “Zilele Mihai Eminescu”, ediţia XX, Casa Culturii „Ion Creangă”.  
 1 MARTIE 2010 – a fost organizat  “Balul Memorialul Ion Creangă”, ediţia II.  
                
 FUNDAŢIA CULTURALĂ “ION CREANGĂ” a desfasurat în perioada 17.05.2010 
– 17.09.2010 proiectul „TIMPUL LUI CREANGA” – realizat cu sprijinul Consiliului 
Judetean Neamt. 
 

Activitatile proiectului s-au desfasurat astfel : 
  

1. Activitatea tehnico-organizatorică – 4 luni  - Pe întreaga perioadă de 
implementare a proiectului „TIMPUL LUI CREANGĂ” – 17.05.2010 – 17.09.2010 - s-a 
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derulat activitatea tehnico-organizatorică, coordonate de managerul de proiect şi de către 
managerul financiar. 
 S-a format si intalnit echipa de lucru, s-a realizat prezentarea proiectului, s-au stabilit regulile si 

procedurile de lucru pe perioada proiectului, conform legislatiei in vigoare si a  scopului si 
obiectivelor proiectului. 

 S-au efectuat demersurile legale pentru elaborarea, incheierea si inregistrarea contractelor 
persoanelor implicate in derularea proiectului. 

 Au fost stabilite procedurile si instrumentele de raportare a activitatilor fiecarui membru al echipei 
catre managerul  de proiect si de comunicare in timpul activitatilor. 

 În permanenţă echipa de management a asigurat desfăşurarea activităţilor în conformitate cu planul 
de activităţi, asigurând atingerea indicatorilor propuşi pentru obţinerea rezultatelor estimate. 

 Echipa de proiect, condusă de managerul de proiect, s-a întalnit periodic pentru monitorizarea 
interna a activitatilor.  

 Evaluarea proiectului s-a efectuat de către echipa de proiect, prin verificarea stadiului şi modului  de 
implementare a activităţilor, a gradului de atingere a rezultatelor, precum şi a respectării termenelor 
şi încadrării în sumele alocate, conform bugetului. 

 Managerul financiar, responsabil cu gestiunea economica şi financiară a proiectului, a luat măsurile 
necesare ca implementarea proiectului să se realizeze în conformitate cu prevederile contractuale. 

 S-a monitorizat şi evaluat  coordonarea, conducerea şi controlul activităţilor propuse în proiect din 
punct de vedere financiar. 

 Raportarea în cadrul acestei activităţi a constat în elaborarea raportului descriptiv final şi a 
raportului financiar final, înaintate către finanţator, rapoarte ce reprezintă documentele finale 
relevante pentru verificarea gradului de îndeplinire a obiectivelor propuse şi atingerea scopului 
declarat al proiectului. 

 

Rezultate :  
 Echipa de proiect formata; 
 Plan de implementare conform schemei de Gantt; 
 Contracte de prestari-servicii; 
 Contracte cu furnizorii; 
 Achizitii; 
 Raport descriptiv final; 
 Raport financiar final. 
ANEXA 1 : 
 contracte de prestari servicii; 
 contract de inchiriere autoturism; 
 contracte cu furnizorii; 
 

2. Activitatea de dezvoltare a resurselor umane implicate în 
desfăşurarea activităţilor proiectului   -  lunile I si II - Responsabil : asistent 
manager 
   În cadrul acestei activităţi s-a constituit un grup de voluntari activi pentru 
desfăşurarea activităţilor proiectului. Instruirea unui grup de voluntari a presupus: 
 socializarea voluntarilor cu mediul de lucru; 
 instruirea iniţială şi formarea continuă pentru activităţile proiectului; 
 selectia pe baza de calitate a voluntarilor şi încheierea contractelor de voluntariat; 
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 planificarea activităţilor  individuale şi de grup în concordanţă cu graficul de activităţi 
al proiectului. 

     S-au realizat două sesiuni de instruire a voluntarilor în data de 16.06.2010 şi în 
data de 2.06.2010, activitate de instruire care a reprezentat o etapa esenţială în 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor proiectului. Selecţia şi instruirea voluntarilor s-a 
realizat în colaborare cu partenerul de proiect – Asociaţia “Pro Democratia” – Club Târgu 
Neamţ, ce coordoneaza Consiliul Local al Tinerilor Tîrgu Neamţ. Treptat, voluntarii 
implicaţi în aceste activităţi vor putea deveni o resursă importantă pentru comunitate,  
prin oferirea de asistenţă în organizarea de activităţi culturale. 
 
 

Rezultate: 
 2 sesiuni de instruire livrate; 
 grup de 25 de voluntari instruiti; 
 25  contracte de voluntariat încheiate. 
ANEXA 2 
 2 liste de prezenţă  
 contracte de voluntariat 
                                 

3.  Organizarea unui simpozion -  “ Modelul Creangă în sec.XXI”  -  luna 
II 
Responsabili:  manager proiect si promotor proiect - 
  În data de 19.06.2010  a fost organizat simpozionul “Modelul Creangă în sec. 
XXI”. În cadrul acestei activităţi s-a desfăşurat o sesiune de lucrări pe teme specifice 
vieţii şi operei lui Ion Creangă şi s-a desfăşurat în cadrul Sălii Mici a Casei de Cultură “ 
Ion Ceangă” Tîrgu Neamţ. Lucrările au fost  susţinute de personalităţi ale vieţii culturale 
târgnemţene, de cadre didactice şi elevi. La eveniment au participat personalităţi ale 
autoritatilor publice locale –  vicepreşedintele  Consiliului Judetean Neamt – domnul 
Percă Valerian, primarul oraşului Tîrgu Neamt – domnul Arnăutu Decebal, city-
managerul oraşului Targu Neamt – domnul Luculescu Vasile precum şi personalitati ale 
vietii culturale regionale – prof.univ.dr. Constantin Parascan – preşedinte de onoare al 
Fundatiei Culturale “Ion Creangă”, d-ra conf.univ.dr. Cristina Emanuela Dascălu – decan 
al Facultăţii de Ştiinte ale Comunicarii – Universitatea Apollonia – Iasi,  inspector – 
doamna Preda Elena, profesori şi educatori ai unităţilor de învăţământ.  
              Lucrările ce au fost prezentate, au definit conţinutul broşurii – „Modelul Creangă 
în sec.XXI” – ce s-au tiparit în 150  de exemplare – conform bugetului aprobat şi au  fost 
diseminate grupului ţintă. La simpozion au fost prezenţi reprezentanţi ai mass-mediei 
locale, ce au promovat activitatea prin canalele specifice. Intreaga activitate a fost filmata 
si difuzata pe canalul local de TV – Neamt TV. 
 

Rezultate: 
 un simpozion ; 
 32 de participanţi; 
 1 broşură “Modelul Creangă în sec.XXI”; 
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 150 de broşuri diseminate; 
 materiale apărute in mass-media locală . 
ANEXA 3: 
 lista de prezenta 
 1 brosura “ Modelul Creangă in sec. XXI” 
 DVD – simpozion 
 Material – Gura Targului 
 

4. Organizarea de activităţi specifice – 4 iulie 2010 “Creangă ne pofteşte la 
şezătoare - Carnavalul personajelor lui Creangă, Ateliere de Creatie cu meşteri populari” 
Responsabili :  manager proiect, asistent manager şi promotor proiect 
 Pentru o mai bună promovare a vieţii şi operei marelui scriitor Ion Creangă, 
această activitate a avut loc în aceiaşi perioadă cu desfăşurarea evenimentului “Zilele 
Cetăţii Neamţ” În cadrul acestei activităţi s-au distins următoarele  subactivităţi : 
 

Subactivitatea 4.1 -  “Creangă ne pofteşte la şezătoare”-  a constat în organizarea 
unei şezători tradiţionale, ce si-a propus să  familiarizeze grupul ţintă cu specificul unei 
astfel de manifestări care anima odinioară satul tradiţional. În desfăşurarea acestei 
activităţi s-au implicat voluntarii proiectului, care au reconstituit atmosfera unei şezători 
autentice.         Activitatea a avut loc în standul special amenajat cu ocazia manifestărilor 
ocazionate de “Zilele Cetăţii Neamţ”. 
Subactivitatea 4.2. – “Carnavalul  personajelor lui Creangă” -  s-a  derulat ca o 
paradă a personajelor reactualizate, din opera marelui scriitor, de voluntarii proiectului şi 
de elevii ce fac parte din grupul ţintă. Parada a străbătut zona centrală a oraşului, 
precum şi perimetrul zonei de desfăşurare  a manifestărilor “Zilele Cetăţii Neamţ”. 
Subactivitatea 4.3 -  “Atelier de Creaţie cu meşteri populari”- Atelierul de Creaţie a 
vizat grupul ţintă – elevii  au participat  fie în mod direct ca ucenici  ai unor meşteri 
populari, fie în mod indirect, ca spectatori si s-au familiarizat cu tehnicile de creaţie 
meşteşugărească populară, precum şi cu tradiţiile zonei. S-a reconstituit astfel lumea 
tradiţională în care scriitorul Ion Creangă a creat celebrele “Amintiri din copilărie”. La 
toate aceste activitati au luat parte oficialitati ale administratiei publice locale, profesori, 
educatori din scolile si liceele târgnemţene, precum si reprezentanti ai mass-mediei 
locale. 
          

Rezultate: 
 100 elevi participanţi; 
 50 oameni de cultură participanţi. 
ANEXA 4 
 DVD – 1 TV 
 DVD – fotografii eveniment. 
 

5. Organizarea workshop-ului “Creangă prin ochii copiilor” – 17.08. 2010 
-  Responsabil: manager proiect şi asistent manager . În cadrul aceastei activităţi s-au 
distins următoarele  subactivităţi : 
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Subactivitatea 5.1. – Concursul de creaţie literară – “ Copilăria - vârsta de aur” 
S-a organizat concursul de creaţie, la care au participat  elevi din instituţiile şcolare târg-
nemţene. Lucrările prezentate au fost analizate de un juriu format din cadre didactice şi 
personalităţi ale vieţii culturale târgnemţene – doamna prof. Margine Adina – Colegiul 
National “Stefan cel Mare”, doamna prof. Adina Timofte – Colegiul Tehnic “Ion Creanga” 
doamna prof. Cojocariu Karina – Liceul Economic “Vasile Conta”, şi dra conf.univ dr. 
Dascalu Cristina – decan al Facultatii de Stiinte ale Comunicarii – Universitatea Apollonia 
– Iasi. Au fost acordate diplome si premii dupa cum urmeaza:  premiul I – Avadanei 
Ioana Raluca, premiul II – Resmerita Ioan, premiul III – Avadanei Narcisa si premiul 
special – Marin Gabriela. 
Subactivitatea 5.2. – Concursul de cunoştinţe – “ Întrebări despre Creangă” 
Aceasta subactivitate a presupus organizarea unui concurs de cunoştinţe despre viaţa şi 
opera lui Ion Creangă. Concursul s-a adresat elevilor ce au primit prin intermediul unui 
chestionar   o serie de întrebări specifice. 
          JuriuL format din doamna prof. Margine Adina – Colegiul National “Stefan cel 
Mare”, doamna prof. Adina Timofte – Colegiul Tehnic “Ion Creanga” doamna prof. 
Cojocariu Karina – Liceul Economic “Vasile Conta”, şi dra conf.univ dr. Dascalu Cristina 
– decan al Facultatii de Stiinte ale Comunicarii – Universitatea Apollonia – Iasi au  
evaluat răspunsurile elevilor şi au acordat premii şi diplome. Astfel premiul I a fost 
acordat elevei – Boacas Catalina, premiul II – Resmerita Ioan, premiul III – Dascalescu 
Raluca si premiul special -  Botez Madalina. 
 

Rezultate:   
 22 de elevi participanţi; 
 10 cadre didactice participante la actiuni; 
 22 de diplome de participare; 
 8 premii acordate; 
ANEXA  5: 
 model chestionar  
 22 de chestionare  
 13 lucrari prezentate 
 CD poze eveniment. 
 Jurnalul proiectului 
 

6. Realizarea  documentarului TV « Timpul lui Creangă” – lunile III  şi IV 
Responsabili: manager proiect si promotor proiect 
 

Subactivitatea 6.1. - Stabilirea termenilor si conditiilor de difuzare 
Echipa de proiect  a incheiat un contract de productie cu o firma spcializata si un contract 
de difuzare a documentarului « Timpul lui Creangă” cu postul local de TV – Neamt TV. 
Subactivitatea 6.2. Realizarea şi difuzarea pe postul local de TV a documentarului 
“Timpul lui Creangă” 
Documentarul s-a realizat  luandu-se i considerarea orientarea pe două coordonate, a 
vieţii şi a operei lui Creangă, reflectate în memoria locurilor şi în exegeze, cu consultarea 
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unor specialişti în domeniu, muzeografi, critici literari, profesori – asa cum reiese din 
DVD-ul prezentat in anexa nr. 6 a prezentului raport descriptiv. 
 

Subactivitatea 6.3. Prezentarea documentarului TV“ Timpul lui Creangă” în incinta 
Casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ 
Această subactivitate a constat în prezentarea documentarului TV “Timpul lui Creangă” 
în incinta Casei Culturii “Ion Creangă” Târgu Neamţ in data de 17 septembrie 2010. La 
proiecţie au participat oameni de cultură, elevi şi cetăţeni ai oraşului Târgu Neamt, 
reprezentanţi ai autorităţilor publice. 
 

Rezultate : 
 1 documentar TV livrat pe postul local de TV 
 1 proiecţie cinematografică a documentarului “Timpul lui Creangă” 
 150 de participanti. 
ANEXA 6 : 
 1 DVD – film documentar 
 

7. “Timpul lui Creangă”  –  Ecouri ale proiectului – luna IV  
Responsabil – manager proiect şi asistent manager. 
 În cadrul acestei activităţi s-a realizat un feed-back al proiectului. S-a realizat o 
întâlnire, în cadrul Casei Culturii Tîrgu Neamţ, cu elevii şi oamenii de cultură ce au facut 
parte din grupul ţintă, pentru a se realiza o retrospectivă a tuturor activităţilor proiectului. 
S-au completat 50 de chestionare pentru evaluarea impactului pe care activităţile 
proiectului le-au avut asupra grupului ţintă. 
Rezultate: 
 50 participanţi; 
 50 chestionare aplicate. 
  ANEXA 7 : 
 50 chestionare aplicate. 
 

8. Promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor - 4 luni 
 Responsabil:  asistent manager si promotor proiect. n cadrul acestei activităţi se 
disting următoarele subactivităţi: 
Subactivitatea 8.1. – Prezentarea proiectului, precum şi a planului de activităţi 
partenerului de proiect şi colaboratorilor 
În cadrul acestei activităţi s-a prezentat proiectul Asociatiei Pro Democratia Club Tîrgu 
Neamţ care a fost partener în implementarea acestui proiect. 
Subactivitatea 8.2 – Strategia de promovare 
Strategia de promovare a fost elaborată în funcţie de nevoile de informare şi de 
rezultatele pe care proiectul a dorit  să le obţină. Strategia de promovare a fost stabilită 
pe baza următoarelor criterii: 
 zona ţintă 
 intervalul de difuzare a informaţiilor şi materialele de promovare 
 canalele de distribuţie a informaţiei către beneficiar 
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 tipuri de resurse necesare. 
 

   Pentru asigurarea accesabilităţii şi vizibilităţii proiectului, strategia de promovare a 
fost  structurată astfel: 
 conferinţe de presă 
 campanii de promovare  
 spot de promovare radio  
 publicaţii 
 articole în mass-media locală. 
       

A. Conferinţe de presă – s-au organizat 2 conferinţe de presă – una la începutul 
perioadei de executare a proiectului – in data de 31.05.2010 , iar cea de- a doua la finalul 
proiectului, in data de 16.09.2010.  
B. Ca urmare a acestor conferinte de presa au apărut în presa locală 2 comunicate de 
presă – unul in data de 1 iunie 2010, iar celalalt in data de 17 septembrie 2010. 
C. În cadrul acestor conferinţe au participat reprezentanţii mass-mediei locale. 
D. Campanii de promovare -  s-au organizat 3 campanii de promovare – ce au constat în 
distribuirea materialelor de promovare ale proiectului – afişe şi pliante- de către voluntari, 
în zonele ţintă ale oraşului şi la principalele instituţii publice. 
E. Spot de promovare radio – pe toata perioada de desfasurare a proiectuui s-a  difuzat 
un spot de promovare radio al proiectului. 
F. Publicaţii – s-au tipărit un număr de 2000 de pliante şi un număr de 20 de afişe, 
precum şi 150 de broşuri. 
 

Rezultate: 
Materiale de promovare: afise - 20, pliante - 2000, spot de promovare radio, comunicate 
de presă – 2, materiale apărute în mass-media locală. 
Anexa 8 : 
 afis 
 pliant 
 CD – spot de promovare radio 
 2 comunicate de presa. 
 materiale aparute in mass-media locala. 

 

3. Rezultatele proiectului -  
 Rezultate cantitative: 
 1 echipă formată 
 1 plan de implementare 
 contracte cu furnizori şi prestatori 
 1 raport tehnic şi financiar 
 150  de elevi beneficiari 
 100  oameni de cultura beneficiari 
 2000 cetăţeni  - beneficiari informaţi prin intermediul pliantelor de prezentare 
 1 documentar TV  
 Afişe - 20 
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 Pliante -2000 
 spot de promovare radio 
 150 de broşuri 
 comunicate presa – 2 
 50 chestionare. 
 

Rezultate calitative: 
 promovarea vieţii şi operei lui Ion Creangă prin dialog intercultural; 
 creşterea gradului de implicare culturală a tinerilor; 
 dialog cultural între generaţii; 
 colaborare intre institutii si parteneriat viabil; 
 exemplu de buna practică. 
 

FUNDATIA CULTURALĂ „ION CREANGĂ”, TÎRGU-NEAMT  funcţionează din 
anul 1994, având un număr de 139  membri. Consiliul Director format din 7membri se 
întruneşte bilunar, având ca prioritate ducerea la îndeplinire a calendarului anual de 
activităţi.   
         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 de Dezvoltare Locală „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,  
 Scoala cu clasele I-VIII, nr. 2, Tg. Neamţ 
 SAM „Ion Creangă”, Humuleşti 
 Parohia „Sfântul Nicolae”, Humuleşti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ASOCIATIA DE TURISM ROMÂNO - FRANCEZĂ “TÎRGU NEAMT - 
ST.JUST - ST.RAMBERT”   

 Asociatia de Turism Româno - Franceză “Tîrgu Neamt - St.Just St.Rambert” - cu 
sediul în Tirgu Neamt, B-dul 22 Decembrie, Bl. M15, Sc.A, este un organism 
neguvernamental, cu personalitate juridică din anul 2007, apolitic şi non profit care 
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desfăşoară activităţi de voluntariat. Obiectivele principale ale ascociaţiei sunt: 
promovarea potenţialului cultural - educativ, istoric si spiritual al Văii Ozana, în spaţiul 
naţional şi internaţional; susţinerea iniţiativelor, activităţilor şi proiectelor comunitare; 
antrenarea societăţii civile pentru realizarea strategiei de dezvoltare locală. 
 

Parteneri:  
 Primăria oraşului Tîrgu Neamţ  
 Asociaţia Profesorilor de Franceză de pe Valea Ozanei „Aripi şi Rădăcini”  
 Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Tîrgu Neamţ  
 

Colaboratori:  
 Centrul Regional de Dezvoltare Pedagogică al Academiei de la Amiens (Franţa)  
 Asociaţia Europeană „Fr. Mauriac” – Paris  
 Asociaţia Româno – Italiană „Concordia”, Catania (Italia) 
 Centrul Cultural Francez – Iaşi  
 Fundaţia Naţională pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC)  
 Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 

Profesionale (ANPCDEFP Bucureşti)  
 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Centrul pentru Inovare în Educaţie – etwinning 

România (NSS România) 
 Fundaţia pentru Integrare Europeană SIGMA  
 Institutul Naţional de Geografie al Academiei Române  
 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ  
 Casa Corpului Didactic Neamţ  
 Asociaţia Pro Democraţia – Club Tg. Neamţ 
 

Agenda anuală cuprinde :  
Activităţi permanente:  
 „Ziua Internaţională a Francofoniei”  
 „Printemps de la science franco - roumaine”  
 „Fête de la science”  - videoconferinţă Tîrgu Neamţ –  Amiens (Franţa)  
 

 
 
 
Activităţi prilejuite de diferite aniversări sau omagieri. Proiecte  
Ateliere de lucru:  
- Clubul Franconautes 21  
- Clubul de Carte  
- Clubul de Istorie  
Clubul Franconautes 21 - Cuprinde elevi, cadre didactice, părinţi – pasionaţi de 
operarea pe internet; Obiectivul Clubului este promovarea ştiinţei şi tehnicii româneşti în 
spaţiul internauţilor francofoni; Membrii Clubului întocmesc un program de acţiuni şi au 
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drept colaborator Asociaţia „Bîtca Doamnei”, Piatra Neamţ; Se realizează întruniri 
săptămânale; Baza materială este asigurată de ATRF şi de Colegiul Tehnic „Ion 
Creangă”, Tg. Neamţ.  
Clubul de Carte - Sub îndrumarea profesorilor de literatură, cei care îndrăgesc 
lectura, îşi propun citirea unei opere literare în care se vorbeşte despre obiceiurile 
gastronomice ale unei regiuni, popor sau ţară;  
 Pentru recenzarea operei respective, se întrunesc, cu toţii (şi cu alţi invitaţi), la o 
unitate turistică, unde se pregăteşte meniul descris în carte şi unde se popularizează 
autorul, spaţiul geografic respectiv sau tradiţiile populare ale oamenilor de pe acele 
meleaguri; Un exemplu de asemenea activitate a fost nuvela lui Mihail Sadoveanu „Hanu 
Ancuţei”, iar întâlnirea a avut loc la hanul turistic „La Hanul Ancuţei”, Neamţ;  
Clubul de Istorie - Catedra de Istorie a Colegiul Tehnic “Ion Creangă”, Târgu Neamţ 
are un Calendar anual de acţiuni dedicate evenimentelor şi monumentelor istorice aflate 
în zonă: „Ziua Vânătorilor de Munte”, „Ziua Veteranilor de Război”, „Zilele Cetăţii Neamţ”. 
Membrii  Cublului de Istorie se ocupă de întocmirea documentaţiei specifice, în vederea 
organizării de pelerinaje la ctitoriile lui Ştefan cel Mare, din ţară şi străinătate; Colectivul 
de elevi şi cadre didactice pregătesc programe speciale pentru toate sărbătorile 
naţionale ale românilor; evenimentele se petrec în raza oraşului Târgu Neamţ.  
Ziua Internaţională a Francofoniei - În fiecare an, pe 20 martie, ATRF 
organizează sărbătoarea Francofoniei, prilej cu care sunt antrenaţi toţi elevii, părinţii şi 
cadrele didactice din Târgu Neamţ şi zonă. 
Printemps de la science franco – roumaine - În fiecare primăvară -  martie sau 
aprilie – ATRF are în responsabilitate modulul francofon al simpozionului ştiinţific 
„Perspective tehnice şi tehnologice – priorităţi şi demersuri în context european”, 
organizat de Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Tg. Neamţ, în colaborare cu Centrul 
Regional de Dezvoltare Pedagogică al Academiei de la Amiens, Franţa. 
Fête de la science - În  luna noiembrie, se organizează o videoconferinţă Tîrgu 
Neamţ – Amiens; Centrul Regional de Dezvoltare Pedagogică al Academiei Amiens 
Franţa, propune o temă de dezbatere, la care participă specialişti sau cadre didactice din 
Franţa şi România; Reţeaua internet este sub îndrumarea domnului inginer Gheorghe 
Sauciuc, membru ATRF.   

 

Agenda evenimentelor Asociaţiei Română - Franceză “Tîrgu Neamţ - St. 
Just - St. Rambert” 2010 
Ianuarie - “Chipul Romaniei” - participarea on-line la festivitatile Asociatiei romano-
italiana  “Concordia”, din Catania ( Sicilia ) – prezentare power point a Cetatii Neamtului, 
material realizat de prof. Ioan Arsintescu,CTIC; 
Martie - 20 martie -  Ziua Internationala a Francofoniei, la Tîrgu Neamt, editia a III-a   
26 martie - sejurul Asociatiei “Ştefan Procopiu” - Vaslui, în cadrul proiectului « Lifelong 
Learning - Dezvoltarea Activitatilor Turistice in Europa », cu reprezentanti din Malta, 
Scoţia, Spania, Olanda 
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Aprilie - 17 aprilie - « Printemps de la science franco - roumaine »,  simpozionul national 
“Perspective tehnice si tehnologice- prioritati si demersuri in context european, organizat 
de CTIC, cu participarea speciala a profesorului Dominique Lefevre, CRDP d’Amiens 
24 aprilie - simpozion judetean”Rolul calculatorului in instruirea si educarea elevilor din 
invatamantul primar”, invitat special, dl. prof. Dominique Lefevre 
29 aprilie - seminar de contact etwinning Piatra Neamt; drumetie pe Valea Ozanei 
Mai - 12 - 16 mai - sejurul delegatiei din St.Just St.Rambert, cu prilejul sarbatoririi a 20 
de ani de la infratire 
26 mai - Ateneul Român, participare la Gala societatii civile, cu trei proiecte 
educationale:”Arta de a fi gazdă”, ”Perspective tehnice si tehnologice - prioritati si 
demersuri in context european”, “Creangă, la el acasa”. 
29 mai - CCD Piatra Neamt, Simpozionul international “Scoala moderna”, Promovarea 
dimensiunii europene a educatiei prin proiecte, cu prezentarea proiectului European “La 
foret-histoire et realite”, in parteneriat cu Franta si Italia 
Iulie - Semnarea protocolului de parteneriat cu APD Tîrgu Neamt, in proiectul “Spune nu, 
coruptiei” 
Septembrie - 30 septembrie - Bucuresti, Hotel “Crowne Plaza”, lansarea proiectului 
“Parteneriat pentru dezvoltare”, ca grup tinta pentru aplicantii : Camera de Comert si 
Industrie a Municipiului Bucuresti, CENTRAS si ESAN Network 
Octombrie - Semnarea protocolului de parteneriat cu Fundatia Univers Plus, Piatra 
Neamt, pentru un proiect POSDRU,”Din comunitate , pentru comunitate.Speranta pentru 
viitor” 
21 octombrie - Fete de la science, video- conferinta Tîrgu Neamt - Amiens, editia a III-a, 
Satellites d’observation de la terre et developpement durable, pilotaj CTIC, coordonator 
de proiect, ing.Gigi Sauciuc 
24 - 31 octombrie « Zilele Şcolii Timisesti » 
Noiembrie - Semnarea unui protocol de parteneriat cu Universitatea  Tehnică “Gh. 
Asachi”, Iasi, intr-un proiect international inforoutes, finantat de catre Organizatia 
International a Francofoniei 
Decembrie - Depunerea unui dosar de candidatura la ANPCDEFP, Bucuresti, cu un 
proiect Tineret in actiune. 
 

5. ASOCIAŢIA PRO DEMOCRAŢIA - CLUB TÎRGU NEAMŢ    
 

 În anul 2010, Asociaţia Pro Democraţia - Club Tîrgu Neamţ, a desfăşurat 
următoarele activităţi, parte ale unor proiecte naţionale ale APD. 
 

I. PROIECTE LOCALE ŞI JUDEŢENE ALE APD CLUB TÎRGU NEAMŢ 
 

1. „Trimite o carte peste Prut”- aprilie - iunie 2010 
 În perioada 20 martie-15 mai 2010, am derulat la nivelul judeţului Neamţ 
proiectul intitulat „Trimite o carte peste Prut!”. Camapania din Neamţ a fost parte a 
proiectului regional iniţiat de ATRAG împreună cu alţi parteneri şi s-a derulat in locaţiile 
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Târgu Neamţ, Roman, Sabaoani, Bicaz , Piatra Neamţ, Galu şi Vînători Neamţ pe baza 
reţelei judeţene IMPLICAT.     
  Proiectul presupune o colecta de carte în special cele de literatură română si 
universală, enciclopedii, cârti de istorie si religie, atlase sau manuale şcolare, care vor fi 
donate catre 8 scoli si licee din mediul rural din Basarabia. In aceasta campanie am 
beneficiat si de sprijinul ISJ Neamt. 
Obiective: 
 Înrădăcinarea valorilor cultural româneşti prin literatură; 
 Îmbunătăţirea relaţiei dintre cele două state româneşti prin cultură comună; 
 Susţinerea şcolilor cu potenţial din R. Moldova prin donarea de carte;  
 Facilitarea accesului la literatură pentru elevii din mediul rural; 
 Apropierea studenţilor basarabeni de cei români prin realizarea proiectului; 
 Sensibilizarea opiniei publice cu privire la deschiderea cetăţenilor români faţă de 

etnia românească din afara graniţelor prin implicarea activă în acţiuni de caritate. 
Rezultate: 
 peste 4000 de cărţi donate în această campanie care au fost trimise şcolilor şi liceelor 

din Moldova. 
Buget: 
 surse proprii 
 consumabile-asigurate de APD ( afise, fluturasi, preluarea cartilor) 
 

2. ”Spune NU! Corupţiei”- ianuarie - noiembrie 2010 
      Proiectului „SPUNE NU! CORUPTIEI”, finanţat de Uniunea Europeana prin 
programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11 – Consolidarea sprijinului societatii 
civile în lupta împotriva coruptiei. Proiectul s-a derulat in perioada  20 ianuarie 2010 – 19 
noiembrie 2010 in judetul Neamt in localitatile Piatra Neamt, Dobreni, Cracaoani, Tirgu 
Neamt, Brusturi, Drăgăneşti, Roman, Săbăoani, Horia, Bicaz, Pingăraţi şi Taşca. 
           În cadrul proiectului au fost realizate afise, pliante, site-ul 
www.birouldeluatspaga.ro, fise de informare pentru cele patru domenii (coruptie, 
transparenta decizionala, integritate, responsabilizare publica). Au avut loc, sesiuni de 
instruire cu ONG-urile, ateliere de lucru comune, ONG si Autoritati publice locale si 
dezbateri publice. Au avut loc  campanii de informare a cetatenilor despre consecintele 
negative ale coruptiei, constientizarea acestora asupra gradului personal de implicare in 
perpetuarea acestui fenomen, prevenirea efectelor „secundare” generate de coruptie. 
Mesajul campaniei a sugerat aportul cetatenilor la finantarea dezvoltarii unui sistem care 
favorizeaza aservirea si dependenta de mecanisme ale traficului de influenta si luarii de 
mita,  in aceeasi maniera in care sclavii erau exploatati in vechime. In cadrul campaniei 
de promovare au avut si patru reprezentatii ale trupei de teatru formata de elevii Liceului 
Teoretic Vasile Alecsandri din comuna Sabaoani, judetul Neamt, cu piesa „O regretabila 
confuzie”.  
 Un rezultat notabil îl reprezinta site-ul www.birouldeluatspaga.ro, care va 
monitoriza in continuare fenomenul coruptiei. 
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          Un alt rezultat il reprezinta cele doua studii, „Studiu de evaluarea a nivelului  
coruptiei in judetul Neamt” si „ Studiu de evaluare a impactului proiectului.” La intrebarea 
care este cea mai mare problema a jdetului Neamt, 32% au raspuns ca functionarea 
sistemului de sanatate, iar 20%, coruptia. Mita este o practica raspandita in judetul 
Neamt, considera 56%, iar cele mai corupte domenii din judet sunt  in perceptia 
populatiei, Politia cu 31% si sanatatea cu 24%. Cauza coruptiei este contextul socio –
economic actual, sunt de parere cei mai multi dintre repondenti. Clasa politica este 
vinovata in opinia cetatenilor de fenomenul coruptiei, iar spaga a fost oferita pentru a 
rezolva unele probleme in sanatate 28% si administratie publica 11%. Forma coruptie a 
reprezentat-o banul, au declarat 81% dintre repondenti.   
 Rezultatele finale ale studiului vor fi postate pe site-ul www.birouldeluatspaga.ro 
Obiectiv general facilitarea responsabilizarii, constientizarii si stimularea unei atitudini 
civice anticoruptie pentru implicarea societatii civile si a cetatenilor  din judetul Neamt in 
lupta impotriva coruptiei.  
Obiective specifice: 
 crearea unui sistem de control viabil din partea societatii civile pentru prevenirea si 

combaterea coruptiei la nivel judetean. 
 cresterea nivelului de informare si constientizare a populatiei din judetul Neamt cu 

privire la efectele negative ale coruptiei. 
 stimularea initiativei de implicare a cetatenilor in procesul de monitorizare a coruptiei. 
 stimularea comunicarii eficiente pentru crearea de parteneriate viabile societate 

civila-cetateni-institutii publice. 
Rezultate: 
 1 Birou Civil de Monitorizare şi Combatere a Corupţiei; 12 tineri instruiţi pentru 

identificarea şi combaterea corupţiei; 8000 fişe informare; 32 voluntari implicaţi;   
 4 reprezentaţii de teatru; 8 sesiuni de informare public; 2 seminarii de instruire ONG; 

4 ateliere de lucru ONG; 4 dezbateri publice; 16 căsuţe “ Aici pui şpaga” 
 1 studiu de evaluare a corupţiei; 1 studiu de evaluare a impactului activităţilor 

proiectului 
 20 instituţii publice cunosc rezultatele proiectului; 50 ONG-uri cunosc rezultatele 

proiectului; 500 cetăţeni cunosc rezultatele proiectului 
Buget proiectului a fost de -  92.886 Euro 
 

3. Curs formare TiA - 10 - 12 decembrie 2010 
         APD Club Tîrgu Neamţ a fost coorganizatorul cursului de formare „Metode si 
instrumente de educatie nonformala in context TiA ”, organizat de Agentia Nationala 
pentru Tineret in cadrul actiunii „Tineret in actiune”. Modulul face parte din oferta de 
formare a Retelei Nationale a Formatorilor Programului Tineret in Actiune alaturi de: 
"Scrierea cererii de finantare in context Tineret in Actiune"; "Managementul proiectelor 
Tineret in Actiune"; "Managementul voluntarilor in context Tineret in Actiune" Programul 
Tineret in Actiune este gestionat in Romania de catre ANPCDEFP. Formatorii acestui 
curs au fost Adrian Vasnic si Daniel Nita, membri in reteaua nationala de formatori. 
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Participantii la acestui curs au fost elevi, profesori , membrii ai ong-urilor din Tirgu Neamt 
si zona 
Obiectiv: cursul este pregatit si implementat pe baza unei metodologii care pune accent 
pe participare activa si angajamentul celor implicati.  
Rezultate - la sfarsitul acestui modul de formare, participantii au putut să: 
 defineasca/precizeze caracteristicile educatiei non-formale; 
 selecteze/adapteze instrumente si metode ale educatiei non-formale aplicabile in 

proiecte din cadrul programului Tineret in Actiune (TiA);  
 utilizeze/implementeze instrumente si metode non formale corespunzatoare 

prioritatilor programului Tineret in Actiune (TiA); 
 evalueze programele/activitatile non-formale derulate in cadrul programului european 

Tineret in Actiune (TiA).  
 Buget pentru  consumabile şi spatiu a fost asigurat de club, sub aspect finaciar - 100 

protocol. 
 

II. PROIECTE NAŢIONALE APD CU PARTICIPARE APD CLUB TÎRGU 
NEAMT 
 

„Democraţia la răscruce”- 28 mai 2010 - În cadrul proiectului naţional 
„Democraţia la răscruce” a avut loc, vineri 28 mai, conferinţa cu tema “La ce foloseşte 
democraţia?”, moderată de domnul Cristian Pîrvulescu. În sala de lectură a Colegiului 
Naţional Ştefan cel Mare, cei peste 60 de tineri au avut parte de o lecţie de democraţie şi 
au încercat să găsească răspuns la întrebarea din tema conferinţei, la ce foloseşte 
democraţia. Bugetul alocat -  571 lei. 
 

III. Alte activităţi 
A. Organizare  de seminarii  şi conferinţe   
 
 

1. Masa rotundă ONG-Administraţia Locală - 18 martie 2010 - În data de 18 
martie 2010, împreună cu Prmăria Tîrgu Neamţ, am organizat o întâlnire cu toate ong-
urile active din oraş, temele abordate fiind legate de prezentarea activităţilor desfăşurate 
pe parcursul anului 2009 şi prezentarea de propuneri şi sugestii pentru acţiuni comune 
ONG+APL pe 2010. Din cele 9 ong-uri invitate la discuţii au fost prezente doar 6 ong-uri: 
CIA Tîrgu Neamţ, ATRF, FDL „Speranţa”, CITO, FF „Omenia”, Asociatia B&B, toate din 
Targu Neamt. 
 

2. Din Moldova  la Tîrgu Neamţ - 7 - 9 august 2010 -   În perioada 7-10 august 
la Tirgu Neamt se afla o delefatie din Republica Moldova, raionjul Hincesti, formata din 
Chiosa Ion-primar de Lapusna, Rotaru Viorica, director liceu, Asociatia “Noi pentru viitor”, 
Hincesti, Cotorobai Valentina, specialist principal al secţiei Cultură în domeniul activităţii 
bibliotecilor din raion şi Dumitras Ana, responsabil raional al caselor de cultură. Învitatia 
către cei din Republica Moldova a fost lansata de APD Club Tirgu Neamt, in cadrul unor 
relatii existente cu Asociatia “Noi pentru viitor” din Hincesti si a derularii proiectului 
“Trimite o carte peste Prut”. Vizita lor in judetul Neamt are la baza intarirea relatiilor de 
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colaborare si punrea bazalor unor noi colaborari intre institutii si ong-uri. Vor avea loc 
intalniri cu membrii APD Club Tirgu Neamt, cu oficialitatile din Tirgu Neamt, dar si cu 
reprezentanti ai unor unitati scolare din Tirgu neamt si zona, cu unii primari. Pentru ziua 
d e luni, 9 august este stabilita la Prefectura Neamt intalnirea cu oficialitatile judetului si 
cu reprezentanti ai ISJ Neam, si ai unor unitati scolare.  
 

3. „Violenta in scoli. Perspective si solutii”- 14 octombrie 2010 - În data de 
14 octombrie 2010, la sediul APD Club Tîrgu Neamţ a avut loc seminarul cu tema 
“Violenta in scoli. Perspective si solutii”. Acest seminar a fost organizat in contextul 
cresterii violentei in spatial educational, va invitam sa luati parte la acest seminar care va 
reuni factori de decizie de la nivel judetean din domeniul educational, administrative si al 
asigurarii ordinii si linistitii publice, pentru a gasi impreuna solutii la diminuare si 
eradicarea acestui fenomen.  Evenimentul a avut loc în data de 14 octombrie 2010 la 
sediul APD CLUB Tîrgu Neamt - Clădirea PECO Safari, etaj 2 , începand cu ora 10:00. 
Au participat directori de scoli din zona Tirgu Neamt, psihologi scolari, reprezentanti ai 
Asociatiei judetene de Parinti Neamt, ai Politiei si Jandarmeriei, Primariei Tirgu Neamt, ai 
elevilor si ai Consiliului Local al Tinerilor Tirgu Neamt. 
        

B. Participări la seminarii şi conferinţe 
 

1.  Dezvoltarea şi consolidarea Centrului Naţional pentru Integritate - 20 
iulie 2010 -  Pe 20 iulie, la Prefectura Neamţ a avut loc conferinţa în cadrul proiectului 
„Dezvoltarea şi consolidarea Centrului Naţional pentru Integritate”. Proiectul este finanţat 
prin Fondul Social European prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative” şi implementat de Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei.  
 Scopul proiectului îl constituie, în principal, dezvoltarea şi consolidarea Centrului 
Naţional pentru Integritate ca mecanism public independent de promovare a integrităţii 
publice, a eficienţei şi eficacităţii la nivelul administraţiei publice.  
 La dezbatere au participat reperezentanţi ai administraiei judeţene şi locale, ca 
subprefectul Vasile Şendrea, Decebal Arnăutu, primarul oraşului Tîrgu Neamţ, 
reprezentanţi ai unor instituţii deconcentrate, reprezentanţi ai IPJ Neamţ şi DGA Neamţ, 
iar din partea ong-urilor Emanuel Bălan de la APD Club Tîrgu Neamţ.  
 S-au abordat teme din adiministraţia publică insistându-se pe achiziţiile publice, 
primarul Arnăutu subliniind că, una dintre probleme este şi faptul că legile sunt făcute să 
existe portiţe ce duc la acte de corupţie, întrebând dacă compromisul e un abuz, un act 
de corupţie, iar atâta timp cât în timpul jocului se schimbă legea, planează oricând 
suspiciunea de corupţie. S-a abordat şi subiectul educaţiei, aici problema fiind meditaţiile 
şi examenele, elemente de corupţie.  
 O bună practică este campania din cadrul proiectului “Spune NU! Corupţiei” al 
APD Tîrgu Neamţ, domnul Bălan arătând că un exemplu de transparenţă, refuzul 
Tribunalului Neamt de a încheia un accord de colaborare, motivând că ar aduce atingere 
integrităţii magistraţilor. Următoarea întâlnire va avea loc peste trei luni. 
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2. „ Provocari, solutii si comunicare pe tema combaterii consumului de 
droguri”, 23 septembrie 2010 - Un alt seminar la care am participat, a fost cel 
organizat de Asociatia pentru Prevenirea si Combaterea Consumului de Droguri si a 
Violentei in Familie „Aquila” Piatra Neamt, seminar in cadrul unui proiect finantat de CJ 
Neamt. La Tartgu Neamt pe 23 septembrie 2010 a fost organizat seminarul cu tema „ 
Provocari, solutii si comunicare pe tema combaterii consumului de droguri”, la care au 
particpat din partea APD Club Tirgu Neamt domnii Ioan Marinica si Emanuel Balan.                
 

3. Conferinta Regionala “Tratatul de la Lisabona şi rolul României în 
integrarea europeană”, Piatra Neamt, 28 octombrie 2010 - Instituţia  
Prefectului judeţul Neamţ, în parteneriat cu Departamentul pentru Afaceri Europene din 
cadrul Guvernului, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, 
Consiliul Judeţean Neamţ , ADR NE şi Secretariatul tehnic permanent al Pactului 
Regional NE pentru Ocupare si Incluziune Socială organizează o conferinţă naţională pe 
tema “Tratatul de la Lisabona şi rolul României în procesul de aprofundare a integrării 
europene”.  
 Conferinţa dedicată Regiunii Nord Est a reunit participanţi din toate judeţele 
regiunii administraţia publică locală, organizaţii neguvernamentale, organizaţii patronale 
si sindicale, mass media locală şi regională, reprezentanţi ai mediului academic. În 
cadrul dezbaterilor au fost abordate aspecte legate de  noile provocări la adresa spaţiului 
administrativ european, perspectivelor  creşterii inteligente, durabile şi favorabile 
incluziunii  , spaţiului public european. Din partea clubului a participat domnul Ioan 
Marinică. 
 

4.  UE vine la tine acasă - 26 - 27 noiembrie 2010 - În perioada 26-27 
noiembrie am participat la invitaţia Asociaţiei pentru Integrare Europeană din Chişinău la 
seminarul  UE vine la tina acasă şi la conferinţa de presă de la finalul acestui proiect.  
 Scopul acestui proiect a fost informarea cetăţenilor moldoveni cu privire la 
beneficiile generate de statutul de ţară beneficiară a politicii de vecinătate a UE şi, 
ulterior, de aderarea la Uniunea Europeană, precum şi sporirea capacităţilor 
întreprinzătorilor de a valorifica respectivele beneficii în scopul pregătirii aderării RM la 
UE.  
 S-a mai participat la seminarul de la Universitatea de stat Alecu Russo din Bălţi şi 
la conferinţa de presă de la Primăria din Chişinău. Din partea clubului au participat Ioan 
Marinică şi Emanuel Bălan. 
 

C. Observare alegeri internaţionale 
1. Alegeri Parlamentare Moldova - 28 noiembrie 2010 -  Pe 28 noiembrie 
2010, APD Club Tîrgu Neamţ prin Ioan Marinică şi Emanuel Bălan au fost singurii 
membrii ai unui ong din România care au fost prezenţi în Moldova în cadrul procesului de 
observare a alegerilor parlamentare anticipate, observatorii APD Club Târgu Neamţ, au 
observat procesul în Chişinău, Hînceşti şi zona de la Hîncesti la Leuşeni.  
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 În cadrul procesului de observare au fost sesizate şi nereguli, cum ar fi existenţa 
panourilor electorale ale PDLM la mai puţin de 100 de metri de unele secţii (în Chişinău), 
intrarea în cabina de vot a 2 persoane, la câteva secţii din Chişinău, fiind sesizate 
comisia verbal. La secţiile din Chişinău s-a observat că era mare aglomeraţie, votarea 
decurgând greu şi cam haotic, fără ca membrii comisiei să fluidizeze votarea.  
Observaţii: lipsa poliţistului din raza de 50 de m a secţiei aşa cum prevede legea 
electorala, lucru sesizat la toate secţiile observate, neconcordanţa între adresele secţiilor 
de votare primite de la CEC Moldova şi adresa din teren, lipsa ştampilei de control de pe 
buletin de vot (până la acest scrutin era, acum fiind înlocuită cu numărul secţiei scris pe 
buletin) şi prezenta ştampilei votat în cabina de vot. La două dintre secţiile observate am 
întâlnit şi reprezentanţi ai misiunii OSCE.  
Bugetul - din surse proprii. 
 

D. PROIECTE DEPUSE IN 2010 
Nr. crt. Titlul proiectului Finantator 
1 Parteneriat pentru o societate implicata CEE Trust 
2 Drepturile omului sursa de valori europene-evaluare Fondul Comun 
3 Tineri pentru politica. 20 de nota 10 UNDP 
4 Spatii verzi generatoare de viata in mediul urban Fundatia Soros Romania 
5 Un Neamt mai verde pentru tineri CJ Neamt 
6 Suport pentru dezvoltarea nevoilor umane si ocuparea 

fortei de munca in mediul rural din judetul Neamt 
POSDRU-5.2 

 
 
E. BUGET - venituri din: 
 din proiecte - parte a proiectelor APD               –     571       lei 
 proiecte proprii                                                   397440, 62 lei 
 din contributia CL Tirgu Neamt            -                        0      lei 
Total                                                                         398011,62 lei                                                                                         
 
 

6. CONSILIUL LOCAL AL TINERILOR  TÎRGU NEAMT  
          

 De la ultimul număr al ziarului, noi tinerii consilieri nu am stat degeaba 
desfăşurând câteva activităţi. Aflaţi pe ultima suta de metri a mandatului am continuat 
concursul de venit deja o tradiţie pentru CLT, „Mountain Bike Summer Contest”, ajuns la 
a IV-a ediţie. Aşadar, pe 9 august 2009, devenit o tradiţie a CLT, a avut loc cea de-a 
patra ediţie , desfăşurată tot în zona Oglinzi –Monumentul Vînătorilor de Munte, pe un 
traseu care a măsurat circa 2 km mai dificil faţă de cel de anul trecut, şi care a aliniat la 
start 11 concurenţi, cel mi rapid concurent parcurgând traseul în 17 minute. Un nou prilej 
de a îndemna tinerii să adopte un mers ecologic, dar în acelaşi timp să practice un sport 
şi să păstreze natura curată. A urmat  zilele oraşului cu acţiunea, „Visual Art Days 3”, 
între -7-8 septembrie. Am încercat să reedităm primele ediţii organizate de primul CLT, în 
anii 2006 şi 2007, iar de această dată, tinerii oraşului au avut ocazia de a se exprima 
liber, de a-şi prezenta viziunea asupra lumii prin fotografie, grafică şi colaj. A fost un mic 
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spectacol vizual la care a contribuit şi formaţia NEMESIS, care a încântat auditoriul şi 
privitorii cu piese celebre. În zilele de 7 Şi 8 septembrie pe esplanada de la Banc Post 
am expus o parte din lucrările tinerilor, un colţ al tinerilor pentru tineri.  
 Ajunşi la sfârşit de mandat, în octombrie 2009 am organizat noi “Alegeri CLT 3” 
pentru cei care doreau să devină tineri consileri locali. O campanie declanşată pentru 
alegerea celui de-al treilea consiliul local , cu un mandat de 2 ani. Organizate după 
regulamentul Master Forum, cu campanie electorală a candidaţilor, afişe electorale, trei 
secţii de votare cu birou al secţiei, buletine şi cabine de vot, liste de alegători, ştampile 
de vot, birou electoral central.  
 Au fost depuse 12 candidaturi la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, pentru cele 
6 locuri ce revin colegiului, 18 candidaturi la Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, pentru cele 6 
locuri, şi 3 la Liceul Economic „Vasile Conta”, pentru cele 3 locuri repartizate acestuia. Şi 
candidaţii dar şi electorii fac parte dintre elevii claselor a IX-a şi a X-a, de la colegiile şi 
liceul oraşului. Pe 16 octombrie a avut loc alegerea noului Consiliu. Pentru că la Colegiul 
Naţional „Ştefan cel Mare”, cei de pe locul 7 au avut acelaşi număr de voturi, au intrat 
amândoi, deci 8 de la acest colegiu. Secţiile au fost deschise între 7.30 şi 15 în funcţie 
de orarul fiecărui colegiu. Au votat peste 600 de elevi de la cele trei colegii, 
neînregistrându-se evenimente deosebite, alegerile fiind observate de membrii Pro 
Democratia Târgu Neamţ. Pe 16 octombrie 2009 a fost ales cel de al treilea CLT, adică 
noi, 15 la număr .  
 De la înfiinţare am realizat deja câteva activităţi: 
 „Noaptea Misterelor”, pe 30 noiembrie, unde am promovat sărbători româneşti ca o 

alternativă a Halloweenului prin organizarea unei petreceri în care să fie prezentate 
tradiţii româneşti: Paparudele, Strigoii. Cea de a doua a fost dedicată elvilor din 
clasele primare de la şcolile din localitate şi zonă. 

  „Iarna prin ochi de copil” s-a desfăşurat între 5 şi 22 ianuarie 2010 şi a urmărit 
promovarea tinerelor talente artistice locale. Au participat peste 150 de copii care au 
primit şi premii în bani pentru lucrările lor. 

 „Dragobete”, pe 27 februarie 2010, o reeditare a aceluiaşi eveniment din 2009, unde 
am încercat o alternativă romanânească la americanul Valentine Day's.  Circa 250 de 
tineri au dansat şi s-au distrat, scopul acestei acţiuni a fost acele de a aduce tinerii 
aproape şi de a promova valorile tradiţionale româneşti.  

 „Ora Pământului”, 27 martie, o acţiune la nivel mondial realizată pentru prima dată şi 
la Tîrgu Neamţ cu ajutorul Primăriei oraşului. Pentru jumătate de oră am stins 
iluminatul stradal în centrul oraşului şi am împărţit celor prezenţi la acţiune fluturaşi 
prin care îî îndemnam să păstreze planeta curată. 

 „9 Mai - Ziua Europei”, o acţiune în colaborare cu APD Club Tîrgu Neamţ prin care 
am marcat ziua Euopei distribuind tinerilor dar şi cetăţenilo materiale informative 
despre Europa. Nici în vacanţa nu am stat, am organizat diverse activităţi în aer liber.  

 „Seara filmului francez”, a fost prima activitate de vacanţa, în luna iulie 
 „CLT te invită la dans”, o activitate prin care am promovat mişcarea şi dansul în 

rândul tinerilor.  
 „Seara filmului românesc”, o activitate desfăşurată în parcul oraşului prin care am 
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readus în atenţa tinerilor dar nu numai filmul românesc prin vizionarea peliculei, Astă 
seara dansăm în familie.  

 „Visual Art Day's 4”, a continuat şi în acest an de zilele oraşului la începutul lunii 
septembrie, acţiune prin care am promovat creaţii artisitice ale tinerilor oraşului.  

 Anul 2010, l-am încheiat cu Noaptea misterelor, din 30 noiembrie, o activitate prin 
care am promovat tradiţia românească de Sfântul Andrei. Toate actiunile au beneficiat de 
sprijinul Primăriei Tîrgu Neamţ, careia îi multumim! 
          
                                                      

7. ASOCIAŢIA „CULTUL EROILOR” 
 

 În anul 2010 , au fost organizate următoarele activităţi: 
 s-au organizat festivităţi de cinstire si pomenire a eroilor (Ziua Eroilor – Înălţarea 

Domnului, Ziua Vânătorilor de munte, Ziua României, Ziua Cetăţii Neamţ); 
 s-au organizat la Casa Culturii simpozioane cu teme istorice şi s-a insistat asupra 

înfiinţării in scoli a unor subfiliale Cultul Eroilor; 
 s-au inventariat si fotografiat toate monumentele istorice de pe raza oraşului; 
 am participat la toate adunările organizate de Comitetul Judeţean Neamt – Cultul 

Eroilor; 
 s-a popularizat în şcoli şi instituţii revista România Eroica; 
 s-a organizat la Târgu Neamţ o festivitate prilejuită de aniversarea a 94 de ani de la 

înfiinţarea primului Batalion al Vânătorilor de munte – 3 Noiembrie 2010; 
 s-au inventariat toate monumentele Eroilor din oraş şi s-a propus un program de 

întreţinere şi refacere a inscripţiilor de pe acestea; 
 s-au trimis fotografii şi materiale documentare la Asociaţia Cultul Eroilor Piatra 

Neamţ, în scopul editării unui album la nivelul judeţului Neamţ; 
 s-au înfiinţat în şcoli cercuri ale elevilor de cinstire a eroilor şi s-au organizat dezbateri 

istorice pentru o mai bună cunoaştere a contribuţiei oraşului Tg. Neamţ la scrierea 
istoriei noastre. 

 
 

8. ASOCIAŢIA VETERANILOR DE RĂZBOI 
 

 În anul 2010 Asociaţia Veteranilor de Război a desfăşurat următoarele activităţi: 
 s-a organizat Adunarea Generală a Filialei Tg. Neamţ a Veteranilor de Război şi s-a 

ales un nou organism de conducere a veteranilor de Război; 
 s-a efectuat un sondaj de opinie cu privire la calitatea Legii 44 a veteranilor de război 

solicitându-se propuneri privind îmbunătăţirea în ceea ce priveşte drepturile acestora 
şi s-au înaintat la Asociaţia Judeţeană Neamţ; 

 s-au întocmit evidenţe privind componenţa numerică a veteranilor pe categorii de 
vârstă (militari, premilitari, decoraţi, nedecoraţi, numărul văduvelor de război  etc.); 

 s-au organizat simpozioane şi întâlniri festive cu conţinut comemorativ privind aportul 
adus de veteranii oraşului nostru în cele două războaie mondiale; 

 s-a derulat programul de eliberare a foilor de parcurs auto şi CFR la toţi veteranii; 
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 s-au organizat dezbateri şi simpozioane pe teme istorice cu prilejul Sărbătorilor Zilele 
Cetăţii şi Zilele Oraşului, organizându-se spectacole şi mese festive de comemorare 
a celor dispăruţi. 

 
 

9. SINDICATUL LIBER AL PENSIONARILOR 
 

 În anul 2010, Sindicatul Liber al Pensionarilor a avut realizări deosebite, întregite 
prin activităţi care să aducă zâmbetul pe feţele pensionarilor din Tîrgu Neamţ şi care să-I 
facă să uite de singurătate, boli şi alte suferinţe specifice vârstei. 
  

Activităţi organizate în anul 2010: 
 în luna ianuarie, la Casa Culturii - sala mică - a avut loc o seară de muzică şi poezie 

intitulată “Sub Semnul Luceafărului”, un omagiu adus marelelui poet naţional Mihai 
Eminescu şi poetului moldovean Grigore Vieru. Invitaţii speciali - membrii Fundaţiei 
Culturale “Ion Creangă”. 

 la fiecare final de trimestru al anului, au fost sărbătoriţi, cu ocazia zilelor de naştere, 
pensionarii - membrii de sindicat, cărora le-au fost organizate mese festive şi mici 
atenţii(flori, felicitări, etc..). 

 au fost sărbătoriţi cupluri de pensionari care au împlinit 50 de ani de căsătorie - 
“nunta de aur”. Au fost oferite cuplurilor aniversate cadouri şi flori; 

 în luna iulie, a fost organizat un concurs de artă culinară, intitulat « La poalele 
pădurii » .Au fost înmânate celor mai destoinice gospodine premii şi diplôme de 
participare ; 

 în luna agust a fost organizată o Tombolă cu obiecte atractive, la Sala mare a Casei 
Culturii; 

 au mai avut loc două schimburi de experienţă cu pensionarii din Oneşti - la Casa 
Culturii şi din Satu Mare - la Casa Memorială “Ion Creangă”; 

 în cursul anului 2010, au fost ajutate 60 de persoane cu pensii micii  şi au fost făcute 
pachete pentru bătrâni singuri sau abandonaţi - cu ocazia sarbătorilor de iarnă ; 

 delegaţii din partea Sindicatului Liber al Pensionarilor au participat cu coroane de flori 
omagiale la Monumentul Eroilor - de Ziua Eroilor(Înălţarea Domnului) şi la 
Monumentul Vânătorilor de Munte - 3 Noiembrie « Ziua Vânătorilor de munte) ; 

 pe data de 1 Decembrie - “Ziua Naţională a României” - Sindicatul Liber al 
Pensionarilor a organizat la Casa Culturii - o seară cenaclu . o seară de suflet cu 
muzică şi poezie, rememorând versuri din lirica poetului Adrian Păunescu; 

 de 4-5 ori pe an, sunt organizate întâlniri cu personalităţi locale formate din medici, 
profesori, preoţi; 

 au mai fost organizate, cu ocazia diferitelor sărbători religioase, excursii-pelerinaj cu 
autocarul, de o zi sau două , la mânăstiri reprezentative; 

 Pentru viitor, Sindicatul Liber al Pensionarilor îşi propune atragerea de noi 
membrii, o colaborare întotdeauna fructuoasă cu autorităţile locale şi cât mai multe 
participări la proiectele organizate în oraşul Tîrgu Neamţ. 
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10. UNIUNEA GENERALA A PENSIONARILOR ROMANIA - FILIALA NR. 2 
TÎRGU NEAMT 
 

 În anul 2010, asociaţia a realizat un venit de 17.702 lei din care: 
 15.000 lei – sponsorizare din partea Primariei; 
 2000 lei – sponsorizare de la Guvern; 
 702 – venituri din cotizatii 

 

 Din venitul realizat s-a achitat suma de 9.600 lei, reprezentând un împrumut 
pentru procurarea unui autobuz. De-asemenea, s-a platit chirie în valoare de 6.600 lei 
pentru spaţiul sediului. Din suma împrumutată de 15.000 lei, mai sunt de achitat 10.400 
lei.  
 In continuare se vor organiza diferite excursii cu membrii de sindicat cu autobuzul 
din dotare. Pentru buna desfăşurare a activităţii, în cursul anului 2011, se va avea în 
vedere înscrierea de noi  membri şi vor fi diversificate actiunile în folosul membrilor 
unităţii.  
 
 

10.  ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE “AERODROM” 
 

           Imaşul «AERODROM», în suprafaţă de cca 380 ha, este situat în partea de est a 
oraşului Tîrgu Neamţ şi este folosit la paritate: jumătate pentru păşunarea bovinelor şi 
jumătate pentru păşunarea ovinelor. Are sursă de apa proprie care provine de la câteva 
mici izvoare, a caror apă este colectată în câteva adăpători amenajate ad-hoc. Acest 
imaş este conectat şi la reţeaua de apă a oraşului, asigurându-se astfel adăparea 
animalelor în vreme de secetă, când izvoarele naturale seacă. Are bazine amenajate 
care se folosesc pentru îmbăierea şi tratarea periodica a ovinelor. Pe imaş au acces la 
păşunat doar animalele care provin de la crescătorii de pe raza oraşului Tîrgu Neamţ. Se 
asigură o fertilizare naturală, prin mutarea periodică a târlelor, respectându-se astfel 
reglementările impuse de Uniunea Europeană. 
 Activitatea desfăşurată în cursul anului 2010, pe islazul “Aerodrom”, perioada 
20.04 – 20.11. 2010, a fost organizată pentru păşunatul unui număr de 211 bovine din 
care: 182 capete bovine adulte, 29 capete bovine tinere şi un număr de 1640 de ovine 
organizate în trei stâne. 
 Pe parcursul anului 2010, păşunatul pe islaz s-a desfăşurat în mod 
corespunzător, excepţie a făcut o singură persoană care a dat dovadă de indisciplină şi 
de lipsă de respect faţă de comunitate, motiv pentru care i s-a interzis păşunatul ovinelor 
pe islaz în cursul anului 2011. 
 Tot în cursul anului 2010, s-au executat lucrări de extindere a alimentarii cu apă în 
valoare de 4963 lei şi s-a realizat o alimentare nouă în zona SMA, în valoare de 8248,28 
lei.  
 În toamnă, s-au efectuat arături pe o suprafaţă de 65 ha (în valoare de 18.538 lei), 
pentru ca în primăvara anului 2011 să se realizeze însămânţarea acestei suprafeţe cu 
seminţe de calitate superioară. Toate lucrările executate au fost finanţate din subvenţiile 
pentru suprafaţele de teren acordate în anii 2007, 2008 şi 2009.  



 

 Pagina 204 
 

 În cursul anului 2011, se va avea în vedere intabularea cadastrală a islazului, iar  
în toamna aceluiaşi an, să se execute arături pe o suprafaţă de aproximativ 100 ha.   

 
CAP. VI. PROIECTE ŞI INVESTIŢII DE ANVERGURĂ ÎN ANUL 2010 
 

1. PROIECT - CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU 
PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST « SF. TEODORA » - TÎRGU NEAMŢ  
 

Proiectul «Centru de primire în regim de urgenţă pentru persoane fără adăpost 
Sfânta Teodora din Tîrgu Neamţ» este finanţat de Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei şi urmăreşte eliminarea marginalizării sociale a persoanelor fără 
adăpost prin înfiinţarea unui centru de primire în regim de urgenţă pentru 50 beneficiari. 

Înfiinţarea Centrului de primire în regim de urgenţă „Sfânta Teodora” urmăreşte 
atât să răspundă nevoilor de bază ale persoanelor fără adăpost (adulţi, copii, familii) de 
găzduire şi îngrijire, oferindu-le un mediu securizant şi confortabil, cât şi să vină în 
sprijinul integrării sociale a acestora, asigurându-le ajutorul pentru găsirea unei locuinţe, 
a unui loc de muncă, şcolarizare, acompaniere în vederea obţinerii unor documente şi 
acte de identitate sau stare civilă, etc. 
Partenerii  proiectului sunt : 
1. Asociaţia ANGEL Bucureşti – care este şi solicitantul. Asociaţia ANGELS este o 

asociaţie nonguvernamentalî, care are sediul în Bucureşti şi este reprezentată de 
domnul EUGEN LUCAN, în calitate de preşedinte.  

2. Primăria oraşului Tîrgu Neamţ – Serviciul Public Local de Asistenţă Socială, în 
calitate de partener 

3. Protopopiatul Tîrgu Neamţ – Parohia «Sf.Neculai» Humuleşti, Tîrgu Neamţ, în calitate 
de partener, care a pus la dispoziţie clădirea în care îşi va desfăşura activitatea 
Centrul Asociaţia ANGEL asigură implementarea proiectului, iniţiază şi coordonează 
acţiuni de mediatizare şi promovare a proiectului, desfaşoară acţiuni şi demersuri 
menite să atragă sponsorizări şi donaţii, se angajează să efectueze lucrări de 
reamenajare şi dotare a centrului ce a fost pus la dispozitie de Consiliul Local Tîrgu 
Neamt în parteneriat cu Protopopiatul Tîrgu Neamţ – Parohia «Sf.Neculai» 
Humuleşti. 

 

Bugetul total al proiectului - 867.966 lei, din care: 
 753.066 lei - sumă solicitată de la autoritatea finanţatoare – Ministerul Muncii şi 

Protecţiei Sociale 
 99.000 lei contribuţie Consiliul Local Tîrgu Neamţ reprezentând cheltuieli cu utilităţile, 

materiale şi cheltuieli cu personalul angajat pentru prestarea serviciului social, pentru 
o perioadă de 12 luni. 

 15.900 lei contribuţie Asociaţia ANGEL, reprezentând contribuţie în natură 
(coordonator proiect + voluntari) 

 
Pe parcursul derulării proiectului s-a intervenit cu un act adiţional, prin care s-a 

prevăzut extinderea clădirii Centrului prin mansardarea acesteia, cheltuielile aferente 



 

 Pagina 205 
 

lucrării fiind suportate de către Primăria oraşului Tîrgu Neamţ. În perioada 2009 – 2010 
pentru finanţarea acestor lucrări s-a plătit suma de 110.717,35 lei. 

Demersurile pentru Proiect ai fost începute în anul 2006, iar până în prezent au 
fost realizate următoarele lucrări: 
 turnare fundaţii şi execuţie zidarii, plafoane, cofrări, armări cu fier beton, turnări 
betoane; 
 execuţie tencuieli şi zugrăveli la pereţi şi tavane cu var lavabil; 
 finisări cu glet; 
 înlocuire şi montare de tâmplărie PVC cu geamuri termopan (uşi şi ferestre interioare 

şi exterioare); 
 execuţie glafuri la ferestre şi uşi; 
 înlocuire şi execuţie instalaţie electrică nouă, montare de întrerupătoare, doze, 

comutatoare, corpuri de iluminat, prize; 
 placări la pereţi cu faianţă şi lambriu imitaţie lemn; 
 placări la tavane cu lambriu imitaţie lemn; 
 pardoseli de gresie şi parchet laminat; 
 execuţie canalizare menajera şi fosă septică; 
 execuţie instalaţie de apă potabilă rece şi caldă; 
 execuţie instalaţie termică ţeava tip Henko şi PPR, montare radiatoare de tablă duble, 

tip panou, robineţi tur-retur, coturi, piese de trecere; 
 achiziţionare şi montare centrala termica alimentata cu gaze naturale, execuţie 

instalaţie termoelectrică, montare senzor de gaze şi supapă siguranţă; 
 execuţie racord gaze naturale; 
 izolaţie termică din vata minerala şi polistiren expandat; 
 execuţie şarpantă, asterială, streaşina înfundată, montare învelitoare tablă metalică; 
 achiziţionare şi montare obiecte sanitare pentru WC-uri şi duşuri; 
 compartimentări din rigips şi polipropilenă. 
 

Au mai rămas de amenajat închiderea terasei exterioare, sistematizarea pe 
verticală a curţii exterioare (turnat alei şi montat pavele), amenajarea rampei pentru 
persoane cu handicap, reabilitarea treptelor de acces în clădire şi realizarea gardului de 
împrejmuire a curţii. 

Asociaţia ANGEL urmează să doteze imobilul cu mobilier, iar apoi să demareze 
ofertarea serviciilor propriu-zise (găzduire temporară, asistenţă şi îngrijire, abilitare şi 
reabilitare, integrare şi reintegrare socială, socializare). 

 
2. PROIECT - CENTRUL REGIONAL DE RESURSE CULTURALE - 
CĂMINUL CULTURAL BLEBEA TÎRGU NEAMŢ 

Prin varietatea peisajului, bogăţia resurselor naturale şi intensitatea vieţii umane, 
ţinutul Neamţului aminteşte de istoria, cultura şi tradiţiile neamului românesc. Spaţiul 
Depresiunii Neamţului, acest adăpost de viaţă autentică, a păstrat tradiţiile culturale, 
datinile străbune şi mai ales ospitalitatea moldovenească. 
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Străjuit de Cetatea Neamţ, monument emblematic pentru oraşul nostru, Tîrgu 
Neamţ oferă vizitatorilor prilejul de a se întâlni cu spiritul şi opera marelui povestitor Ion 
Creangă la Casa Memorială sau de a vizita frumoasele mănăstiri ce se găsesc în zonă. 

În secolul al XX-lea, creşterea în suprafaţă a oraşului Tîrgu Neamţ a fost realizată 
prin extinderea unor cartiere vechi şi prin înglobarea la oraş a localităţilor suburbane 
Condreni, Humuleşti, Blebea şi a Băilor - Oglinzi, care în prezent aparţin administrativ de 
oraşul Tîrgu Neamţ. 

La Blebea - Tîrgu Neamţ  a funcţionat "Fabrica lui Conu Mihalache", prima fabrică 
de producţie de postav, întemeiată de marele om politic şi cărturar Mihail Kogălniceanu, 
în 1853; transferată în 1885, de noul proprietar, col. Eugen Alcaz, "omul ce se joacă cu 
paralele", la Buhuşi, oraş aflat atunci pe teritoriul judeţului Neamţ.  

Căminul Cultural Blebea aparţine de Casa Culturii „Ion Creangă” din anul 1990, 
ambele instituţii fiind subordonate Primăriei Oraşului Tîrgu Neamţ şi reprezintă, pentru 
comunitatea oraşului nostru, spaţii specifice şi propice desfăşurării actului cultural. 

Cultura reprezintă un cumul de valori, atitudini, forme de comportament prin care 
viaţa comunităţii este reflectată într-o multitudine de aspecte, ea reprezintă un pas 
important în dezvoltarea şi educarea întregii comunităţi. Prin urmare, legătura puternică 
între cultură şi societate este determinată de găsirea propriei identităţi, evenimentele şi 
manifestările artistice organizate în acest scop, reprezintă o sursă inepuizabilă pentru 
promovarea patrimoniului cultural şi spiritual local. 

În sprijinul promovării patrimoniului cultural, a tradiţiilor locale, în iunie 2009, 
Centrul de Asistenţă Rurală (CAR) Timişoara lansa proiectul: „Căminul Cultural – 
Actor principal al promovării patrimoniului cultural local în vederea dezvoltării 
comunitare”, în parteneriat cu Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, 
Institutul Intercultural Timişoara şi Institutul Norvegian pentru Patrimoniul 
Naţional, finanţat de Mecanismul Financiar Norvegian „Spaţiul Economic 
European” 

Proiectul şi-a propus instruirea a 120 de directori de aşezăminte culturale din 
mediul rural, venind în complementaritatea „Programului naţional pentru aşezămintele 
culturale din mediul rural şi mic urban” lansat de Ministerul Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional, prin care sunt reabilitate sau construite 562 de aşezăminte 
culturale. Căminul Cultural Blebea şi Casa Culturii „Ion Creangă” se află pe lista 
proiectelor aprobate de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional. 

În urma selecţiei, cei 120 de directori au participat în perioada aprilie – mai 2010 la 
Modulul I de formare nivel mediu, urmând cursuri de: management cultural, comunicare, 
animaţie culturală, identificarea şi promovarea moştenirii culturale, dezvoltarea turismului 
cultural, interculturalitate, legislaţie culturală. La finalul modulului participanţii putând fi 
capabili să elaboreze proiecte şi strategii pentru dezvoltarea comunităţilor din care 
provin.  

În urma punctajelor obţinute, 40 de directori de aşezăminte culturale s-au calificat 
să urmeze cursurile Modulului II al proiectului „Căminul Cultural – Actor principal al 
promovării patrimoniului cultural local în vederea dezvoltării comunitare” nivel avansat, 
ce a avut loc în perioada 28 august – 3 septembrie 2010 la Timişoara. Sesiunea 
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modulului II a cuprins cursuri de antreprenoriat şi planuri de afaceri, managementul 
proiectelor finanţate din fonduri structurale, dezvoltarea de strategii locale. 

Parcurgerea cursurilor celor două module s-a finalizat cu examen de certificare 
manager de proiect şi selecţia a 7 coordonatori pentru 7 Centre de resurse culturale 
regionale, ce a avut loc în perioada 28 – 31 octombrie la Plopeni, judeţul Prahova. 

În urma notelor obţinute, coordonator al Centrului de resurse culturale pentru 
regiunea de Nord-Est a României, a fost selectată Cristina Cosma referent cultural la 
Casa Culturii „Ion Creangă” şi responsabil Cămin Cultural Blebea. 

Din noiembrie 2010, Căminul Cultural Blebea - Tîrgu Neamţ a devenit şi 
Centrul de Resurse Culturale pentru Regiunea de N-E a României. 

Obiectivul general al proiectului „Căminul Cultural – Actor principal al promovării 
patrimoniului cultural local în vederea dezvoltării comunitare” este de a creşte eficienţa şi 
calitatea serviciilor publice prestate de căminele culturale, fapt care duce la comunităţi 
rurale româneşti vii şi puternice, prin promovarea patrimoniului local ca sursă-cheie 
pentru cultură, pentru dezvoltarea turismului şi a spiritului antreprenorial cultural. 
Proiectul se va încheia printr-un Forum Naţional care va avea loc la sfârşitul lunii martie 
2011 la Bucureşti, cu tema: „Provocările şi potenţialul de dezvoltare al zonelor rurale prin 
cultură”. 

Prin grija administraţiei publice locale, pentru reabilitarea imobilului au fost alocate 
din bugetul local sumele necesare şi au fost realizate o serie de lucrări pe parcursul 
anilor 2010 si 2011 astfel: 
 Reparaţii tencuieli interioare, tencuieli driscuite; 
 Zugrăveli cu var lavabil; 
 Înlocuire tâmplărie exterioară din lemn cu tamplarie din PVC cu geam termopan; 
 Reparaţii glafuri exterioare; 
 Înlocuire şarpantă de lemn; 
 Montare asteriala; 
 Montare folie anticondens; 
 Montare învelitoare de tabla profilata tip ţiglă; 
 Montare jgheaburi şi burlane; 
 Montare şi vopsitorie la streaşină înfundată; 
 

 În anul 2010 - au fost contractate lucrări în valoare de 72.886,32 lei, fără TVA, 
iar  în anul 2011 lucrările  contractate vor fi  în valoare de 63.685,03 lei, fără TVA. 
 

 a) Lucrări de executat:  
 Înlocuire totală a instalaţiei electrice; 
 Montare prize, comutatoare, întrerupătoare, corpuri de iluminat; 
 Reparaţii tencuieli interioare; 
 Execuţie tencuieli var-ciment; 
 Zugraveli cu var lavabil la pereţi şi tavane; 
 Reparaţii glafuri interioare; 
 Glaf inferior placat cu piatră; 
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 Execuţie pardoseli interioare cu gresie şi parchet laminat; 
 Execuţie racord nou la apa potabilă; 
 Înlocuire instalaţii interioare de apă; 
 Montare obiecte sanitare noi (la cabinetul medical şi la bucătărie); 
 Execuţie instalaţie termică interioară (conducte tur-retur si calorifere); 
 Înlocuire uşi interioare din lemn cu uşi din PVC cu geam termopan; 
 

b) Lucrări de executat: 
  Execuţie racord exterior de canalizare menajeră pentru sală; 
 Execuţie fosă septică; 
 Pavare curte cu pavele vibropresate colorate de 6 cm; 
 Execuţie grupuri sanitare pentru sală; 
 Execuţie camera pentru centrală termică; 
 Achiziţionare şi montare CT pe lemne; 
 Execuţie instalaţie termoenergetică; 
 Tencuieli interioare şi exterioare inclusiv zugrăveli cu var lavabil la construcţii noi. 

 

Căminul Cultural Blebea - Tîrgu Neamţ, respectiv Centrul regional de resurse 
culturale va funcţiona şi activa ca un veritabil pol al dezvoltării comunitare, prin 
valorificarea moştenirii culturale. 
 
 

3. SCURT ISTORIC AL SPITALULUI ORĂŞENESC TÎRGU NEAMT ŞI A 
BAZEI DE TRATAMENT RECUPERATORIE A SPITALULUI TÎRGU NEAMT 

 

Din anul 1852, anul înfiinţării, spitalul a fost organizat iniţial ca o continuare a 
bolniţei Mânăstirii Neamţ, însă a suferit un permanent proces de înnoire, transformare şi 
diversificare a specialităţilor de bază.  

Încă de la început, spitalul a fost deservit de un personal cu o înaltă calificare 
obţinută la şcoli prestigioase din Europa. S-a realizat, astfel, o adaptare continuă la 
nevoile pacienţilor, care proveneau atât din Tîrgu Neamţ cât şi din zonele învecinate. 

De la două secţii, chirurgie şi interne, s-au adăugat apoi ambulatorul de 
specialitate, secţia de boli infecţioase, secţia de obstetrică ginecologie şi nou născuţi, 
secţia reumatologie. Secţia de pediatrie a funţionat până în data de 11.12.2002 în cadrul 
fostului sediu al Consiliului Popular al Comitetului PCR, actualmente fiind sediul 
autorităţii publice locale. Secţia cardiologie a funcţionat în cadrul secţiei interne avându-l 
ca medic specialist pe domnul dr. Carp Vladimir. În cele două etape, spitalul a avut 
arondată şi Valea Muntelui, cu cele 6 comune şi cu Secţia Exterioară Ceahlău.   

Ulterior s-au înfiinţat compartimentele de ATI în cadrul secţiilor chirurgie, obstetrică 
ginecologie şi nou născuţi şi compartimentul de recuperare pediatrică la secţia pediatrie. 
Compartimentul neurologie a făcut parte din secţia medicină internă, deservit fiind de 
domnul dr. Grădinaru Gheorghe, medic specialist neurologie, care a ocupat şi funcţia de 
director al policlinicii mai mulţi ani.  

Între anii 2000-2010 s-a reînfiinţat compartimentul de neurologie, în cadrul secţiei 
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de medicină internă, de la 6 paturi ajungând la un număr de 10 paturi. Compartimentul 
de diabet zaharat, înfiinţat în cadrul aceleaşi secţii, are un număr de 10 paturi şi a 
continuat diversificarea specialităţilor medicale. Compartimentul de balneofizioterapie a 
fost condus pentru o vreme de domnul dr. Rădulescu Romulus, actualmente făcând 
parte din cadrul secţiei de reumatologie.  

 Din anul 2002, Sectiei reumatologie i s-au alocat spatii în cadrul Ambulatoriului de 
specialitate. Ambulatoriul, deşi a fost înfiinţat în anul 1951, cunoaşte o permanentă 
transformare datorită schimbărilor legislative. 

În anul 1992, prin înfiinţarea compartimentul gastroenterologie, deservit de domnul 
dr. Axinia Tudorel, se începe explorarea ultrasonografică. Prin dăruirea dumnealui se 
realizează şi endoscopii digestive, explorări ale tractului digestiv.  

În anul 1997, prin contribuţia domnului dr. Bîrgaoanu Matei s-a dotat laboratorul de 
radiologie cu un aparat roentgen diagnostic Philips. În anul 2010, Laboratorul de 
radiologie şi imagistică medicală obţine certificarea unui sistem de management conform  
standardului internațional ISO 9001:2008. 

Laboratorul de analize medicale a fost dotat cu aparatura de înalta performanţă 
pentru obţinerea unor rezultate cât mai fiabile, deservit fiind de oameni care dau dovadă 
de profesionalism. În anul 2011 laboratorul va lucra conform standardelor internţionale 
SR EN ISO 15189:200 facându-se demersurile necesare pentru a primi acreditare. 

Pentru susţinerea activităţii medicale, în cadrul unităţii, funcţionează un număr de 
compartimente şi servicii cu specific administrativ. Începând cu data de 15.06.2010, prin 
OMS nr. 793, structura organizatorică, a fost modificată prin reducerea numărului de 
paturi de la 279 la 260, astfel încât, în present,  dispunerea paturilor pe secţii este 
următoarea: 
1. Secţia medicină internă                             - 55 paturi, din care: 
 compartiment gastroenterologie               - 10 paturi 
 compartiment diabet zaharat                    - 10 paturi 
2. Secţia obstetrică ginecologie                    - 35 paturi, din care: 
 compartiment A.T.I.                                   -  5 paturi 
 compartiment neonatologie                     -  20 paturi 
3. Secţia chirurgie generală                          - 30 paturi, din care: 
 compartiment A.T.I.                                 -   5 paturi 
4. Secţia boli infecţioase                               - 25 paturi 
5. Secţia cardiologie                                     - 30 paturi 
6. Secţia reumatologie                                  - 25 paturi, din care: 
 compartiment recuperare, medicina fizică şi balneologie,  - 5 paturi 
7. Secţia pediatrie                                         - 40 paturi, 
8. Compartiment Primire Urgenţe (CPU), 
9. Sterlizare, 
10. Unitate de transfuzii sanguine, 
11. Farmacie, 
12. Laborator de analize medicale, 
13. Laborator radiologie şi imagistică medicală, 
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14. Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie (baza de tratament), 
15. Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale, 
16. Compartiment diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, 
17. Cabinet boli infecţioase, 
18. Cabinet oncologie medicală, 
19. Cabinet planificare familială, 
20. Dispensar TBC, 
21. Fişier – informaţii. 
Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinetele în specialitatăţile: 
 Medicină internă, 
 Cardiologie, 
 Chirurgie generală, 
 Obstetrică-ginecologie, 
 Pediatrie, 
 Reumatologie, 
 Neurologie, 
 Pneumologie, 
 Endocrinologie, 
 Gastroenterologie. 
 Aparat funcţional. 

 

Baza de tratament recuperator a ambulatoriului de specialitate (fosta Policlinică 
Tîrgu Neamt a început să funcţioneze din anul 1977 (în 1976 înfiinţându-se policlinica din 
Tîrgu Neamt), iar primii medici au fost dr. Rădulescu Romulus iar dupa 1983 dr. Godri -
Dumitrescu Ilona, alături de cadre medicale de electro-terapie, kinetoterapie şi masaj. 

  În anul 1993, în cadrul spitalului Tîrgu Neamţ, se înfiinţează un compartiment de 
balneo-fizioterapie iniţial cu 5 paturi, ulterior cu 20 paturi. În anul 1995, colectivului de 
medici li se alătura dr.Iolanda Richter, specialist reumatolog  şi de recuperare medicală.   
În anul 2004, compartimentul de recuperare al spitalului devine secţie de Reutomatologie 
cu 25 de paturi, datorită adresabilităţii tot mai mari a pacienţilor cu afecţiuni ale aparatului 
locomotor care trăiesc în aceasta zona umedă, favorabilă acestei patologii. Se mai 
tratează şi sechele postraumatice, postafecţiuni neurologice, etc. 

 Iniţial, în jurul anilor 1990, baza de recuprare a fost dotată cu aparatură de 
electroterapie, hidroterapie (baie galvanica) iî cea mai mare parte de la ajutoarele din 
străinătate. 

 În luna ianuarie 2008, după aproape 20 de ani de la funcţionare, la iniţiativa 
Primăriei oraşului Tîrgu Neamt, s-a obţinut o dotare cu o combină modernă de 
electroterapie, un aparat de unde scurte şi un osteodensitometru cu ultrasunet. 

 Menţionam de-asemeni ajutorul venit din partea primăriei în urma cu 4 ani, în care 
alături de alţi sponsori ne-au ajutat la reabilitarea secţiei de Reumatologie şi la baza de 
tratament prin efectuarea unor lucrări interioare de construcţii: 
 înlocuire totală a instalaţiei electrice; 
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 montare prize, comutatoare, întrerupatoare, corpuri de iluminat; 
 înlocuire tâmplărie exterioară din lemn cu tîmplarie din PVC cu geam termopan; 
 reparaţii tencuieli interioare; 
 tencuieli armate cu plasă sudată de 4x4; 
 zugrăveli cu var lavabil la pereţi; 
 reabilitare instalaţie termică şi instalaţie apă potabilă; 
 înlocuire conducte canalizare; 
 înlocuire obiecte sanitare; 
 înlocuire corpuri de încălzire cu radiatoare de tablă triple tip panou; 
 compartimentări cu panouri rigips la sală de gimnastică; 
 compartimentări cu panouri BCA la grupurile sanitare; 
 placaje cu faianţă la pereţi; 
 pardoseli cu gresie şi parchet laminat; 
 montat baghetă de pardoseală; 
 Placaje la tavane cu placi rigips; 
 

În luna ianuarie 2011 Primăria oraşului Tîrgu Neamt începe lucrările de igienizare şi 
reconstrucţie a Bazei de tratament recuperator a spitalului Tîrgu Neamţ, urmârindu-se a 
deveni una din cele mai moderne din Moldova.  

 
 

CAP. VII  MEDIEREA CONFLICTULUI  ÎNTRE COMPANIA E-ON ENERGIE 
ROMÂNIA ŞI CETĂŢENII ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

DESFIINŢAREA SERVICIILOR RELAŢII CU PUBLICUL DE CĂTRE E-ON 
ENERGIE ROMÂNIA DIN TÎRGU NEAMT 

 

Având în vedere măsura adoptată de Compania E-ON ENERGIE ROMÂNIA sub 
conducerea d-lui Dan Morari de a desfiinţa o serie de servicii din cadrul centrului de 
distribuţie de la Tîrgu Neamţ, am comunicat în scris tuturor societăţilor interesate 
profunda dezamăgire ce o resimţim în raport cu relaţiile instituţionale directe între 
această companie şi administraţia publică locală a oraşului nostru. 

A) Iniţial a fost înaintată adresa nr.91/04.01.2011: Companiei de furnizare a 
energiei electrice E-ON Moldova S.A.; Parlamentului României (Senat şi Camera 
Deputaţilor); ANRSC; AOR; ANRE; ANPC; Administraţiei Prezidenţiale; Ministerului 
Adminstraţiei şi Internelor; Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ; Consiliului Judeţean 
Neamţ; Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri; Guvernului României - 
D-lui Prim Ministru Emil Boc;    

Am motivat această dezamăgire in prima adresa, deoarece prin adoptarea acestei 
masuri a lipsit colaborarea dintre cele doua instituţii, dezbaterea publica si găsirea altor 
viabile soluţii prin care comunitatea locala sa nu fie afectata.  

Am precizat esenţial faptul ca la centrul de distribuţie E-ON Moldova din oraşul 
Tîrgu Neamţ sunt 37.000 de abonaţi casnici, 2.600 de mici consumatori şi 55 de mari 
consumatori care trebuie să înfrunte această măsură inumană, ilegală, jignitoare şi 
umilitoare la adresa tuturor acestor concetăţeni cărora li s-a suprimat posibilitatea de a 
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mai beneficia eficient şi prompt de cele mai importante servicii: relaţii abonaţi, 
deranjamente şi casierie. 

Pentru a li se presta aceste servicii vitale, cetăţeni ce au diferite dizabilităţi, 
pensionari, cetăţeni cu handicap, sau chiar salariaţi trebuie să efectueze deplasarea la 
Piatra Neamt şi Iaşi, – conform multitudinii de sesizări ajunse la primăria Tîrgu Neamţ, 
parcurgând distanţe între 60 şi 120 km ceea ce implică cheltuieli, timp pierdut, stres şi în 
final adoptarea unei atitudini de bătaie de joc la adresa cetăţeanului, politica neadoptata 
şi respinsă cu fermitate de administraţia locală a oraşului Tîrgu Neamţ.    
 Am dorit pe această cale, făcând demersuri către toate instituţiile responsabile şi 
direct implicate în sfera activităţilor de furnizare a energiei electrice şi cele de conducere 
a statului, să ne sprijine prin găsirea celor mai optime şi eficiente măsuri pentru a nu 
afecta condiţiile de viaţă ale cetăţenilor oraşului Tîrgu Nemt şi pentru a reveni la iniţiala 
situaţie vizând serviciile prestate de E-ON ENERGIE ROMANIA la centrul de distribuţie 
de la Tîrgu Neamt.  
 B)Rezultatele ce au apărut ca răspuns la acest prim demers au fost mai mult ca 
dezamăgitoare din partea E-ON Energie România, concluzia fiind adoptarea mascată a 
unei imense bătăi de joc şi indiferenţă prin aroganţă, ambele mascate elegant, cu 
prezentarea de date tehnice şi cu gratuite amabilităţi în final faţă de cetăţeni, faţă de 
clienţi, faţă de administraţia locală ce întotdeauna s-a detaşat printr-o grijă deosebită faţă 
de cetăţean, oferindu-i tot sprijinul logistic in vederea rezolvării propriilor sale probleme. 
 Din acest motiv am revenit cu a doua adresa nr.2.303 din data de 26.01.2011 pe 
care o ilustram mai jos: 

”Având în vedere răspunsul sosit de la E-ON Energie România cu nr. 35.347 din 
data de 11.01.2011 la adresa noastră nr. 91/04.01.2011 privind măsura adoptată de 
compania menţionata, sub conducerea d-lui Dan Morari cu sediul în Tg. Mures, Jud. 
Mureş, Piaţa Trandafirilor nr. 21, 540049, Tg. Mures, Jud. Mures; Telefon: 0365 - 
40.33.07;Fax: 0365 - 40.33.12 - de a desfiinţa o serie de servicii din cadrul centrului de 
distribuţie de la Tîrgu Neamt, vă comunicăm pe această cale încă odată profunda 
dezamăgire ce o resimţim în raport cu relaţiile instituţionale directe între această 
companie şi administraţia publică locală a oraşului Tîrgu Neamt. 

 

Motivăm din nou aceasta perpetuă dezamăgire, deoarece prin ceea ce se afirmă 
în adresa răspuns sunt contradicţii flagrante de logica şi de intenţii: Preocuparea 
gradului de mulţumire a clienţilor companiei si strategiile de axare pe cerinţele pieţelor 
e in totala contradicţie cu constatarea ineficienţei păstrării unui program de 
funcţionare a acestor servicii, cu toate ca am precizat ca sunt nenumărate plângeri şi 
solicitări in zona din partea cetăţenilor pentru ca acest serviciu sa nu fie desfiinţat.  

Dar chipurile mulţumirea clientului e preocupare primordiala pentru care cei din 
companie oferă soluţii potrivite necesităţilor acestora !!!!!! Ipocrizie pe fata si sfidare fata 
de cel pe care-l minţi atât de frumos, clientul trebuind să zâmbească pentru ca i se arata 
grija nemărginită, dar să aibă desfiinţat serviciul direct de relaţii clienti unde el se deplasa 
cu cheltuieli minime si era lămurit discutând direct în faţă cu funcţionarul profesionist. 
Asta înseamnă grija şi mulţumire a clientului.  
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Precizam din nou ca la centrul de distribuţie E-ON Moldova din oraşul Tîrgu 
Neamţ sunt 37.000 de abonaţi casnici, 2.600 de mici consumatori si 55 de mari 
consumatori care trebuie sa înfrunte aceasta măsură inumana, ilegala, jignitoare si 
umilitoare la adresa tuturor acestor concetăţeni cărora li s-a suprimat posibilitatea de a 
mai beneficia eficient si prompt de cele mai importante servicii: relaţii abonaţi, 
deranjamente si casierie. 

Pentru a li se presta aceste servicii vitale, cetăţeni ce au diferite dizabilităţi, 
pensionari, cetăţeni cu handicap, sau chiar salariaţi trebuie sa efectueze deplasarea la 
Piatra Neamt şi Iaşi, – conform multitudinii de sesizări ajunse la primăria Tîrgu Neamt 
parcurgând distante intre 60 si 120 km ceea ce implica cheltuieli, timp pierdut, stres si in 
final adoptarea unei atitudini de bătaie de joc la adresa cetăţeanului, politica neadoptata 
si respinsa cu fermitate de administraţia locala a oraşului Tîrgu Neamt.    

Se loveşte astfel direct în cetăţean, acesta fiind nevoit să cheltuiască foarte mulţi 
bani pe deplasări la Piatra Neamţ sau Iaşi, Bacău pentru a beneficia de menţionatele 
servicii si pentru simpla dorinţa de a i se spune la urma urmei în faţă lămurirea solicitata. 

El trebuie sa faca fata atat financiar suplimentar cheltuielilor planificate cat si 
stresului continuu de a apela telefonic noul serviciu Contact Center si Call Center. Liniile 
uneori  foarte ocupate, raspunsurile telefonice acordate  in stilul pur romanesc fara a fi 
acolo de fata cand se poate lamuri orice problema, intaresc certitudinile pentru noi ca 
administratie locala ca se bate joc intentionat de acesti oameni oferindu-li-se gratuite si 
inutile amabilitati scrise ca justificari. 

Scopul real a desfiintarii acestor servicii este de fapt directa economie financiara 
efectuata de compania mentionata prin neplata unor functionari la punctul de la 
Tg.Neamt si nu „eficientizarea activitatii in directa corelare cu nevoile reale ale 
cetatenilor” din oras si localitatile limitrofe. 
  Revenim inca odata pe aceasta cale cu doleanta sa intreprindeti toate masurile 
legale si sa ne sprijiniti prin gasirea celor mai optime si eficiente masuri pentru a nu 
afecta conditiile de viata ale cetatenilor orasului Tg.Neamt si pentru a reveni la initiala 
situatie vizand serviciile prestate de E-ON ENERGIE ROMANIA la centrul de 
distributie de la Tg.Neamt.” 
         C)Nu am asteptat mult si am fost pulverizati din nou ca reactie la cea de-a doua 
adresa din 26.01.2011 de data aceasta de catre Ministerul Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri prin adresa nr. 4.056 din data de 08.02.2011 ce adopta ca raspuns 
aceeasi atitudine ca si E-on Energie Romania S.A, determinandu-ne sa insistam din nou 
cu adresa nr. 4.787 din 16.02.2011 pe care o prezentam in forma trimisa acestui 
Minister: 

„Având in vedere răspunsul sosit de la Ministerul Economiei, Comerţului si 
Mediului de Afaceri - Direcţia Generală Energie cu nr. 75.297 din data de 08.02.2011 la 
adresa noastră nr. 91/04.01.2011 privind măsura adoptată de compania E-ON ENERGIE 
ROMANIA, sub conducerea d-lui Dan Morari cu sediul în Tg. Mures; Jud.Mures; Piata 
Trandafirilor nr. 21, 540049, Tg. Mures; Jud. Mures; Telefon: 0365 - 40.33.07;Fax: 0365 
- 40.33.12, de a desfiinţa o serie de servicii din cadrul centrului de distribuţie de la 
Tg.Neamt, va comunicam pe aceasta cale inca odata profunda dezamagire ce o 
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resimţim în raport cu relaţiile instituţionale directe între aceasta companie şi administratia 
publica locala a oraşului Tg. Neamţ. 

Motivam din nou aceasta perpetua dezamagire, deoarece si prin ceea ce se 
afirma in adresa raspuns venita si de la compania E-ON ENERGIE ROMANIA sunt 
contradictii flagrante de logica si de intentii: Preocuparea gradului de multumire a 
clientilor companiei si strategiile de axare pe cerintele pietelor e in totala contradictie cu 
constatarea ineficientei pastrarii unui program de functionare a acestor servicii, cu 
toate ca am precizat ca sunt nenumarate plangeri si solicitari in zona din partea 
cetatenilor pentru ca acest serviciu sa nu fie desfiintat.  

Dar chipurile --- prin raspunsurile primite --- multumirea clientului e preocupare 
primordiala pentru care cei din companie, ce ofera solutii potrivite necesitatilor acestora 
!!!!!!  

In realitate citind toate raspunsurile primite, ipocrizia ce reiese din acestea este 
directa si pe fata, sfidarea este manifestata mascat cu fatarnicie prin manifestari de grija 
si protectie a societatii fata de cetateanul platitor, cel care de fapt este plimbat pe drumuri 
si mintit atat de frumos. Dupa un asa raspuns primit, clientul platitor pe care de fapt se 
bazeaza toata activitatea si profitul companiei trebuie sa zambeasca larg pentru ca i se 
arata aceasta falsa grija nemarginita, dar in realitate acesta trebuie sa accepte 
desfiintarea serviciului de relatii clienti unde el se deplasa cu cheltuieli minime si practic 
era lamurit clar, discutand fata in fata cu functionarul profesionist despre toate 
problemele lui. Aceasta inseamna in realitate grija si multumirea clientului.  

Nu s-a pus problema niciodata a reclamarii modificarilor aduse procedurilor de 
comunicarea de catre clienti a sesizarilor legate de situatiilor de urgenta, acestea fiind 
realizate tot prin serviciul (+929).  

Reclamatiile in majoritatea lor, tin de ingreunarea si creerea unei mult mai mari 
distane dintre cetatean si companie, interpunand intre acestia mijloace de comunicare 
moderne ce necesita cheltuieli suplimentare destul de mari si creerea suplimentara 
acestora  a unor stari de stress ce se adauga vietii grele cotidiene, declansarea de 
situatii si atitudini nervoase si tensionate, responsabilitatile teoretice ale companiei---ce 
tin de indeplinirea sarcinilor de servici a angajatilor acesteia--- de foarte multe ori si din 
punct de vedere uman nefiind respectate. 

Audierile interne organizate la Piatra Neamt, presupun -----din partea clientilor si 
cetatenilor onesti ce-si achita regulat si constiincios facturile catre companie-----deplasari 
neprogramate, obositoare, acest Centru Servicii Clioenti devenind in speta ceva iluzoriu, 
greu de atins si cu care foarte greu se poate colabora, cetatenii fiind grav prejudiciati. 

Pentru a li se presta aceste servicii vitale, cetateni ce au diferite dizabilitati, 
pensionari, cetateni cu handicap, sau chiar salariati trebuie sa efectueze deplasarea la 
P.Neamt si Iasi, – conform multitudinii de sesizari ajunse la primaria Tg.Neamt---
parcurgand distante intre 60 si 120 km ceea ce implica cheltuieli, timp pierdut, stress si in 
final adoptarea unei atitudini de bataie de joc la adresa cetateanului, politica neadoptata 
si respinsa cu fermitate de administratia locala a orasului Tg.Neamt.    
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Se loveste astfel direct in cetatean, acesta fiind nevoit sa cheltuiasca foarte multi 
bani pe deplasari la P.Neamt sau Iasi, Bacau pentru a beneficia de mentionatele servicii 
si pentru simpla dorinta de a i se spune la urma urmei in fata lamurirea solicitata. 

El trebuie sa faca fata atat financiar suplimentar cheltuielilor planificate cat si 
stresului continuu de a apela telefonic noul serviciu Contact Center si Call Center. Liniile 
uneori  foarte ocupate, raspunsurile telefonice acordate  in stilul pur romanesc fara a fi 
acolo de fata cand se poate lamuri orice problema, intaresc certitudinile pentru noi ca 
administratie locala ca se bate joc intentionat de acesti oameni oferindu-li-se gratuite si 
inutile amabilitati scrise ca justificari. 

Scopul real a desfiintarii acestor servicii este de fapt directa economie financiara 
efectuata de compania mentionata prin neplata unor functionari la punctul de la 
Tg.Neamt si nu „eficientizarea activitatii in directa corelare cu nevoile reale ale 
cetatenilor” din oras si localitatile limitrofe. 

Precizam din nou ca la centrul de distribuţie E-ON Moldova din oraşul Tg.Neamt 
sunt 37.000 de abonaţi casnici, 2.600 de mici consumatori si 55 de mari consumatori 
care trebuie sa înfrunte aceasta măsura inumana, ilegala, jignitoare si umilitoare la 
adresa tuturor acestor concetăţeni cărora li s-a suprimat posibilitatea de a mai beneficia 
eficient si prompt de cele mai importante servicii: relatii abonati, deranjamente si casierie. 
 Revenim încă odată pe aceasta cale sustinând cu insistenta cele mentionate mai 
sus cu doleanta sa intreprindeti toate masurile legale si sa ne sprijiniti prin gasirea celor 
mai optime si eficiente masuri pentru a nu afecta conditiile de viata ale cetatenilor 
orasului Tg. Neamt, restabilind relatiile normale de respect si considerare fata de client 
sprijinindu-l real si raspunzandu-i direct nevoilor acestuia, pentru a reveni la initiala 
situatie vizand serviciile prestate de E-ON ENERGIE ROMANIA la centrul de 
distributie de la Tg.Neamt.” 
         D) Speram ca insistentele isi vor arata roadele si ca vor desclesta mintile, vor 
dezinhiba personalitatile, vor debloca interesele si vor gandi in sfarsit ca oamenii sunt cei 
mai importanti, inaintea profiturilor si a altor masuri dictatoriale emise ca de un stat ce de 
fapt se afla in alt stat. De unde?  
 Am primit de data aceasta de la ANRE un alt raspuns cu nr. 5.163 din data de 
18.02.2011 ce ne-a socat din nou. Din acesta rezulta aceeasi atitudine de indiferenta si 
nepasare fata de cetatean, fata de saracia si necazul lui, strabatand din randurile ei tot 
ipocrizie, minciuna frumos cosmetizata in poleiala gratuita a amabilitatii si asa-zisei griji 
fata de client, oferindu-i servicii telefonice la care clientul sta sa indure indiferenta de la 
distanta raspunzandu-i-se dupa 45 de minute, aratandu-i nenumarate cai de strabatut 
intortocheate si incetosate (ca-ntr-o deasa padure) pe care trebuie sa le strabata cu greu 
pentru a-si plati facturile pe la banci si la alte locatii cu destinatie, adrese menionate sec 
fara explicatii calde si directe de la om la om, totul teoretizandu-se la maxim si 
transformandu-se in sfidare si izolarea cetateanului in recea si indepartata relatie om-
institutie. 
          Am reiniţiat măsurile insistent şi am înaintat altă adresă, fiind poate cicalitori, dar 
dorind sa sensibilizam cat de cat niste minti, niste constiinte macar celor mai sus pusi. 
Noua adresa a avut nr. 5.163 din data de 24.02.2011 si-am inaintat-o catre ANRE – 
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Departamentul Control si Protectia Consumatorilor, pe care din nou o prezentam in text 
complet: 

 „Având în vedere răspunsul sosit de la Autoritatea Nationala de Reglementare in 
Domeniul Energiei—Departamentul Control si Protectia Consumatorilor cu nr. 
7.645/18.02.2011 si inregistrata la noi cu nr.5.163 din data de 18.02.2011 la adresa 
noastra nr. 2.303/23.01.2011 privind masura adoptata de compania E-ON ENERGIE 
ROMANIA ---- sub conducerea d-lui Dan Morari cu sediul in Tg.Mures; Jud.Mures; Piata 
Trandafirilor nr. 21, 540049, Tg.Mures; Jud.Mures; Telefon: 0365 - 40.33.07; Fax: 0365 
- 40.33.12--- de a desfiinta o serie de servicii din cadrul centrului de distributie de la 
Tg.Neamt, va comunicam pe aceasta cale inca odata profunda dezamagire ce o 
resimtim in raport cu relatiile institutionale directe intre aceasta companie si administratia 
publica locala a orasului Tg.Neamt, raspunsul dumneavoastra fiind identic cu cel inaintat 
de Ministerul Economiei, Comentului si Mediului de Afaceri –Directia Generala Energie 
cu nr.4.056 din 08.11.2011. 

 Aceste răspunsuri au acel caracter şablonat, sec şi fără substanţă umană când 
vine vorba de a ajuta şi de a fi alături şi în sprijinul cetăţeanului (cel care de fapt creează 
profitul unei societati de asemenea anvergură), sfidând prin atitudine şi distanţare 
consumatorul ce este supus unor profunde traume psihice si fizice fiind pus in situatia de 
a face fata acestui zid de atitudine invizibil si rece, dur si intransigent ridicat intre acestia.  

Noi ca administraţie publică locală (cei ce-am construit prin atitudine şi asiduă 
muncă pentru cetăţean un real respect faţă de acesta încercând a-i rezolva toate 
doleantele în termenii legali ce vizează toate domeniile de activitate) nu ne putem explica 
de ce înaintea relaţionărilor umane civilizate între cetăţeni şi instituţiile statului stau 
interesele financiare ce vizează direct reducerea de cheltuieli ale companiei, banii 
demonstrând a nu ştiu câta oară că reuşesc să creeze bariere şi separări în relaţiile 
umane. 

Motivăm din nou aceasta perpetua dezamagire, deoarece si prin ceea ce se 
afirma in adresa raspuns venita si de la compania E-ON ENERGIE ROMANIA sunt 
contradictii flagrante de logica si de intentii: Preocuparea gradului de multumire a 
clientilor companiei si strategiile de axare pe cerintele pietelor e in totala contradictie cu 
constatarea ineficientei pastrarii unui program de functionare a acestor servicii, cu 
toate ca am precizat ca sunt nenumarate plangeri si solicitari in zona din partea 
cetatenilor pentru ca acest serviciu sa nu fie desfiintat.  

Dar chipurile, prin răspunsurile primite, multumirea clientului e preocupare 
primordiala pentru care cei din companie, ce ofera solutii potrivite necesitatilor acestora 
!!!!!!  

În realitate citind toate răspunsurile primite, ipocrizia ce reiese din acestea este 
directă şi pe faţă, sfidarea este manifestată mascat cu faţărnicie prin manifestări de grija 
şi protecţie a societăţii faţă de cetăţeanul plătitor, cel care de fapt este plimbat pe drumuri 
şi minţit atât de frumos. După un aşa raspuns primit, clientul plătitor pe care de fapt se 
bazează toată activitatea şi profitul companiei trebuie să zambeasca larg pentru că i se 
arată această falsă grijă nemarginită, dar în realitate acesta trebuie să accepte 
desfiinţarea serviciului de relaţii clienti unde el se deplasa cu cheltuieli minime şi practic 
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era lămurit clar, discutând faţă în faţă cu funcţionarul profesionist despre toate 
problemele lui. Aceasta înseamnă în realitate grija şi multumirea clientului.  

Nu s-a pus problema niciodată a reclamării modificărilor aduse procedurilor de 
comunicare de către clienţi, a sesizărilor legate de situaţiile de urgenţă, acestea fiind 
realizate tot prin serviciul (+929).  

Reclamaţiile în majoritatea lor, ţin de îngreunarea şi creerea unei mult mai mari 
distanţe dintre cetăţean şi companie, interpunând între aceştia mijloace de comunicare 
moderne ce necesită cheltuieli suplimentare destul de mari şi creerea suplimentară 
acestora  a unor stări de stress ce se adaugă vieţii grele cotidiene, declanşarea de 
situaţii şi atitudini nervoase şi tensionate, responsabilităţile teoretice ale companiei---ce 
ţin de îndeplinirea sarcinilor de serviciu ale angajaţilor acesteia - de foarte multe ori şi din 
punct de vedere uman, nefiind respectate. 

Audierile interne organizate la Piatra Neamt, presupun, din partea clienţilor şi 
cetăţenilor oneşti ce-şi achită regulat şi constiincios facturile către companie, deplasări 
neprogramate, obositoare, acest Centru Servicii Clienţi devenind în speţă ceva iluzoriu, 
greu de atins şi cu care foarte greu se poate colabora, cetăţenii fiind grav prejudiciaţi. 

Pentru a li se presta aceste servicii vitale, cetăţeni ce au diferite dizabilităţi, 
pensionari sau chiar salariaţi trebuie să efectueze deplasarea la Piatra Neamţ şi Iaşi, – 
conform multitudinii de sesizări ajunse la primăria Tîrgu Neamt, parcurgând distanţe între 
60 şi 120 km ceea ce implică cheltuieli, timp pierdut, stress şi în final adoptarea unei 
atitudini de bataie de joc la adresa cetăţeanului, politică neadoptată şi respinsa cu 
fermitate de administraţia locală a oraşului Tîrgu Neamt.    

Se loveste astfel direct in cetatean, acesta fiind nevoit sa cheltuiasca foarte multi 
bani pe deplasari la P.Neamt sau Iasi, Bacau pentru a beneficia de mentionatele servicii 
si pentru simpla dorinta de a i se spune la urma urmei in fata lamurirea solicitata. 

El trebuie să facă faţă atât financiar suplimentar cheltuielilor planificate cât şi 
stresului continuu de a apela telefonic noul serviciu Contact Center si Call Center. Liniile 
uneori  foarte ocupate, răspunsurile telefonice acordate  în stilul pur românesc fără a fi 
acolo de faţă când se poate lămuri orice problemă, întăresc certitudinile pentru noi ca 
administraţie locală că se bate joc intenţionat de aceşti oameni oferindu-li-se gratuite şi 
inutile amabilităţi scrise ca justificări. 

Scopul real a desfiinţării acestor servicii este de fapt directă economie financiară 
efectuată de compania menţionată prin neplata unor funcţionari la punctul de la Tîrgu 
Neamt şi nu „eficientizarea activităţii în directă corelare cu nevoile reale ale cetăţenilor” 
din oraş şi localităţile limitrofe.  

Precizăm din nou ca la centrul de distribuţie E-ON Moldova din oraşul Tîrgu 
Neamt sunt 37.000 de abonati casnici, 2.600 de mici consumatori si 55 de mari 
consumatori care trebuie sa infrunte aceasta masura inumana, ilegala, jignitoare si 
umilitoare la adresa tuturor acestor concetateni carora li s-a suprimat posibilitatea de a 
mai beneficia eficient si prompt de cele mai importante servicii: relatii abonati, 
deranjamente si casierie. 
 Revenim înca o dată pe această cale, sustinînd cu insistenţă cele menţionate mai 
sus, cu doleanţa sa întreprindeţi toate măsurile legale şi să ne sprijiniţi prin găsirea celor 
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mai optime şi eficiente masuri pentru a nu afecta conditiile de viata ale cetatenilor 
orasului Tg.Neamt, restabilind relatiile normale de respect si considerare fata de client 
sprijinindu-l real si raspunzandu-i direct nevoilor acestuia, pentru a reveni la initiala 
situatie vizand serviciile prestate de E-ON ENERGIE ROMANIA la centrul de 
distributie de la Tg.Neamt.” 
        Asteptând o ultima reacţie pozitivă, am trait consternarea totală când am primit din 
partea E-ON Energie Romania S.A. un răspuns total tehnic, cu date ştiintifice de 
organizare, cu manifestarea unei incomensurabile griji pentru cetăţenii oraşului, cu 
respectări de norme şi normative noi şi performante, cu multă, multă şi de nemarginite 
acţiuni de satisfacere a nevoilor cetatenilor din Tîrgu Neamt, totul fiind o propaganda 
ieftina si paranoica a propriei companii, cetateanul fiind tot singur si izolat, razboindu-se 
in final cu melodiile din galena telefonica ce le asculta cate o ora si pe care le plateste 
foarte scump tot din propriul buzunar pana cineva se îndură să-i dea vreo atenţie, 
războindu-se cu cozile si drumurile ce trebuie să le strabată prin frig şi fiind bolnav pentru 
ca să-şi platească, de frica penalităţilor, facturile, cei de la companie teoretizând şi chiar 
materializând scriptic marea grijă faţă de cel care de fapt se bate joc. 
         Am decis să nu mai facem niciun demers, având certitudinea că toate actele 
întreprinse până în prezent au avut ca scop de fapt apărarea cetăţeanului şi a intereselor 
lui, dar aceste instituţii de fapt apară un stat ce s-a format într-un stat, adică această 
ipocrită şi respingatoare companie E-ON ENERGIE ROMANIA S.A.    
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CETĂŢENI NEMULŢUMIŢI  

 

    I. Aplicarea legilor fondului funciar, litigii împotriva Comisiei locale 
Nr. 
crt. 

Nume /prenume Adresa de 
Domiciliu 

Motivele de nemulţumire Observaţii 

1.  Asavinei Gheorghe Tîrgu Neamţ,  
str. Hangului,nr. 2 

Nenumărate plângeri în care a 
sesizat poliţia, parchetul, judecătoria, 
Instituţia Prefectului, diferite 
ministere, privind punerile în posesie 
ale anumitor persoane pe terenuri 
din Tîrgu Neamţ, persoane 
considerate de el neindreptăţite să 
primească aceste suprafeţe.  

Exemplele la care face referire în 
reclamatiile sale: Familia Ştirban Mihai, 
care a fost pusa în posesie ca urmare a 
unei sentinţe civile, Cosofret Vasile (teren 
în punctul Velniţa - Humuleşti), terenurile 
strămutaţilor din Humuleştii - Noi, terenul 
care constituie imaşurile Osoi şi Slatina, 
etc. 

2.  Bîrliba Gheorghe  Tîrgu Neamţ,  
str. Moldovei,nr. 3 

I-a fost reconstituit dreptul de 
proprietate pentru suprafaţa de teren 
din punctul Măneşti. Terenul în 
cauză este afectat de construcţia căii 
ferate, suprafaţa cu care nu a fost 
pus în posesie, era de 4500 mp. I-au 
fost propuse, drept compensare şi 
alte amplasamente, cu care nu a fost 
de-acord. Ulterior a acceptat să 
primescă un teren la dispoziţia 
comisiei, fişa de suprafaţă 
preliminară eliberării titlului de 
proprietate care este în lucru. 
 

La momentul punerii în posesie, din 
motive de sănătate domnul Bârliba a 
lipsit de la măsurători, astfel că membrii 
comisiei au luat în considerare 
înscrisurile din registrul agricol. După o 
perioadă de timp, petentul a prezentat un 
act de proprietate din care rezulta că 
suprafaţa din acel punct era mai mare 
decât cea din evidenţele agricole. 
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3.  Butnaru Constantin  Tîrgu Neamţ,  
str. Ion Creangă, 
nr. 33   

În calitate de moştenitor al părinţilor 
decedaţi, s-a adresat instanţei de 
judecată pt reconstituirea dreptului de 
proprietate, pt suprafaţa de teren 
deţinută de aceştia în anul 1947, fără 
a ţine cont că până la momentul 
colectivizării(1962) aceştia au 
înstrăinat, cu acte notariale, sub 
semnătură privată, anumite suprafeţe 
de teren. Pe baza Hotărârii 
judecătoreşti, a insistat pt punerea în 
posesie a suprafeţei solicitate. 

Reconstituirea în proprietate, a generat 
litigii cu proprietarii actuali ai terenurilor 
dobândite legal. La această dată, există 
un litigiu cu unul din vecinii terenului, 
litigiu aflat pe rolul instanţei de judecată. 

4.  Chiţu Constantin  
 

Tîrgu Neamţ,  
Fdt. Mărieni, nr. 9 

A sesizat iniţial un litigiu cu vecinul 
său, Dan Neculai, cu privire la limita 
proprietăţii sale, situată la adresa de 
domiciliu.  

Litigiul face obiectul a numeroase 
procese, plângeri adresate altor  instituţii 
ale statului. 

5.  Cucescu Mihai -    
Gheorghe, Bocicai 
Paulina, Bocicai 
Eugenia 
 

 Tîrgu Neamţ, str. 
Mihail Sadoveanu. 

A solicitat reconstituirea dreptului de 
proprietate pt supraf. de 4.107 mp, 
teren situat în Humulesti, Tîrgu 
Neamt, diferenţe de teren înscrise în 
titluri de proprietate emise 
beneficiarilor la art. 23 si 35 din Legea 
nr.18/1991 şi supraf. detinuţe în plus 
de cumpărători faţă de actele de 
vânzare-cumpărare. 
 

Au iniţiat numeroase acţiuni judecătoreşti 
în care au solicitat închiderea Fdt. Livezi, 
argumentând că strada este proprietatea 
lor şi nu domeniul public, cum figurează 
în toate evidentele. La acest moment, pe 
rolul instanţelor de judecată există 
plângeri ale dlui Cucescu Mihai-
Gheorghe împotriva vecinilor, a Comisiei 
locale şi împotriva  Primarului oraşului,în 
calitate de preşedinte al Comisiei locale. 
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6.  Dan Petru  
 

Tîrgu Neamţ,  
str. Cetăţii, nr. 15 

În calitate de moştenitor al surorilor, 
defunctele Constantinescu Ana şi 
Avârvarei Rozalia, solicită stabilirea 
dreptului de proprietate. pt supraf. de 
970 mp, teren în intravilan Tîrgu 
Neamţ, str. Cetăţii, nr.16, precum si 
elib. titlului de proprietate pt o supraf. 
de 2,05 ha, teren care a a aparţinut 
părintilor, decedati înainte de 
colectivizare. Terenul a facut obiectul 
a numeroase litigii între dl Dan Petru 
şi dl.Tănase Gh. Gheorghe, 
soluţionate de instanţele de judecată. 

Pentru suprafaţa de 748  mp,  s-a  
constituit  dreptul de proprietate şi s-a 
emis titlul de proprietate nr. 3/2240 din 
data de 15.02.1995 numitului Tănase Gh. 
Gheorghe, domiciliat în Tîrgu Neamţ, str. 
Cetăţii, nr.16. În ceea ce priveşte 
emiterea titlului de proprietate pentru 
terenul moştenit de la părinţi, această 
problemă a fost soluţionată prin validarea 
propunerii comisiei locale de către 
comisia judeţeană, care urmează să 
elibereze şi titlul. 

7.  Olteanu Constantin  
 

Tîrgu Neamţ,  
str. Aprodu Purice, 
nr. 17 

Acesta a sesizat iniţial un litigiu cu 
vecinii săi, Oancea Maria şi Popescu 
Neculai, cu privire la limita proprietăţii 
sale, la adresa de domiciliu. Au fost 
făcute numeroase măsurători ale 
terenurilor care fac obiectul 
sesizărilor. 

Litigiul face obiectul a numeroase 
procese şi plângeri adresate către 
instituţiile statului. Există sentinţe civile 
definitive şi irevocabile prin care s-a 
soluţionat litigiul în cauză, însă, petentul 
continuă să conteste aceste soluţii. 

8.  Vrânceanu Elena   Tîrgu Neamţ, str. 
Eternităţii, nr.10 A 

În nume propriu şi în calitate de 
împuternicit al fiicei sale, are litigii cu 
vecinii terenurilor deţinute în 
intravilanul Tîrgu Neamţ,  respectiv 
Muraru Neculai, Hizanu Valer, locatarii 
blocului CFR cu privire la limita şi 
supraf. proprietăţii sale.    

Litigiile care au facut sau fac, încă, 
obiectul unor numeroase procese şi 
plângeri adresate  instituţiilor statului. La 
acesta data, Vrânceanu Elena a primit 
titlu de proprietate pentru terenul 
reconstituit în proprietate. 
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     II. Taxe şi impozite locale: 
Nr. 
crt. 

Nume /prenume Adresa de Domiciliu Motive de nemultumire Observatii 

1. Azoiţiţei Cătălin Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel 
Mare, Bl. M3, sc. D, ap. 57 

Impozitarea masinilor 
înscrise pe fundaţie   

Neplata taxelor aferente 
Ameninţări adresate  funcţionarilor. 

2. Bumbea Eugen Tirgu Neamt, str. Ferari, nr. 5 Reclamaţii, nemulţumiri 
pentru orice 

Neplata  impozitelor aferente. 

3. Evghenie Gheorghe Tirgu neamt, str. Ion Roată nr.6  Neplata  impozitelor aferente. 
4. Grigoraş Cristescu 

Teodora 
Tirgu Neamt, str. Progresului nr. 
3, Bl. B14, ap. 6 

 Neplata  impozitelor aferente. 

5. Hantăr Maria Tirgu Neamt, Str. 22 Decembrie 
Bl. N4, Sc. A, Ap.2 

 Neplata  impozitelor aferente. 

6. Ilieş Constantin Tirgu Neamt, Str. Eternităţii nr.13  Neplata  impozitelor aferente. 
7. Iliescu Constantin Tirgu Neamt, str. Stefan cel 

Mare, nr.269 
 Neplata  impozitelor aferente. 

8. Mandiuc Tereza Tirgu Neamt, str. M. Eminescu, 
Bl. M10, sc.A, ap.4 

Motivează că fostul sot 
este proprietarul apart. 

Neplata  impozitelor aferente. 

9. Mirăuţă Constantin Tirgu Neamt, str. Calistrat 
Hogaş, Bl. B19, sc. A, ap.19 

 Neplata  impozitelor aferente 

10. Mustaţă Ion şi Maria Tîrgu Neamţ, str. M.Eminescu, 
Bl. F1, sc.A, ap.4 

 Neplata  impozitelor aferente 

11. Olteanu Constantin Tîrgu Neamţ, str. Aprodu Purice, 
nr. 17 

 Neplata  impozitelor aferente 

12.  Oglinzeanu Ioan Tîrgu Neamţ, str. Ion Roată, nr.4  Neplata  impozitelor aferente 
13. Olaru Ioan Tîrgu Neamţ, str. Batalion, nr.1  Neplata  impozitelor aferente 
14. Onesc Minuţa Mihaela Tîrgu Neamţ, str. 1 Decembrie 

1918, nr.134 
 Neplata  impozitelor aferente 
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15. Popa Cristian Tîrgu Neamţ, str. M. 
Kogălniceanu nr.13, Bl.A6, ap.5 

 Neplata  impozitelor aferente 

16. Roşu Luminiţa Tîrgu Neamţ, str. M. Sadoveanu 
nr.204 

 Neplata  impozitelor aferente 

17. Rusu C.Ana Tirgu Neamt, str.A. Ipătescu nr.5  Neplata  impozitelor aferente 
18. Savina Dumitru Tîrgu Neamţ, Fdt. Dragoş nr.3A  Neplata  impozitelor aferente 
19. Şufaru Gheorghe Tirgu Neamţ, str. Abator nr.28  Neplata  impozitelor aferente 
20. Tănasă Ion şi Maria Tîrgu Neamţ, str. 22 Decembrie 

nr.9, Bl. N5, sc.B,ap.15 
 Neplata  impozitelor aferente 

21. Tudosă Maria Tîrgu Neamţ, M.Eminescu Bl.F1, 
sc.A, ap.1 

 Neplata  impozitelor aferente 

22. Vasiliu Constantin Tîrgu Neamţ, str. Slt. Cîmpeanu 
nr.15 B 

 Neplata  impozitelor aferente 

23. Voinea Petru şi Daniela Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel 
Mare nr.32, Bl. M’ 1, sc.D,ap.53 

 Neplata  impozitelor aferente 

 

    III. Cazuri sociale 
Nr. 
crt. 

Nume /prenume Adresa de 
Domiciliu 

Motive de nemultumire Observatii 

1 Alupoaicei Aurica Tirgu Neamt Reclamatii pe teme diverse  Bolnav psihic obsesiv 
2. Ichim Marius Iustinian Fara domiciliu  Solicita, zilnic, locuinta sociala Nascut in P.Neamt, locuieşte fără 

forme legale în Tg.Neamt, are 
comportament agresiv si jignitor la 
adresa functionarilor din Primarie 

3. Olteanu Doru Comuna Pipirig, sat 
Leghin 

Reclamatii agresive verbale Bolnav psihic obsesiv, agresiv verbal 
si fizic 

4. Tărăntus Gheorghe Tirgu Neamt, str. 
Gloriei FN 

Reclamatii pe teme diverse, in functie 
de starea de spirit 

Bolnav psihic, agresiv verbal 
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     IV. Probleme de Urbanism  
Nr. 
crt. 

Nume /prenume Adresa de 
Domiciliu 

Motive de nemultumire Observatii 

1. Bumbea Eugen Tirgu Neamt, str.  Initiator de reclamatii împotriva 
institutiilor, funcţionarilor şi diverşilor 
cetăţeni cu care intră în contact 

 

      
    V. Diverse cazuri  

Nr. 
crt. 

Nume /prenume Adresa de 
Domiciliu 

Motive de nemultumire Observatii 

1. Giurgea Lăcrămioara  Tîrgu Neamţ, str. 
Petru Rares, bl. B9, 

ap. 23,  

A refuzat plata indemnizatiei pt pers. 
cu handicap, de asemenea a refuzat 
si acordarea indemnizatiei de somaj. 

S-a adresat Fundaţiei “Alecsiana” Tirgu 
Neamt pentru începerea demersurilor în 
instanta. 

2. Cetăţenii rromi Din comuna Vînători 
- Neamţ 

Cerşesc in oraşul Tîrgu Neamţ, au 
fost conduşi la sediul Poliţiei oraşului 
pentru a fi identificaţi şi apoi trimişi în 
localitatea de domiciliu - comuna 
Vînători - Neamţ, pentru a fi predaţi 
părinţilor 

. Aceaste acţiuni au fost efectuate de 
funcţionarii din cadrul primăriei Tîrgu 
Neamţ - Compartiment Protecţia 
Copilului. 

3. Reprezentanţii 
diferitelor fundaţii din 
ţară 

toată ţară  Colectează fonduri pe raza oraşului sub 
pretextul că ajută persoane bolnave. Au 
fost legitimaţi şi sancţionaţi pentru lipsa 
documentelor justificative 

 
 


