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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 Ne mai aflăm încă sub puterea binefăcătoare a Luminii Pascale şi sunt convins că 
oricât de multă bunăs tare ne-ar înconjura, ea n-ar putea să înlocuiască freamătul lăuntric şi 
bucuria creş tină a momentului în care aflăm cruciala ves te a omenir ii că “Hr is tos a Înv iat”! 
Am avut şansa să călătoresc mult şi vă spun cu toată onestitatea şi sinceritatea că nicăieri 
în lume n-am aflat trăirea ş i înălţimea spirituală a locurilor noas tre. De aceea voi spune 
mereu că nici unde în lumen nu-i mai bine ca acasă. Acest “acasă” pentru un pr imar aflat la 
finele celui de-al treilea mandat, capătă conotaţii speciale atunc i când trebuie să evalueze 
aceste etape ş i să analizeze reperele cele mai impor tante care s-au conturat de-a lungul 
celor doisprezece ani. Ori de câte or i rememorez aces te „benefice provocăr i” , care m-au 
obligat pe mine ca prim edil al oraşului Tîrgu Neamţ să pun în lucrare întregul meu potenţial 
manager ial şi să înlătur fiecare obs tacol care inerent apărea la orizont, fie din pricina aşa 
zisei perioade de tranziţie, fie din pric ina crizei economice ş i a recesiunii sufocante din ultimii 
ani, îmi spun că orice realizare s-a înfăptuit pentru oameni şi aces t dez iderat îm i dă liniş te şi 
seninătate. Numai cu zbucium şi alergătură şi cu o dorinţă enormă de a ne depăş i condiţia 
de „orăşel micuţ” de la marginea României am reuşit să dăm o înfăţişare nouă acestei 
aşezări cu un trecut atât de glorios şi eroic. Prezentul trebuia să fie pe măsura jer tfelor şi a 

Motto: 
„Pacea şi progresul lumii, umanitatea 
în general, vor fi garantate atunci când 
fiecare dintre noi va reuşi să ofere celui  
de lângă el o fărâmă de omenie şi 
înţelegere” (Bacon) 
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dăruirii celor care şi-au pus sufletul pentru Ţară şi Neam de-a lungul istoriei noas tre de 
pes te şase veacuri. Aşadar, începând cu podul de la Blebea şi continuând cu regularizarea 
malului drept al râului Ozana, cu reabilitarea Cetăţii Neamţ, cu ex is tenţa şi dezvoltarea 
medicală continuă a Spitalului Orăşenesc Tîrgu Neamţ şi a Centrului de Prim ire în Regim de 
Urgenţă a Persoanelor Fără Adăpost, continuând apoi cu P iaţa Agroalimentară, cu 
inves tiţiile din şcoli ş i infras truc tură ( trotuare, alei secundare, drumuri judeţene etc.) sălile de 
sport şi Căminul Cultural de la Blebea, pe toate le-aş numi, citând un cunoscut poet 
nemţean şi bun prieten de-al meu „Arder i de tot”. În fiecare rapor t din cei doisprezece ani de 
mandat veţi întâlni nenumărate realizări care reprezintă de fapt, efor tul unui colectiv unit şi 
focusat în permanenţă pe nevoile imediate şi de perspec tivă ale cetăţenilor. Din aces t rapor t 
aş cita o realizare deosebit de impor tantă şi anume : eficientizarea iluminatului public s tradal  
care va aduce anual o economie la energie elec trică de peste 33%. Toate aceste realizări 
pledează pentru continuitate. Planul de Dezvoltare a Oraşului Tîrgu Neamţ, trebuie să 
devină o realitate palpabilă şi să conducă în final la o creş tere subs tanţială a calităţii vieţii 
oamenilor noş tr i. Vom continua aşadar să muncim pentru oameni, păs trând la noi acasă 
speranţa de progres şi mai bine pentru fiecare. 
 Vă mulţumesc.  
 

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, Decebal Arnăutu  
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ACTIVITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 
 
 
1. Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ 
 
Administraţia publică locală es te autoritatea publică formată din ansamblul ac tivităţilor  
autor ităţilor adminis trative locale ş i a s truc turilor subordinate aces tora şi care, potrivit 
Cons tituţiei şi legilor în vigoare, are capacitatea şi dreptul de a soluţiona autonom, 
satisfacerea nevoilor colectivităţii locale.  
 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ reprez intă autoritatea administraţiei publice cu 
caracter deliberativ şi decident asupra intereselor colec tivităţilor locale, în conformitate cu 
Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală. 
 
Secretariatul Consiliului Local es te asigurat, conform Legii nr. 215/2001 republicate, de  
secretarul unităţii adminis trativ teritoriale - Jr Laura Elena Maftei, prin aparatul de 
specialitate al pr imarului format din direcţii, servicii şi compartimente de spec ialitate precum 
şi aparatul permanent de lucru al Cons iliului Local - jr. Ciprian Iovoaia. 
 
 
Componenţa Consiliului Local la finalul anului 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ACIOCÂRLĂNOAIEI AUREL PDL 
2. ANDONI NECULAI PNL 
3. APOPEI VASILE PDL 
4. LARIU RUSU NECULAI PDL 
5. BĂLŢĂTESCU VASILE PDL 
6. BOACĂ DAN PSD 
7. BOCA IOAN DOINEL PNL 
8. BRODOCEANU IULIAN EMANUEL PDL 
9. BURLACU ION PDL 
10. CHITIC PAUL PSD 
11. COJOCARIU VASILE PSD 
12. COJOCARU IOAN PDL 
13. DRON VASILE PSD 
14. GRĂDINARU DORIN PDL 
15. HUMULESCU TRAIAN PNL 
16. LUNGU SERAFIM Candidat independent 
17. PETRARIU IFTIME PDL 
18. ŞORIC FLORIN PDL 
19. VRÎNCEANU MARIA PDL 



 4 

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ: 
 

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 

 

Comisia nr. 2 
Organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 
1. ACIOCÂRLĂNOAIE AUREL 
2. VRÎNCEANU MARIA 
3. APOPEI VASILE 
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 23 
Comisia  3 22   
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În anului 2011 au avut loc 24 de şedinţe ale Cons iliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ(11 
şedinţe ordinare şi 11 şedinţe ex traordinare şi două şedinţe de îndată)  şi au fost adoptate 
166 hotărâri cu carac ter normativ şi individual. Şedinţele au fos t publice pentru presa locală 
şi cetăţenii interesaţi. Hotărârile adoptate în Cons iliul Local au fos t aduse la cunoş tinţa 
cetăţenilor pr in publicarea lor în mass - media, pe site-ul Primăriei oraşului, prin afişarea la 
panoul de afişaj din incinta ins tituţiei. 
  
În termenul legal, toate hotărârile au fos t transmise către Ins tituţia Prefec tului Judeţului 
Neamţ şi către ins tituţiile, societăţile comerciale sau serviciile publice interesate.  
 
În condiţiile legii contenciosului adminis trativ, din totalul celor 166 de hotărâri adoptate în 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, 4 hotărâri au fos t contes tate ş i una anulată. 
 

Hotărâri ale Consiliului Local -  anul 2011 
NR DATA DESCRIERE 
1.  2011/01/06 Hotărâre priv ind alegerea preşedintelui de şedinţa pentru luna ianuarie 2011 
2.  2011/01/06 Hotărâre pen tru modificarea Anex ei nr.1, cap. IV, art. 263 alin(4) şi (5) din HCL 

nr.59/28.05.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 
3.  2011/01/06 Hotărâre priv ind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 

ex erciţiului bugetar 2010 
4.  2011/01/12 Hotărâre pr iv ind aprobarea proiectului “Completarea sistemului termic clasic de obţinere a 

apei calde menajere la Spitalul Oraşenesc Tg.Neamţ, cu un sistem de panouri solare şi cazan 
pe biomasã”  

5.  2011/01/31 Hotărâre priv ind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale a oraşului Tg.Neamt, 
începând cu data de 01.01.2011 

6.  2011/01/31 Hotărâre priv ind constituirea Comisiei locale de ordine publică 
7.  2011/01/31 Hotărâre  priv ind aprobarea Bugetului local al oraşului Tîrgu Neamt şi a Listei  de inv estiţii 

pentru anul 2011 
8.  2011/01/31 Hotărâre priv ind aprobarea organigramei şi al statului de funcţii pentru aparatul de specialitate 

al Primarului şi pentru unităţile subordonate Consiliului Local al oraşului Tg.Neamt pentru anul 
2011 

9.  2011/01/31 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anex ei la H.C.L. nr.62/01.08.2008 privind 
atribuirea în gestiune delegată a serv iciului de transport public local în regim de tax i şi în regim 
de închiriere, transportatorilor autorizaţi de pe raza administrativ teritorială a oraşului 
Tg.Neamt, care îndeplinesc condiţiile pentru atribuire. 

10.  2011/01/31 Hotărâre pen tru completarea anex ei la HCL nr.105/25.09.2009 priv ind aprobarea listei 
bunurilor de retur  aferente contractului de  concesionare a Serv iciului public de alimentare cu 
apa şi canalizare 

11.  2011/01/31 Hotărâre priv ind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din incinta Căminului Cultural Blebea 
– Tg.Neamt cãtre Centrul de Asistenţă Rurală Timişoara pentru Centrul de Resurse Culturale - 
Regiunea Nord-Est a României, în vederea implementării proiectului… 

12.  2011/01/31 Hotărâre priv ind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în consiliul etic al Spitalului 
orăşenesc Tg.Neamt 

13.  2011/01/31 Hotărâre priv ind aprobarea concesionării unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical tehnică 
dentară situat în Ambulator iu de specialitate al oraşului Tg.Neamţ, în fav oarea d-nei Coceanu 
Ramona tehnician dentar 
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NR DATA DESCRIERE 
14.  2011/01/31 Hotărâre priv ind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui spaţiu cu destinaţia 

de cabinet medical 
15.  2011/01/31 Hotărâre priv ind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Orăşenesc Tg.Neamt 

pentru anul 2011 
16.  2011/01/31 Hotărâre priv ind aprobarea organigramei şi a statului de functii al Spitalului Orăşenesc 

Tg.Neamt pentru anul 2011 
17.  2011/01/31 Hotărâre  priv ind aprobarea angajarii unei firme de av ocaţi care să reprezinte în justiţie şi să 

apere interesele Consiliul Local al oraşului Tg.Neamt în 2 litigii de contencios administrativ  ...  
18.  2011/02/28 Hotărâre priv ind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2011 
19.  2011/02/28 Hotărâre priv ind scutirea de la plata a impozitelor, dobânzilor şi penalităţilor de întârziere conf. 

Legii nr.571/2003 – privind Codul fiscal şi O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala 
20.  2011/02/28 Hotărâre  priv ind aprobarea obiectiv ului de inv estiţii “Reabilitarea şi amenajarea parcărilor pe 

raza oraşului Tg. Neamţ” 
21.  2011/02/28  Hotărâre priv ind av izarea accesării şi derulării proiectului “Sistem informatic integrat în 

v ederea eficientizării actului medical din cadrul Spitalului Oraşenesc Tg.Neamţ” 
22.  2011/02/28 Hotărâre priv ind concesionarea directă a unor terenuri aparţinând domeniului public al oraşului 

Tg.Neamţ 
23.  2011/02/28 Hotărâre priv ind aprobarea criteriilor proprii de acordare a ajutorului social, conform Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat 
24.  2011/02/28 Hotărâre priv ind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2011, în 

v ederea acordării ajutorului social 
25.  2011/02/28 Hotărâre priv ind majorarea capitalului social al SC CIVITAS COM SRL Tg.Neamţ 
26.  2011/02/28 Hotărâre priv ind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul situat în B-dul Stefan cel 

Mare, nr.48 către Filiala nr.2 Tg.Neamţ a UG a Pensionarilor din România 
27.  2011/02/28 Hotărâre  priv ind reglementarea comercializarii plantelor, substanţelor şi preparatelor 

stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope şi deriv aţilor acestora în oraşul Tg. Neamţ 
28.  2011/02/28 Hotărâre priv ind aprobarea unei tax e speciale pentru S.C. ECO TG. Tg. Neamţ, în vederea 

depozitării deşeurilor în depozitul orăşenesc 
29.  2011/02/28 Hotărâre priv ind aprobarea amplasamentelor punctelor de colectare în cadrul proiectului  

„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judetul Neamţ”  
30.  2011/02/28 Hotărâre priv ind aprobarea Contractului de atribuire în gestiune delegată a serv iciului de 

transport în regim de taxi sau în regim de închiriere pentru transportatori autorizaţi de pe raza 
teritorială a oraşului Tg.Neamt 

31.  2011/02/28 Hotarare pen tru modificarea si completarea anex ei la HCL nr.62/01.08.2008 priv ind atribuirea 
în gestiune delega ta a serv iciului de transport public local în regim de tax i şi în regim de 
închiriere, transportatorilor autorizaţi de pe raza Tg.Neamt  

32.  2011/02/28 Hotărâre priv ind aprobarea concesionării unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical situat în 
Ambulatoriu de specialitate al oraşului Tg.Neamt, etaj II, cam. 62, în fav oarea domnului dr. 
Diaconu Daniel Dumitru 

33.  2011/02/28 Hotărâre priv ind aprobarea prelungirii contract concesiune spaţiu destinaţia cabinet medical 
de tehnică dentară în favoarea domnului Mihai Gheorghe 

34.  2011/02/28 Hotărâre priv ind desemnarea unui reprezentant în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C 
Staţiunea Oglinzi S.A din data de 25.03.2011 

35.  2011/03/28 Hotărâre priv ind alegerea preşedintelui de şedinţa pentru luna martie 2011 
36.  2011/03/28 Hotărâre priv ind aprobarea rectificarii Bugetului local al oraşului Tg.Neamt şi modificarea Listei 

de inv estiţii pentru anul 2011 
37.  2011/03/28 Hotărâre priv ind aprobarea suplimentarii numărului de paturi la Spitalul Oraşenesc Tg.Neamţ  
38.  2011/03/30 Hotărâre priv ind scutirea de la plata a impozitelor, dobânzilor şi penalitaţilor de întârziere 
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NR DATA DESCRIERE 
conform Legii 571/2003 – priv ind Codul fiscal şi O.G. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscală 

39.  2011/03/30 Hotărâre priv ind încadrarea suprafeţei de teren de  92.878 mp în  categoria terenurilor scutite  
de taxa/ impozit - terenuri aferente instalaţiilor de alimentare cu apa şi de canalizare  

40.  2011/03/30 Hotărâre priv ind darea în administrare a unui spaţiu în suprafaţa de 53,59 mp(birouri) şi 31,88 
mp spaţiu de folosinţă comună către S.C „PRIM LOCATO”  S.R.L Tg. Neamţ 

41.  2011/03/30 Hotărâre priv ind închirierea unui spaţiu în suprafaţa de 67,05 mp aparţinând domeniului priv at 
al oraşului Tg. Neamt pt. desfăşurarea activităţii Biroului Parlamentar al Colegiului nr.7 Neamţ 

42.  2011/03/30 Hotărâre priv ind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de 
specialitate al Primarului oraşului Tg.Neamţ 

43.  2011/03/30 Hotărâre priv ind modificarea şi completarea anex elor la HCL nr.155/17.12.2010, privind 
aprobarea inv entarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Tg. Neamţ 

44.  2011/03/30 Hotărâre priv ind aprobarea dării în administrare gratuită a islazurilor „Maneşti” şi „Căpreasca” 
care aparţin domeniului priv at al oraşului Tg.Neamţ, către Asociaţia Crescătorilor de Animale 
”Aerodrom”  

45.  2011/03/30 Hotărâre priv ind modificarea HCL nr.164/18.12.2009 pt. aprobarea asocierii, înfiinţarea S.C. 
ECO TG S.R.L Tg.Neamţ şi aprobarea Actului Constitutiv  al societăţii comerciale şi al statului 
de funcţiuni 

46.  2011/03/30 Hotărâre priv ind prelungirea v alabilităţii PUG al oraşului Tg.Neamt 
47.  2011/03/30 Hotărâre priv ind aprobare traseu Variantă de ocolire a oraşului Tg.Neamt 
48.  2011/03/30 Hotărâre priv ind majorarea capitalului social al SC PRIM LOCATO S.R.L Tg.Neamt 
49.  2011/03/30 Hotărâre priv ind majorarea capitalului social al S.C. ECO TG S.R.L Tg.Neamt 
50.  2011/03/30 Hotărâre pen tru completarea anex elor la HCL nr. 154/17.12.2010 priv ind însuşirea 

inv entarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Tg.Neamţ 
51.  2011/04/19 Hotărâre priv ind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2011 
52.  2011/04/19 Hotărâre  priv ind aprobarea obiectiv ului de inv estitii:         «Modernizare străzi în  oraşul 

Tg.Neamţ, judetul Neamţ»  
53.  2011/04/19 Hotărâre  priv ind darea în administrarea MDRT a tronsoanelor de  drumuri de in teres local 

situate în intrav ilanul oraşului Tg.Neamt, în v ederea realizării obiectiv ului de inv estiţii 
„Modernizare străzi în oraşul Tg.Neamţ" 

54.  2011/04/27 Hotărâre priv ind scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor şi penalităţilor de întârziere conf. 
Legii nr.571/2003 – privind Codul fiscal şi OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscală 

55.  2011/06/27 Hotărâre priv ind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Neamt 

56.  2011/04/27 Hotărâre priv ind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din incinta imobilului situate în str. M. 
Sadoveanu nr.5, aparţinând domeniului priv at al oraşului Tg.Neamţ, către Direcţia de Sănătate 
Publică Neamţ, în vederea înfiinţării unui centru de permanenţă 

57.  2011/04/27 Hotărâre priv ind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a unor suprafeţe de teren 
situate în intravilanul oraşului Tg.Neamt, conform art. 36 din Legea nr.18/1991, cu modificările 
şi completarile ulterioare 

58.  2011/04/27 Hotărâre priv ind instituirea regimului de arie naturală pro tejată  de interes local a Stejarului  
secular de la Tg. Neamt 

59.  2011/07/27 Hotărâre priv ind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării, a unei suprafeţe de 20 mp 
teren aparţinând domeniului public al oraşului Tg.Neamt, situat în parcarea „Casa Creangă" 

60.  2011/04/27 Hotărâre  priv ind darea în folosinţă gratuită a unui  spaţiu în suprafaţă de  9,50 mp din incinta  
Şcolii nr.2 Tg. Neamţ, către Asociaţia de parinţi a Şcolii Domneşti Tg. Neamţ 

61.  2011/04/27 Hotărâre priv ind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2010 
62.  2011/04/27  Hotărâre priv ind aprobarea rectificarii Bugetului local al oraşului Tg.Neamt şi modificarea Listei 
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NR DATA DESCRIERE 
de inv estiţii pentru anul 2011 

63.  2011/04/27 Hotărâre priv ind aprobarea obiectiv elor finanţate din creditul contractat la BCR 
64.  2011/04/27 Hotărâre pen tru modificarea si completarea anex ei la HCL nr.62/01.08.2008 priv ind atribuirea 

în gestiune delega tă a serv iciului de transport public local în regim de tax i şi în regim de 
închiriere, transportatorilor autorizaţi ... 

65.  2011/04/27 Hotărâre priv ind aprobarea prelungirii contractului de concesiune spaţiu cu destinaţia de 
cabinet medical în fav oarea domnului dr. Vasile Eugeniu  

66.  2011/04/27 Hotărâre priv ind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc 
Tg.Neamţ pentru anul 2011 

67.  2011/04/27 Hotărâre priv ind aprobarea unei asocieri a oraşului Tg. Neamţ prin Consiliul Local Tg. Neamt 
cu jud. Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ 

68.  2011/05/27 Hotărâre priv ind alegerea preşedintelui de şedinta pentru luna mai 2011 
69.  2011/05/27 Hotărâre priv ind încetarea mandatului de consilier local al domnului Mironeasa Adrian si 

declararea ca vacant locul de consilier local din cadrul Consiliului Local al oraşului Tg.Neamt 
70.  2011/05/27 Hotărâre pen tru modificarea punctului nr.1 din articolul unic la HCL nr.1/18.06.2008 privind 

alegerea comisiei de v alidare 
71.  2011/05/27 Hotărâre priv ind validare mandat de consilier local a domnului Apopei Vasile 
72.  2011/05/27 Hotărâre pen tru modificarea anex ei la HCL nr. 50/26.06.2008 priv ind modificarea si 

completarea anex ei la HCL nr. 48/18.06.2008 pentru organizarea comisiilor de specialitate pe 
principalele domenii de act 

73.  2011/05/27 Hotărâre pentru modif. punctului nr. 1 din Anexa nr.1 la HCL nr.79/29.08.2008 priv ind numirea 
componentei AGA şi a CA de  la S.C. CIVITAS COM SRL Tg.Neamţ pentru mandatul 2008-
2012 

74.  2011/05/27 Hotărâre  pentru modific. pc. 3 din Anex a nr.1 la HCL nr. 166/18.12.2009 priv ind numirea 
componentei AGA de la S.C. ECO TG S.R.L Tg.Neamţ pentru mandatul 2009-2012 

75.  2011/05/27 Hotărâre pen tru modificarea pc. 4 din anexa nr.1 la HCL nr. 84/12.08.2010 priv ind aprobarea 
componentei CA din cadrul Spitalului orăşenesc Tg.Neamţ 

76.  2011/05/27 Hotărâre priv ind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi din cadrul Spitalului Oraşenesc 
Tg.Neamţ  

77.  2011/05/27 Hotărâre priv ind scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor şi penalităţilor de întârziere 
conform Legii 571/2003 – priv ind Codul fiscal şi O.G. 92/2003 privind Codul de procedurã 
fiscalã 

78.  2011/05/27 Hotărâre priv ind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012 
79.  2011/05/27 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anex ei la HCL nr. 62/01.08.2008 priv ind atribuirea 

în gestiune delegatã a serviciului de transport public local în regim de tax i ...  
80.  2011/05/27 Hotărâre priv ind aprobarea ”Planului strategic de acţiuni pentru combaterea, atenuarea şi 

adaptarea la e fectele schimbărilor climatice în oraşul Tg.Neamţ”, în conformitate cu cerinţele 
Pactului Primarilor 

81.  2011/05/27  Hotărâre priv ind modific. art.1 alin(3) din HCL nr.97/ 28.08.2009 priv ind darea în administrare 
şi ex ploatare a depozitului orăşenesc de deşeuri menajere, societăţii de salubrizare S.C. 
Eurosal Trade S.R.L. Tg.Neamt 

82.  2011/05/27  Hotărâre priv ind aprobarea proiectului “Modernizare drumuri exploatare agricole oraş 
Tg.Neamţ, jud. Neamţ: De 467/2, De 437, De 442, De 372, De 404, De 394, De 378, De 381”  

83.  2011/05/27  Hotărâre priv ind aprobarea obiectiv ului de inv estiţii «Ex tindere conducte de distribuţie gaze 
naturale presiune redusă în cartier Humuleşti, Tg. Neamt, jud.Neamt» 

84.  2011/05/27 Hotărâre priv ind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării, a unei suprafeţe de 35,0 mp 
teren aparţinând domeniului public al oraşului Tg. Neamţ, situat pe str. 1 Decembrie 1918 
(parcare Stadion)  
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NR DATA DESCRIERE 
85.  2011/05/27  Hotărâre pentru completarea anex ei la HCL. nr.155/17.12.2010 priv ind însusirea inv entarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul priv at al oraşului Tg. Neamţ 
86.  2011/05/27  Hotărăre priv ind aprobarea parteneria tului din tre oraşul Tg.Neamţ prin Consiliul Local al 

oraşului Tg.Neamţ şi Spitalul Orăşenesc Tg. Neamţ în vederea participării la programul 
„ Împreună pentru fiecare”  

87.  2011/05/27  Hotărâre priv ind aprobarea mandatării Primarului oraşului Tg.Neamţ să reprezinte în justiţie şi 
să apere interesele Consiliul Local al oraşului Tg. Neamt în dosarul 1360/103/2011 aflat pe 
rolul Tribunalului Neamt, secţia de contencios admin. ... 

88.  2011/05/31  Hotărâre priv ind aprobarea obiectiv ului de inv estitii Reabilitarea, modernizarea infrastructurii 
culturale si dotarea asezământului cultural – Localitatea Tirgu Neamt, b-dul Stefan cel Mare 
nr.55, judetul Neamt 

89.  2011/06/22 Hotărâre priv ind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2011 
90.  2011/06/22 Hotărâre priv ind scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor şi penalităţilor de întârziere 

conform Legii 571/2003 şi OG 92/2003 
91.  2011/06/22 Hotărâre priv ind completarea şi modificarea actului constitutiv  al SC CIVITAS COM SRL Tîrgu 

Neamţ 
92.  2011/06/22 Hotărâre priv ind aprobarea rectificării bugetului de v enituri şi cheltuieli al Spitalului Tîrgu 

Neamţ pentru anul 2011 
93.  2011/06/22 Hotărâre priv ind aprobarea ex ecuţiei bugetare a oraşului Tîrgu Neamţ pentru trim.I anul 2011 
94.  2011/06/22 Hotărâre priv ind aprobarea Planului de măsuri pentru îmbunătăţirea activ ităţii de prev enire şi 

gestionare a situaţiilor de urgenţă la niv elul localităţii Tîrgu Neamţ 
95.  2011/06/22 Hotărâre priv ind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a unor suprafeţe de teren 

situate în intravilanul oraşului Tîrgu Neamţ, conform art. 36 din Legea nr.18/1991 
96.  2011/06/22 Hotărâre priv ind aprobarea prestării spre administrare şi modernizare CJ Neamţ a tronsonului 

drumului DJ 157 B Tîrgu Neamţ – Băile Oglinzi, km 0+000 - 3+000 
97.  2011/06/22 Hotărâre priv ind darea în administrare a suprafeţei de 22494 mp teren (Parc Cetate) 

aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ, situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 48, 
către SC CIVITAS COM SRL 

98.  2011/06/22 Hotărâre priv ind aprobarea proiectului „Sistemul Informatic in tegrat în v ederea eficientizării 
actului medical în cadrul Spitalului orăşenesc Tîrgu Neamţ”  

99.  2011/06/22 Hotărâre priv ind aprobarea unei asocieri cu Consiliul Judeţean Neamţ în v ederea finanţării 
unei acţiuni de interes public judeţean 

100. 2011/06/22 Hotărâre priv ind aprobarea rectificării Bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ şi modificarea 
listei de inv estiţii pentru anul 2011 

101. 2011/06/27  Hotărâre priv ind aprobarea rectificării Bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul 2011 
102. 2011/06/27  Hotărâre pentru aprobarea modificării art. 3 din HCL nr. 78/ 27.05.2011 priv ind stabilirea 

impozitelor şi tax elor locale pentru anul 2012  
103. 2011/06/27  Hotărâre priv ind alegerea preşedintelui de şedinta pentru luna IULIE 2011 
104. 2011/07/08  Hotărâre priv ind aprobarea rectificarii Bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ   
105. 2011/07/08  Hotărâre priv ind avizarea indicatorilor serviciilor medicale spitaliceşti pe anul 2011  
106. 2011/08/30 Hotărâre priv ind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august  2011 
107. 2011/08/30 Hotărâre priv ind scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor şi penalităţilor de întârziere 

conform Legii 571/2003 şi OG 92/2003  
108. 2011/08/30 Hotărâre priv ind scutirea de la pla ta impozitelor, dobânzilor şi penalităţilor de  în târziere 

conform Legii 571/2003 şi OG 92/2003 
109. 2011/08/30 Hotărâre priv ind aprobarea concesionării unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical de 

tehnică dentară situat în ambulatoriu de  specialitate al oraşului Tîrgu Neamţ în fav oarea d-lui 
Popa George 
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NR DATA DESCRIERE 
110. 2011/08/30 Hotărâre priv ind  prelungirea contractului de închiriere a unui spaţiu în suprafaţă de 135,96 mp 

aparţinând domeniului public pentru desfăşurarea activ ităţii punctului de lucru al 
Inspectoratului de muncă Neamţ 

111. 2011/08/30 Hotărâre priv ind reactualizarea comisiei de specialitate pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi priv at al oraşului Tîrgu Neamţ 

112. 2011/08/30 Hotărâre priv ind darea în administrare a suprafeţei de 1770 mp teren aparţinând domeniului 
public, situat pe str. Castanilor către SC ECO SRL Tg. Neamţ 

113. 2011/08/30 Hotărâre priv ind concesionarea directă a unor terenuri aparţinând domeniului public al oraşului 
Tg.Neamţ 

114. 2011/08/30 Hotărâre priv ind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea concesionării suprafeţei de 
3 mp teren aparţinând domeniului public al oraşului Tg. Neamţ 

115. 2011/08/30 Hotărâre priv ind aprobarea defiinţării Serviciului Public CONSPRIM şi desfiinţarea a 3 posturi 
de muncitori de la Serviciul Administrativ Gospodăresc în subordinea Consiliului Local al 
oraşului Tg. Neamţ 

116. 2011/08/30 Hotărâre priv ind aprobarea schimbării denumirii din Spital orăşenesc Tg. Neamţ în Spitalul 
orăşenesc „Sfântul Dimitrie”  Tg. Neamţ 

117. 2011/08/30 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anex ei la HCL nr.62/01.08.2008 
118. 2011/08/30 Hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr. 93/28.09.2009 
119. 2011/08/30 Hotărâre priv ind aprobarea rectificării Bugetului local pentru anul 2011 
120. 2011/08/30 Hotărâre priv ind aprobarea ex ecuţiei bugetare a oraşului Tg. Neamţ, pentru Trim. II - 2011 
121. 2011/08/30 Hotărâre priv ind aprobarea programului „Zilele oraşului Tg. Neamţ” ediţia XXI, 7-9.09.2011 
122. 2011/08/30 Hotărâre priv ind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului orăşenesc 

Tg. Neamţ, pentru anul 2011 
123. 2011/08/30 Hotărâre pentru modificarea HCL nr.48/30.03.2011 priv ind majorarea capitalului social al SC 

PRIMLOCATO SRL Tg. Neamţ 
124. 2011/08/30 Hotărâre priv ind aprobarea unei asocieri cu Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ 
125. 2011/09/05  Hotărâre priv ind alegerea preşedintelui de şedinta pentru luna septembrie 2011 
126. 2011/09/05  Hotărâre priv ind aprobarea rectificării Bugetului local al oraşului Tg. Neamţ  
127. 2011/09/23 Hotărâre priv ind scutirea de la plata impozitelor, dobânzilor şi penalităţilor de întârziere 

conform Legii nr.571/2003 şi OG 92/2003 
128. 2011/09/23 Hotărâre priv ind aprobarea ex ternalizării serviciilor de curăţenie şi întreţinere, centrală termică 

şi atelier electric din cadrul Spitalului orăşenesc Tg. Neamţ şi preluarea acestora de către un 
prestator autorizat 

129. 2011/09/23 Hotărâre priv ind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea concesionării unui spaţiu 
situat pe str. Lalelelor aparţinând domeniului privat al oraşului Tg.Neamţ 

130. 2011/09/23 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anex ei la HCL nr.62/ 01.08.2008  
131. 2011/09/23 Hotărâre priv ind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2012  
132. 2011/09/23 Hotărâre priv ind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea concesionării suprafeţei de 

6 mp teren aparţinând domeniului public al oraşului Tg. Neamţ  
133. 2011/09/23 Hotărâre priv ind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea concesionării suprafeţei de 

4 mp teren aparţinând domeniului public al oraşului Tg.Neamţ  
134. 2011/09/23 Hotărâre priv ind aprobarea transformării Şcolii nr.3, cu clasele I-VIII, Tg.Neamţ în Liceu cu 

program sportiv 
135. 2011/10/06 Hotărâre priv ind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2011 
136. 2011/10/06 Hotărâre priv ind înregistrarea Primăriei oraşului Tg.Neamţ în SNEP, procentul şi modul de 

suportare a comisionului bancar la tranzacţiile online conform Ordinului 168/2011 pentru 
aprobarea Normelor Metodologice priv ind Sistemul Naţional Electronic de Plată online a 
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NR DATA DESCRIERE 
tax elor şi impozitelor utilizând cardul bancar(SNEP) 

137. 2011/10/06 Hotărâre priv ind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Spitalului orăşenesc 
„Sfântul Dimitrie”  Tg. Neamţ pentru anul 2011 

138. 2011/10/24  Hotărâre priv ind aprobarea rectificarii Bugetului local al oraşului Tg.Neamţ   
139. 2011/10/27  Hotărâre priv ind aprobarea concesionării unui spaţiu cu destinaţia de Cabinet medical 

indiv idual, în supraf. de 12,91 m.p. + 14,29 m.p. spatiu de folosinta comuna, Al. Tirgului, bl. 
A9, sc. A, ap. 3, in fav oarea d-rei dr. Boteanu Miriam Emanuela 

140. 2011/10/27  Hotărâre priv ind aprobarea concesionării unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical 
indiv idual, în suprafaţă de 13,62 m.p. + 5,35 m.p. spaţiu de folosinţă comună, situat în Tirgu 
Neamt, B-dul Stefan cel Mare nr. 62, în favoarea doamnei dr. Cobrea Nicoleta 

141. 2011/10/27  Hotarare priv ind aprobarea ex ecutiei bugetare a Orasului Tirgu Neamt pentru trim.lll - 2011 
142. 2011/10/27  Hotarare priv ind aprobarea schimbarii denumirii din Spitalul Orasenesc Tirgu Neamt in Spitalul 

Orasenesc „Sfântul Dimitrie”  Tirgu Neamt 
143. 2011/10/27  Hotarare priv ind aprobarea ex ternalizarii unor servicii din cadrul Spitalului orasenesc „Sfantul 

Dimitrie”  Tg Neamt si preluarea acestora de catre un prestator autorizat 
144. 2011/10/27  Hotarare priv ind concesionarea directã a unui teren apartinând domeniului public al orasului 

Tîrgu Neamt Anexa 
145. 2011/11/02 Hotărâre priv ind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2011 
146. 2011/11/02 Hotărâre priv ind scutirea de la plata impozitelor, dobânzilor şi penalităţilor de întârziere cf. 

Legii nr.571/2003 şi OG 92/2003 
147. 2011/11/02 Hotărâre priv ind aprobarea rectificării Bugetului local al oraşului Tg.Neamţ, pentru anul 2011 
148. 2011/11/02 Hotărâre priv ind aprobarea concediului de odihnă a viceprimarului oraşului Tg.Neamţ, IFTIME 

PETRARIU 
149. 2011/11/02 Hotărâre priv ind asocierea cu judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ în vederea 

realizării unui proiect de interes public 
150. 2011/11/07 Hotărâre priv ind aprobarea introducerii în domeniul public al oraşului Tg.Neamţ a suprafeţei 

de 1300 mp teren – situat în zona Băile Oglinzi 
151. 2011/11/25 Hotărâre priv ind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui spaţiu cu destinaţia 

de cabinet medical, situat în Ambulatoriu de specialitate al oraşului Tg. Neamţ, etaj II, în 
fav oarea d-nei dr. Cobrea Nicoleta 

152. 2011/11/25 Hotărâre priv ind aprobarea modificării art.1 şi art.10 din HCL nr.78/27.05.2011 priv ind 
stabilirea impozitelor şi tax elor locale 

153. 2011/11/25 Hotărâre priv ind scutirea de la plata impozitelor, dobânzilor şi penalităţilor de întârziere 
conform Legii nr.571/2003 şi OG 92/2003 

154. 2011/11/25 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anex ei la HCL nr. 62/01.08.2008 
155. 2011/11/25 Hotărâre priv ind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a Listei de 

inv estiţii al Spitalului „Sfântul Dimitrie”  Tg. Neamţ pentru anul 2011 
156. 2011/12/12 Hotărâre priv ind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2011 
157. 2011/12/12 Hotărâre priv ind aprobarea rectificării Bugetului local al oraşului Tg.Neamţ şi modificarea Listei 

de inv estiţii pentru anul 2011 
158. 2011/12/12 Hotărâre priv ind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli  al Spitalului „Sfântul 

Dimitrie”  Tg. Neamţ pentru anul 2011 
159. 2011/12/22 Hotărâre priv ind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţelor de teren de 6,5 mp teren 

aparţinând domeniului public al oraşului Tg.Neamţ către EON Moldova Distribuţie SA 
160. 2011/12/22 Hotărâre pt. modific. şi completarea anexei la HCL nr.62/01.08.2008 
161. 2011/12/22 Hotărâre priv ind aprobarea tax elor pentru autorizarea/vizarea unor serv icii de transport public 

local, precum şi tax a pentru locul de aşteptare a autov ehiculelor tax i pentru anul 2012 
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NR DATA DESCRIERE 
162. 2011/12/22 Hotărâre priv ind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a unor suprafeţe de teren 

situate în intravilanul oraşului Tg. Neamţ, conform art. 36, Legea nr.18/1991 
163. 2011/12/22 Hotărâre priv ind aprobarea concesionării a 2 spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, în 

suprafaţă totală de 25,44 mp şi 6,00 mp spaţiu comun, situate  în ambulatoriu de specialitate 
al Spitalului „Sfântul Dimitrie” Tg. Neamţ, etaj 2, în fav oarea d-nei dr. Garbatiuc Genov eva 

164. 2011/12/22 Hotărâre priv ind stabilirea tax elor de concesiune şi închiriere pentru anul 2012 
165. 2011/12/22 Hotărâre priv ind aprobarea S.F. al obiectivului Centrul Social Multifuncţional pentru Persoane 

Defav orizate „Sfinţii Trei Ierarhi”  precum şi stabilirea unor măsuri în v ederea realizării 
obiectiv ului 

166. 2011/12/22 Hotărâre priv ind aprobarea rectificării Bugetului local al oraşului Tg. Neamţ pentru anul 2011 
 
2. Primăria oraşului Tîrgu Neamţ 
 

Primăria oraşului Tîrgu Neamţ, autoritate a adm inis traţiei publice locale cu ac tivitate 
permanentă, constituită în temeiul Legii nr. 215/2001, es te reprezentată de: Primar, 
Viceprimar, Secretarul unităţii administrativ teritoriale, Adminis trator Public şi aparatul de 
specialitate al pr imarului. 
  
Calitatea de primar es te fundamentată pe respec tarea şi asigurarea dreptur ilor şi liber tăţilor  
cetăţeneş ti, a prevederilor Cons tituţiei şi a legilor ţăr ii. Determinat de calitatea sa de 
autor itate executivă primarul acţionează pentru îndeplinirea obiectivelor generate de 
interesele comunităţi locale, urmăreş te îndeplinirea hotărârilor  adoptate de Consiliul Local, a 
atribuţiilor serviciilor din subordine precum şi realizarea sarcinilor trasate. 
 
În conformitate cu prevederile legale, Primarul oraşului îşi exercită atr ibuţiile executive şi 
prin alte acte mater iale cu carac ter tehnic: avize, acorduri, rapor turi, aprobăr i. 
 
În anul 2011, în exercitarea atribuţiilor pe linie de adminis traţie publică, primarul a em is un 
număr de 1.123 Dispoziţii, în următoarele domenii : 

 
Dispoziţii emise în anul  2011: 

Nr. 
crt. 

Domeniul Conţinutul, pe scurt Număr 

- acordare ajutor social 13 
- încetare ajutor social 42 
- modificare dosar ajutor social 67 
- reluare plată ajutor social 10 
- incetrare drept ajut incalzire gaze naturale 1 
- dispozitie modificare ajutor lemne 1 
- suspendare ajutor social 11 
- aprobare regulament ajutor social 51 

1. Aplicarea Legi i 
nr.416/2001 

- plata ajutor încălzire 5 
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Nr. 
crt. 

Domeniul Conţinutul, pe scurt Număr 

- ajutor de urgenta si inmormantare 71 
- modificare componenta comisie solutionare cereri  
ajutor social 

2 

-acordare ajutor incalz ire gaze naturale 3 
- recuperare ajutor social 40 
- ajutor incalzire 416/2001 6 
-incetare ajutor incalzire gaze naturale 5 
- acordare ajutor incalzire locuinte cu lemne 3 
- dispozitii de respingere  a ajutorului incalzire locuinte 
cu lemne 

2 

- dispozitii de incetarea a ajutorului gaze naturale 6 

  

-acordare ajutor incalz ire sistem centralizat 3 
  - respingere ajutor incalzire gaze naturale 3 

- suspendare contract muncă 4 
- încetare contract muncă  30 
- angajare 3 
- ajutor deces salariati 3 
- aprobare s tate de funcţii 2 
- modificare dispoziţii 1 
- promovari 12 
- sanc tionari - 
- numire funcţii publice 5 

2. 
 

Resurse umane 

- reluare activ itate 2 
  - prelungire dosare indemnizarie 20 
  - incetare acordare indemnizatie 4 
  - incetare ac tiv itate  30 

- autorizare 120 
- încetare - 
- suspendare  - 
- anulare - 
-interz icere - 
- cons tatarea nuli tatii - 

3. Autorizare şi control 

- modificari de dispozitii 6 
- alocaţii acordare drepturi 33 
- sispozitii modificare alocatii 5 
- dispozitii indiv iduale de incetare a alocatiei 73 
  
  
  
  

4. Alocaţii 

  
- curatele 93 5. Autoritate tutelară 
- încetare curatelă - 
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Nr. 
crt. 

Domeniul Conţinutul, pe scurt Număr 

- incetare tutelă 2   
  

6. Consiliul Local - convocare 15 
7. Comisii diverse Comisii pentru lici taţii, investiţii, angajări, etc. 150 
8. Respingeri contes taţii  - 
9. Delegari atribuţii  15 
10 Sporuri  - 

- restituiri  in natura - 11 Notificări Legea nr.10 
- respingeri 15 

  - despagubiri in echivalent 2 
  -res ti tuire partiala in natura - 
  -completare dosar restitui t - 

12 Alegeri   - 
- modificare dispoziţii 27 
- abrogare dispoziţii 2 

13 Altele 

- rectificare dispoziţie 7 
14. Protectia copilului  Aprobare plan servicii 99 

 
17. Stare civ ila Recti ficari ac te 7 

TOTAL DISPOZIŢII 1132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

Cap I. APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 
 

1. Direcţia de Buget – Contabilitate şi Implementare proiecte – Resurse 
umane 
 Compartiment Buget – Prognoze - Contabilitate 
 Compartiment Resurse umane 
 Compartiment Integrare Europeană şi implementare proiecte 
 
2. Biroul Audit Intern 
 
3. Direcţia Venituri - Impozite şi Taxe: 
 Compartiment Cons tatare, Impunere control, Urmărire, Executare s ilită; 
 Compartiment Constatare, Impunere, Control fiscal pers. fizice, Incasarea si 

Contabilitatea veniturilor 
 
4. Serviciul Juridic – Contencios - Administraţie locală - Autoritate tutelară 
- Autorizări 
 Compartiment Jur idic - Contencios 
 Compartiment Administraţie locală - Autoritate tutelară 
 Compartiment Autorizăr i  
 
6. Serviciul Informare si Relaţii publice, Turism, Transport 
 Compartiment Regis tratură - Relaţii cu publicul 
 Compartiment Relaţii mass- media  
 Compartiment Informatică 
 Compartiment Transpor turi ş i Tur ism 
 
5. Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului, Cadastru 
 Compartiment Urbanism şi Amenajarea teritoriului 
 Compartiment Administrarea Domeniului Public ş i Privat 
 Biroul Cadas tru - Regis tru Agr icol 
 
8. Biroul Investiţii 
 Compartiment Inves tiţii 
 Compartiment Achiziţ ii Publice 
 Compartiment Fond Locativ, Asociaţii de Proprietari, Gospodăr ie comunală 
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1. DIRECŢIA BUGET - CONTABILITATE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE 
 

Bugetul oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul 2011: 
Nr.     
crt Denumire capitol 

Total buget 
rectificat (lei) Realizat (lei) 

A.  Sectiunea functionare     
Autoritati publice: 2.313.000 2.288.814 
*personal 1.615.000 1.615.000 

1 

*materiale 698.000 673.814 
Evidenta Populatiei 260.000 260.000 
*personal 170.000 170.000 

2 

*materiale 90.000 90.000 
3 Plati dabanzi 1.810.000 1.810.000 
4 Transferuri cu caracter general 10.000 0 

Ordine publica,situatii de urgenta, protectia civila 453.000 448.186 
*personal 248.000 247.100 

5 

*materiale 205.000 201.086 
Invatamant 12.586.000 12.307.363 
personal 11.661.000 11.385.783 

6 

materiale 925.000 921.580 
Sanatate 745.000 365.101 
*personal 327.000 315.969 

7 

*materiale 53.000 11.132 
  *transferuri 365.000 38.000 

Cultura 1.472.000 1.461.693 
Biblioteca 75.000 70.771 
*personal 60.000 56.898 
*materiale+carti 15.000 13.873 

    Sala Sport 20.000 19.651 
    *materiale 20.000 19.651 

Casa Culturii 212.000 212.000 
Religie 160.000 160.000 
Alte actiuni (ZO+ziua 1 iunie+leg.448/2006) 155.000 151.912 
Activitati sportive 50.000 50.000 

8 

Intretinere spatii verzi 800.000 797.359 
Asistenta sociala 1.935.000 1.794.449 
*personal 545.000 540.325 
*materiale 375.000 373.122 
*transferuri (fundatii+aj sociale+aj incalzire) 997.000 881.002 
1.Ajutoare sociale +aj incalzire+ind.asistenti 501.000 483.185 
2.Asistenti personali (personal) 418.000 407.659 
3.Cantina de ajutor 176.000 174.616 
        *personal 41.000 39.616 
        *materiale 135.000 135.000 
4.Serviciul de asistenta sociala (personal) 125.000 123.774 
5. Cresa 303.000 301.118 

9 

        *personal 154.000 152.118 
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Nr.     
crt Denumire capitol 

Total buget 
rectificat (lei) Realizat (lei) 

        *materiale 149.000 149.000 
6.Ajutoare de urgenta 45.000 43.383 

 

7.Fundatii 321.000 241.128 
  8.Alte activitati 46.000 46.000 

Servicii de dezv.publ.si locuinte 2.239.000 1.945.764 
Personal  272.000 271.820 
Materiale 1.167.000 873.944 

10 

Rambursari rate credit 800.000 800.000 
Salubritate 725.000 720.204 11 

   Materiale 725.000 720.204 
12 Combustibil si energie (subventie diferenta pret gcal 

PrimLocato) 39.000 39.000 
Agricultura 3.000 3.000 13 
*materiale 3.000 3.000 
Transporturi  455.000 454.954 14 
      *materiale 455.000 454.954 

  TOTAL Sectiune functionare 25.045.000 23.903.528 
B.  Sectiunea dezvoltare 0   

Autoritati publice: 11.000 10.962 1 
*capital 11.000 10.962 
Invatam ant 759.000 656.053 
*capital 727.000 624.311 

2 

*transferuri-56 32.000 31.742 
Sanatate 290.000 288.602 3 
*capital 290.000 288.602 
Cultura 262.000 241.137 
*capital 199.000 185.180 

4 

*transferuri-56 63.000 55.957 
Asistenta sociala 106.000 104.680 
*capital 80.000 79.480 

5 

*transferuri-56 26.000 25.200 
Servicii de dezv.publ.si locuinte 1.705.000 1.346.217 
*capital 1.430.000 1.071.217 

6 

*participare majorare capital-72 275.000 275.000 
Salubritate 225.000 174.139 7 

*capital 225.000 174.139 
Alte actiuni 15.000 13.303 8 
*transferuri-55 15.000 13.303 
Transporturi  100.000 99.960 9 
*capital 100.000 99.960 

TOTAL Sectiune dezvoltare 3.473.000 2.935.053 
C.  TOTAL BUGET 2011 (A + B) 28.518.000 26.838.581 
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Situaţia economiilor pentru anul 2011: Economiile realizate prin ac tiv itatea des făşurată 
de toate servic iile/birourile/ compar timentele, din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neam t, au 
avut ca rezultat la s fârşitul anului 2011, o economie totală în valoare de 2.755.220,93 lei: 
 1.076.120.53 lei   ( cu TVA) - economii rezultate în urma procedurilor de achiziţ ie, 

obiec tive finantate din surse proprii şi creditul contrac tat de ins titutie la BCR: 
 

Nr. 
crt. 

Tip contract/ 
Nr .contract 

Denumire 
societate Denumire achizitie Valoare lei fara 

TVA 
Valoare 

estimata lei 
fara TVA 

Economie 
lei fara TVA 

1 Lucrari  
nr. 1/2011 

S.C. ELSACO 
ELECTRONIC 
S.A. Botosani 

“Suplimentarea 
sistemelor clasice 
de incalzire cu 
sisteme care 
utilizeaza energie 
solara – Gradinita 
cu program 
prelungit Nr. 1, 
Cresa de copii Nr. 
1” 

429.949,45  463.680,4  33.730,95  

2 Lucrari  
nr. 2/2011 

S.C. IASICON 
S.A. Iasi 

“Suplimentarea 
sistemelor clasice 
de incalzire cu 
sisteme care 
utilizeaza energie 
solara –Gradinita 
cu program 
prelungit Nr. 2” 

97.513  270.020,8  172.507,8  

3 Furnizare nr. 
41/24.03.2011 

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

„LOT 1: Piatra 
concasata, LOT 2: 
Nisip, Sort, Balast” 
 

47.224  49.550  2.326  

4 Lucrari nr. 
67/10.06.2011 

S.C. IASICON 
S.A. Iasi 

“Reabilitarea si 
amenajarea 
parcarilor pe raza 
orasului Tg. 
Neamt”  

3.958.590,0 4.226.458  267.868  

5 Lucrari nr. 
85/20.07.2011 

S.C. TMUCB 
S.A. Sucursala 
P. Neamt 

„Ex tindere 
conducta de 
distributie gaze 
naturale, presiune 
redusa in Cartier 
Humulesti, oras Tg. 
Neamt, judetul 
Neamt  

241.948,72  460.624,11 218.675,39  

6 Furnizare nr. 
94/05.09.2011 

S.C. ELBA 
COM S.A. 
Timişoara 

„Furnizare aparate 
de iluminat stradal 
cu led-uri, Tg. 
Neamt, jud.Neamt”  

1.846.321,90  2.019.053,0 172.731  

TOTAL(fara TVA) 6.621.547,07 7.489.386,31 867.839,14 
TOTAL (cu TVA) 1.076.120,53 
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 8.806,48 lei (cu TVA) - economii la proiec tele implementate din fonduri nerambursabile: 
Nr. 
crt. 

Tip contract/ 
Nr . contract 

Denumire 
societate Denumire achizitie Valoare lei 

fara TVA 
Valoare 

estimata lei 
fara TVA 

Economie 
lei fara TVA 

1 Servicii nr. 
83/13.07.2011 

S.C. C ODEXPERT  
OFFICE SRL 

Suceava 

„SERVIC II DE AUDIT  
pt. proiectul  Valea 
Ozanei … mit şi 
legendă Cod SMIS 
3887” 

4.680 lei 10.000 lei 5.320  

2 Servicii nr. 
50/ 27.04.2011 

S.C. LASER CO 
SRL IASI 

Servicii de publicitate şi 
promovare proiectul 
„ Valea Ozanei … mit şi 
legendă”, Cod SMIS 
3887 

293.218  295.000  1.782  

TOTAL(fara TVA) 297.105 592.105 7.102,00 
TOTAL (cu TVA) 8.806,48 

 

 644.676,0 lei - econom ii realizate de Serviciul Asis tenţă Socială - Compar timent 
Protec tia Copilului: 

 dezins tituţionalizarea a 6 copii a reprezentat o economie la bugetul local de 33.912 
lei/an. 

 prin plasament de tip familial, economia la bugetul local es te de 113.040 lei/an (24 copii).  
 cele trei Centre de zi, au adus o economie la bugetul local de 463.464,0 lei/an: 

o centru de zi pentru copii cu vârsta între 0-3 ani : 113.040 lei/an ( 20 copii) 
o centru de zi pentru copii cu vârsta între 3-7 ani : 350.424 lei/an ( 62 copii) 
o prin rezolvarea celor 5 cazuri sociale de copii abandonaţi în Spitalul orăşenesc 

Tîrgu Neamţ, s-a reuşit realizat unei economii de 28.260 lei/an: 
 4.572,0 lei - economii realizate de Creşa nr.1, din procesarea legumelor şi fruc telor în 

regim propriu; 
 3.185 lei - economii realizate de Compartimentul Asis tenţă Socială, prin achiz iţia de 

imprimate de la Centrul de Integrare şi Terapie Ocupaţională, conform Legii nr. 
488/2006; 

 861.628 lei - economii realizate de Compartimentul Resurse Umane, din:   
 suma rezultata din totalizarea dreptur ilor salar iale a unui numar de 8 persoane ce au 

benefic iat pe perioada determinata de la 3-12 luni de concediul fara plata ; 
 din totalizarea drepturilor salariale a unui numar de 4 salariaţi ce au avut suspendata 

activitatea pentru anul 2011, pentru a efec tua concediul pentru creş terea copilului ; 
 prin insumarea diferentelor rezultate prin reangajarea as is tentilor personali cu 

indemnizatie , ce au beneficiat initial de contract individual de munca ; 
 suma reprezentand posibila finantare a pos turilor vacante; 

 121.375,92 lei - economii realizate de Serviciul Public de Prestăr i Servicii “Conspr im” - 
economie realizată pr in neplata TVA-ului aferent lucrărilor în sumă de 505.733,0 lei  
executate în anul 2011; 
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 15.000,0 lei - economii realizate de Casa Culturii “Ion Creangă” - economie realizată pr in 
organizarea unor manifes tări culturale, cum ar fi: „Parada Datinilor şi Obiceiurilor de Anul 
Nou”, Zilele „Mihai Eminescu”, „Unirea Princ ipatelor Române”, „Zilele Cetăţii”, „Zilele 
Oraşului”, „Ziua Vânătorilor de M unte”, Zilele „Ion Creangă”, doar cu forţe proprii şi cu 
ajutorul colaboratorilor Casei Culturii: Corala „Basil Anas tasescu”, Ansamblul Folc loric  
„Ozana”, Fanfara Casei Culturii, cadre didac tice şi elevi ai ins tituţiilor de învăţământ din 
oraş, fără a necesita cheltuieli deosebite;  

 19.857 lei - in anul 2011, Biblioteca oraseneasca , a primit donații de car te  în valoare de 
8871 lei si a realizat venituri proprii de 305 lei (cărți plătite de utilizatori) , iar pr in 
Programul Biblionet  s-a prim it un videoproiec tor şi 10.681 lei – donaţia unor  
echipamente pr in programul mentionat. 

 
 

Compartiment RESURSE UMANE 
 

Aparatul propriu al Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ   

În cadrul Primariei oraşului Tîrgu Neamţ au fost prevăzute pentru anul 2011 un număr de 71  
pos turi bugetare, din care  funcţii publice. 
 
Total general : 71 pos turi, din care 61 pos tur i  ocupate: 
 2 demnitar i   
 1 secretar 
 1 adminis trator public 
 63 – aparat propr iu: 8 funcţii de conducere  şi 60 funcţii de execuţie 
 

Structura functiilor publice de executie pe clase si grade profesionale 
Grad profesional/ Clasa Total Superior Principal Asistent Debutant 
Total, din care : 63 46 12 16            - 
I (studii superioare) 50 12 14 16   - 
II (S.S.D)           4          4  - -   - 
III (studii medii) 9 9 - 2  -  

 

După natura atribuţiilor titularului, funcţiile publice aprobate se împart în :  
 11 funcţii publice de conducere, inclus iv secretarul unităţii adminis trativ - teritoriale  
 56  funcţii publice de execuţie. 
 62 nr. total al pos turilor ocupate, la începutul anului 2011. 
 
 

În cursul anului 2011 nu au fost organizate concursur ii. Număr total de posturi ocupate la 
sfârşitul  anului 2011: 62 pos turi 
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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 Dreptur ilor Copilului – 2 pos turi (2 ocupate) 
 Compartiment Protecţie şi Asis tenţă Socială – 106 pos turi: 
 Asistenţi personali –  94 posturi (2 ocupate de as is tenţi personali ai persoanelor cu 

handicap gradul I  ş i  71 indemnizaţii persoane cu handicap) 
 Cantina Socială - 4 pos tur i (ocupate) 
 Protec tie si Asis tenta Soc iala - 6 posturi (ocupate 5 )  
 

Creşa (Centru de zi 0-3 ani): 10 pos turi ocupate, din care:  
 3 asis tenţi medicali ; 
  5 infirmiere ;  
 1 bucătar; 
  1 spălătoreasă 
 

Biblioteca orăşenească: 
 4 pos turi ocupate, din care:  
 2 bibliotecari ; 2 muncitori 

 

Casa Culturii “Ion Creangă”: 10 pos turi (ocupate10), din care: 
 1 pos t direc tor 
 3 pos turi referent cu studii super ioare  
 1 pos turi referent cu studii medii 
 1 pos t administrator 
 2  muncitori 
 2 dansator i 
 

Serviciul Public de Prestări Servicii CONSPRIM:  a fos t des fiinţat  începând cu 
data de 31.08.2011 în baza Hotărâr i Consiliului Local nr. 115/ 30.08.2011. 
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Serviciul Public Poliţia Comunitară: 20 pos turi (ocupate 19), din care: 
 1 paznic   
 6 politis ti locali superior   /  cu s tudii medii  
 1  politisti locali principal/   cu s tudii medii  
 8 politis ti locali asis tent /  cu studii medii  
 2 politis ti locali  asis tent// cu studii superioare  
 1 politis ti locali    pr incipal/ cu s tudii super ioare  
 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei:10 pos tur i(ocupate 
8): 
 1 şef servic iu  
 1 inspector asistent /1 
 1 inspector asistent/3 
 1 referent IA 
 1 inspector de specialitate II 
 1 inspector princ ipal /1 
 2 referent super ior /1 
 

Serviciul Administrativ – Gospodăresc: 22 posturi (ocupate 17), din care: 
 1 funcţionar arhivar 
 7  muncitori I 
 4 muncitor III 
 1 muncitori IV 
 3 şofer i 
 1 şef formatie 
 5 şi-au încetat ac tivitatea  
 

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

Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local:  
 1 pos t aprobat şi ocupat; 1 consilier juridic II 
 

Cabinetul Primarului:  
 1 pos t vacant  - cons ilier cu studii super ioare – personal contrac tual  
 

M odificări, încetări de ac tivitate, suspendări ş i reluăr i de ac tivitate: 
- personalul contractual 

 Serviciului Adminis trativ  Gospodaresc – şi-au încetat ac tiv itatea la 5 salariati  
 Serviciului Asis tenţă Socială – şi-au încetat ac tiv itatea toţi as is tenţii personali, 

suspendare de ac tiv itate pe perioadă determinată - 2  persoane, ambele de profesie 
asis tente medicale 
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 Serviciului Public Conspr im - 19  salariaţi au plecat. 
- funcţionari publici 

 3 funcţionar i publici ş i-au încetat ac tivitatea 
 

Alte activităţi desfăşurate:  
 întocmirea proiec telor de hotărâri priv ind modificarea organigramei, s tatul de funcţii ale 

aparatului de spec ialitate al Consiliului Local Tîrgu Neamţ şi al serviciilor publice 
subordonate, înfiinţarea de noi serv icii publice subordonate Consiliului local; 

 întocmirea dispoziţiilor privind încadrarea, promovarea, avansarea, sancţionarea, 
suspendarea sau încetarea rapor turilor de muncă sau de serviciu, ale salar iaţilor din 
cadrul aparatului de specialitate al Cons iliului local şi asistenţilor personali ai persoanelor  
cu handicap grav; 

 completarea carnetelor de muncă, eliberarea de adeverinţe pentru salariaţi;  
 întocmirea situaţiilor statis tice: CAS, somaj, sănătate, impoz itul pe venitul global,  situaţii 

privind cheltuielile cu salar iile asis tenţilor personali; 
 colaborarea 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 pr in concurs, întocmirea planului de ocupare a 
funcţiilor publice vacante, notificări pr ivind modificări a componenţei funcţionarilor publici, 
administrarea bazei de date a funcţionarilor publici; 

 planificarea programelor de per fecţionare a funcţionar ilor publici, a concediilor de odihnă; 
 întocmirea situaţiei pentru Direcţia de Finanţe Publice, a dec laraţiilor lunare ALOFM , 

Casa de sănătate şi Casa de pensii 
 întocmirea pontajelor de prezenţă lunare ş i a s tatelor de plată; 
 păs trarea şi completarea Regis trului de ev idenţă a salariaţilor ş i a Regis trului de 

evidenţă a funcţionarilor public i; 
 întocmirea dosarelor profesionale în format elec tronic, completarea acestora; 
 înregis treaza contrac telor de munca în Regis tru special. 
 întocmeş te s ituaţii s tatis tice lunare şi semestriale. 
 întocmeş te dosarele de pensionare ale salariaţilor care îndeplinesc condiţiile legii. 
 
 

Compartiment INTEGRARE EUROPEANĂ şi IMPLEMENTARE PROIECTE 
I. Proiecte finalizate în anul 2011: 

 

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

Proiec tul a fos t finanţat de către Adminis traţia Fondului pentru M ediu 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.  
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Valoarea totală a proiectului, es te 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 aces tora, precum şi 
creşterea standardelor de v iaţă a locuitorilor oraşului Tîrgu Neamţ. 
 

Rezultatele proiectului: 
- Amenajarea terenului; 
Curăţarea terenului – 4000 mp 
Defrişare tufişur i şi arbuş ti – 900 mp 
- Amenajare spaţii verzi; 
Semănare gazon – 5340 mp 
Plantare gard viu – 540 m  
Plantare plante agăţătoare – 30 m 
Plantare flori perene – 160 mp 
Plantare arbuş ti fără balot – 22 buc 
- Sistem de iluminat; 
Stâlpi de iluminat – 46 buc; 
Corpur i de iluminat – 46 buc; 
Tablou electric – 1 buc; 
- Loc de joacă copii; 
Împrejmuire – 100 ml; 
Leagăne copii – 3 buc; 
Balansoar dublu – 4 buc 
Platou rotativ – 2 buc; 
Ansamblu căsuţă tobogan – 2 buc; 
Căsuţă parapeţi laterali – 2 buc; 
- Amenajare alei; 
Alei cu pavele din beton – 800 mp 
Borduri prefabricate – 1300 mp; 
- Dotări parc; 
Coşuri de gunoi – 31 buc; 
WC ecologice – 2 buc; 
Bănci – 70 buc; 
Pergole – 21 buc 
- Reabilitare împrejmuire parc şi foişor. 
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PROIECT: „SUPLIMENTAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE CU 
SISTEME CARE UTILIZEAZA ENERGIE SOLARA – GRADINITA CU 
PROGRAM PRELUNGIT NR. 1, CRESA DE COPII NR. 1 SI GRADINITA CU 
PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, ORAS TG. NEAMT”. 
 

Proiec t finanţat de către Adminis traţia Fondului pentru M ediu în cadrul „Programului de 
înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează 
energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la 
îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”, fiind semnat Contractul de finanţare 
nerambursabilă nr. 827/N/12.10.2010. 
 

Valoarea totală a proiectului, a fos t de 676.548 lei, din care finanţare nerambursabilă de la 
AFM în sumă de 446.865 lei. 
 

Prin proiect s-au suplimentat sis temele de încălz ire a apei calde la Creşa de copii şi 
Grădiniţa cu program prelungit nr.1şi Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 . La Creşa de copii 
şi Grădiniţa cu program prelungit nr.1 s-au ins talat 18 panouri solare (câte 6 pentru fiecare 3 
corpuri de c lădire), s-a înlocuit acoperişul la Creşa de copii ş i Corpul B al grădiniţei. La 
Grădiniţa cu program prelungit nr.2 s-au ins talat 6 panouri solare. 
 
II. Proiecte aflate în implementare în anul 2011: 
 

PROIECT: „VALEA OZANEI … MIT ŞI LEGENDĂ  - Cod SMIS 3887 
 

Proiec tul este finanţat de către M DRT în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului”, Domeniul major de 
intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turis tic şi crearea infras truc turii necesare, în 
scopul creşterii atrac tivităţii României ca des tinaţie turis tică”. Contractul de finanţare semnat 
la 22 noiembrie 2010, durata de implementare a proiec tului - 22 luni. 
 

Obiectiv general: Promovarea produselor tur is tice din arealul Tîrgu Neamţ în vederea 
creşter ii atrac tivităţii turis tice la nivel naţional şi internaţional; 
Obiectiv specific: Creş terea numărului de sosir i în din arealul Tîrgu Neamţ pe perioada de 
implementare a proiec tului cu 22% faţă de valorile prognozate în varianta fără proiec t; 
Grupurile ţintă: Turiş tii s trăini şi români care viz itează arealul Târgu Neamţ, reprezintă 
grupul ţ intă al proiec tului. Este es timat un număr de 48.449 vizitator i s trăini şi români sosiţi 
în zonă în anul 2011. 
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Valoarea proiectului: 

Valoarea 
totală proiect 

(lei) 

Valoarea 
totală 

eligibilă a 
proiectului 

(lei) 

Valoarea 
eligibilă 

nerambursabilă 
din FEDR (lei) 

Valoarea 
eligibilă 

nerambursabilă 
din bugetul 

naţional (lei) 

Cofinanţarea 
eligibilă a 

beneficiarului 
(lei) 

TVA 
aferentă 

cheltuielilor 
eligibile (lei) 

Valoare 
neeligibilă 

inclusiv TVA 
aferentă 
acesteia 

(lei) 

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

Prin implementarea proiec tului vor fi realizate următoarele materiale/acţiuni de promovare a 
arealului turistic Tîrgu Neamţ: 
 1 brand turis tic local, cons tând într-un nume şi logo sugestive; 
 1000 Ghiduri tur is tice 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 turis tice Tîrgu Neamţ în format fiz ic; 
 5 versiuni elec tronice ale hărţii, în limbile: română, engleză, germană, franceză şi 

italiană; 
 2 bannere ver ticale de tip roll-up; 1 banner or izontal de interior; 
 3000 pliante A4 de promovare a produselor turis tice specifice (3 tipuri x 1000 buc); 
 1 film de prezentare a arealului tur istic Tîrgu Neamţ; 
 1000 DVD-ur i cu filmul de prezentare a arealului turis tic Tîrgu Neamţ; 
 1000 de seturi de mater iale de promovare dis tribuite: 575 de setur i de materiale de 

promovare transmise pr in poş tă / serviciu de curierat / oferite personal; 300 de setur i de 
materiale de promovare transmise / ofer ite personal în cadrul Târgului de Turism; 125 de 
seturi transmise / oferite personal reprezentanţilor adminis traţiilor publice, ai obiec tivelor  
turis tice din arealul Tîrgu Neamţ, precum şi altor segmente relevante; 

 1 por tal de promovare a arealului turis tic Tîrgu Neamţ, în limbile română, engleză, 
germană, franceză şi italiană; 

 10.000 inser turi publicitare A4, dis tribuite prin intermediul unui un cotidian / revis tă cu 
dis tribuţie la nivel naţional; 

 1 par ticipare la Târgul de Turism al României; 
 1 s tudiu de evaluarea a impactului campaniei. 
 

Până în prezent în cadrul proiec tului au fost realizate următoarele mater iale: 
 1 brand turis tic local, cons tând într-un nume şi logo sugestive; 
 1000 hărţi ale zonei turis tice Tîrgu Neamţ în format fiz ic; 
 5 versiuni elec tronice ale hărţii, în limbile: română, engleză, germană, franceză şi 

italiană; 
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 2 bannere ver ticale de tip roll-up; 
 1 banner orizontal de interior; 
 3000 pliante A4 de promovare a produselor turis tice specifice (3 tipuri x 1000 buc); 

 

PROIECT:„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: 1.058.000 lei din care: 500.000 lei -  Guvernul României şi  558.000 lei  
– finanţare locală 

Scopul şi localizarea proiectului: Proiec tul are ca scop cons truirea unei baze sportive 
multifuncţionale în zona periurbană a oraşului Tîrgu Neamţ, respec tiv  în incinta Şcolii 
Generale nr. 3 din Humuleş ti. Baza spor tivă multifuncţională model tip 2 va fi conformă cu 
prevederile cuprinse în regulamentele de joc ale federaţiilor spor tive naţionale, as tfel încât 
terenul de spor t es te omologabil pentru competiţ ii desfăşurate la nivel naţional (handbal, 
baschet, tenis).  
 

Baza sportivă multifuncţională este formată din:  
- Teren de spor t (handbal, baschet, tenis, minifotbal) în suprafaţă de 1010.50 mp 
- Cons trucţii anexe (ves tiare - 196 mp, împrejmuire, ins talaţie iluminat - nocturnă, parcare) 
 

Prin realizarea aces tui proiec t se doreşte creş terea nivelului de educaţie, de socializare şi a 
stăr ii de sănătate a tuturor cetăţenilor (copii, tineri, adulţi, vârstnici şi persoane cu handicap)  
prin prac ticarea exerciţ iilor fizice ş i sportului în cadrul ac tivităţilor de educaţie fizică ş i spor t;  
creşterea par ticipării locuitorilor din spaţiul periurban la ac tivităţi spor tive; creşterea 
numărului de copii şi tineri care par ticipă la competiţii spor tive ce se desfăşoară în spaţiul 
periurban.   
 

La sfârşitul anului 2011 s tadiul fizic al lucrărilor era de 90 %. 
 

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

FINANŢATOR: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pr in Compania Naţională de 
Inves tiţ ii – finanţare în cadrul „Programului Prioritar Naţional pentru reabilitarea, 
modernizarea infras tructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic  
urban”. 
 



 28 

Bugetul proiectului : nu se cunoaş te o valoare a proiec tului, aceas ta fiind s tabilită după 
realizarea Studiului de fezabilitate. Contr ibuţia Consiliul Local Tg. Neamţ la aces t proiec t 
este de 20% din valoarea proiectului. 
Scopul şi localizarea proiectului: Proiec tul are ca scop modernizarea, reabilitarea şi 
dotarea Casei Cultur ii „Ion Creangă” din oraşul Tg. Neamţ 
 

În anul 2011 CNI a realizat proiec tarea tehnică şi a scos la licitaţie lucrăr ile de construcţie. 
 

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

Proiec tul „Realizare şi extindere reţele stradale de canalizare menajeră în localităţile 
Humuleştii Noi, Blebea şi cartier Pometea, oraş Tîrgu Neamţ” a fos t depus spre 
finanţare la Adminis traţia Fondului pentru Mediu în cadrul Programului vizând protecţia 
resurselor de apă, s is teme integrate de alimentare cu apă, s taţii de tratare, canalizare şi 
staţii de epurare. 
 

Valoarea totală a proiectului es te de 8.997.200 lei din care finanţare nerambursabilă 
solicitată de 8.408.650 lei. 
 

Obiectivul general al proiectului este reducerea şi limitarea impac tului negativ asupra 
mediului, cauzat de evacuăr ile de ape uzate menajere provenite din gospodăr ii şi servic ii 
precum şi creş tere calităţii v ieţii prin protejarea populaţiei de efectele negative ale apelor  
uzate asupra sănătăţii omului şi mediului înconjurător. 
 
Obiectivul specific (scopul) al proiectului es te realizarea unei reţele de canalizare în 
localităţile componente ale oraşului Tg. Neamţ: Blebea şi Humuleş tii Noi, precum şi 
extinderea reţelei exis tente din car tierul Pometea. 

 

Prin implementarea aces tui proiec t se urmăreşte realizarea următoarelor inves tiţii: 
Blebea 
 Realizare canalizare menajeră pe străzile: Blebei - 700 m, Vânătorului - 3000 m, Vic toriei 

– 800 m, Vadului - 250 m, Gheorghe Doja – 320 m, Dac iei - 130 m 
 6 s taţii de pompare 
Humuleştii Noi 
 Realizare canalizare menajeră pe s trăzile: Valea Seacă – 1355 m, 1 mai – 540 m, 

Păstorului – 530 m, Hangului - 722 m, M acului - 175 m, Crinului 618 m, B istr iţei – 250 m, 
Teiului - 250 m, M ihail Sadoveanu 2393 m 

 3 s tatii de pompare 
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Cartier Pometea 
 Extindere canalizare menajeră pe străz ile: Vultur – 1340 m, George Coşbuc – 710 m, 

Izvor – 150 m, Băile Oglinz i – 1440 m 
 5 s taţii pompare  
 

În anul 2011 s-a scos la licitaţie serviciile de proiec tare tehnică. 
 

III. Proiecte aflate în evaluare: 
 

PROIECT: „FESTIVALUL NAŢIONAL ION CREANGĂ – TÎRGU NEAMŢ” 
 

Proiec tul a fos t depus spre finanţare la M inis terul 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 turis tic şi crearea infrastruc tur ii necesare, în scopul creşterii atractivităţii 
României ca des tinaţie turis tica. 
 

Valoarea totală a proiectului es te de 995.852,36 lei din care finanţare nerambursabilă 
solicitată de 774.945,05 lei. 

 

Proiec tul "FESTIVALUL NAŢIONAL ION CREANGĂ – TÂRGU NEAMT" are ca obiectiv 
general promovarea potenţialului tur is tic şi crearea infras truc turii necesare, în scopul 
creşter ii atrac tivităţii României ca des tinaţie turis tică, prin creşterea vizibilităţii zonei Targu 
Neam t pe har ta tur istică a României ca urmare a promovar ii locurilor amintirilor lui Ion 
Creanga, marele poves titor al Romaniei. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Crearea ş i dezvoltarea evenimentului „Fes tivalul Naţional Ion Creangă – Tîrgu Neamţ” 
2. Promovarea Evenimentului „Fes tivalul Naţional Ion Creangă” la nivel naţional prin 
implementarea planului de marketing 
3. Creş terea numărului de turiş ti naţionali cu 20% in perioada de derulare a proiectului 

 

Prin implementarea proiectului vor fi realizate următoarele materiale/acţiuni de promovare: 
 organizarea  şi desfasurarea Festivalului Naţional Ion Creangă – Târgu Neamţ – 

promovat la nivel naţional prin intermediul pos turilor de radio şi telev iziune cu acoperire 
la nivel naţional; 

 realizarea sitului www.fes tivalulnationalioncreanga.ro şi înscrierea acestuia pe motoarele 
de căutare specifice; 

 tr imiterea de afişe către toate şcolile din ţară prin care se promovează evenimentul şi 
implicit oraşul Tîrgu Neamţ; 

 realizarea de mater iale tiparite – Broşura Zona Tîrgu Neamţ – Locul amintir ilor din 
copilărie – 10000 exemplare, panotaj s tadal Zona Tîrgu Neamţ - Locul amintirilor din 
copilărie – 5 panour i, DVD cu cele mai bune reprezentaţii ale Fes tivalului Naţional Ion 
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Creangă Tîrgu Neamţ  şi imagini ale filmului Zona Tîrgu Neamţ – Locul amintirilor din 
copilărie – 10000 exemplare  

 

PROIECT:“COMPLETAREA SISTEMULUI TERMIC CLASIC DE OBŢINERE A 
APEI CALDE MENAJERE LA SPITALUL ORĂŞENESC TÎRGU NEAMŢ, CU 
UN SISTEM DE PANOURI SOLARE ŞI CAZAN PE BIOMASĂ” 
 

Proiec tul “Completarea sistemului termic clasic de obţinere a apei calde menajere la 
Spitalul Orăşenesc Tîrgu Neamţ, cu un sistem de panouri solare şi cazan pe biomasă”  
este despus spre finanţare în cadrul Programul privind instalarea sis temelor de încălzire 
care utilizează energia regenerabilă, inc lusiv înlocuirea sau completarea sis temelor clasice 
de încălz ire – benefic iari unităţi adminis trativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult, 
program finanţat de către Administraţia Fondului pentru M ediu. 

 

Valoarea totală a proiectului, conform studiului de fezabilitate, es te de  2.140.197 lei: 
Valoarea cheltuielilor neeligibile  -  181.378 lei. 
Valoarea cheltuielilor eligibile  - 1.958.819 lei 
Valoarea contribuţiei proprii în cadrul proiec tului es te de  592.730 lei, din care: 
- 181.378 lei contribuţia la cheltuielile neeligibile; 
- 411.352 lei contribuţia la cheltuielile eligibile (21% din valoarea cheltuielilor eligibile); 
Finanţare nerambursabilă solic itată de la AFM : 1.547.467 lei. 
 

Instalaţia de preparare a apei calde de consum propusă: 
a) în perioada când intensitatea radiaţiei solare es te de max imă sau medie se va cons trui un 
sistem solar în buclă închisă sub presiune, format din panouri solare, rezervoare de s tocare, 
grup de pompare solar, elemente de circulaţie a agentului termic (antigel), siguranţă şi 
protecţie a ins talaţiei: 
- 90 panouri solare dispuse în câmpuri de câte şase 
- cadru de susţinere pentru panourile solare reprezentând o s tructură spaţială realizată din 

cadre metalice transversal rigidizate longitudinal cu rigle şi contravântuiri metalice în 
suprafaţă construită de 194,40 mp 

- 2 rezervoare de s tocare a 5000 litri fiecare 
- grup solar de pompare (pompă, armaturi unisens, deaerator / degazor , termometre pe 

tur şi retur, debitmetru,  manometru, supapă de siguranţă, racord vas de expansiune, 
racord pompă manuală de umplere ins talaţie) 

- vas de expansiune pe circuitul solar 
- armatură de umplere-golire (robinet de golire) 
- aerisitoare automate 
- filtru de impurităţi 
- automatizare (controller) + senzori de temperatura + protecţie la supratensiuni 

atmosferice 
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- fluid de lucru – antigel de calitate alimentară, care să se gelifice la temperaturi mai 
scăzute de – 25 gr C ( temperatura ex terioară acoperitoare pentru locaţia 
amplasamentului). 

 

b) în perioada când intensitatea radiaţiei solare es te minimă se va construi un sis tem de 
producere a apei calde menajere alcătuit din: 

- cazan pe biomasa având o putere de 700 KW; 
- cazan pe combus tibil gazos având o putere de 820 KW; 
- 2 boilere având un volum de 5000 litr i; 
- pompe de c irculaţie a agentului termic Q = 32 mc/h, H = 10 mcA; 
- pompa de rec irculare Q = 11 mc/h, H = 4 mcA ; 
- 2 vase de expans iune având un volum 500 litri fiecare ce preia dilatarea din cazan; 
- 2 vase de expans iune având un volum 150 litri fiecare ce preia dilatarea de pe boilere. 

 

PROIECT:“MODERNIZARE DRUMURI EXPLOATARE AGRICOLE ORAŞ 
TÎRGU NEAMŢ, JUD. NEAMŢ”  De 467/2, De 437, De 442, De 372, De 404, De 
394, De 378, De 381 
 

Proiec tul a fos t depus spre finanţare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 
M ăsura 125 -  „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infras truc turii legate de dezvoltarea şi adaptarea 
agricultur ii şi silvicultur ii”. 
 

Prin implementarea acestui proiec t se urmăreş te modernizarea drumur ilor de exploatare 
agricolă De 467/2, De 437, De 442, De 372, De 404, De 394, De 378, De 381, drumuri 
aflate în extravilanul oraşului Tg. Neamţ în zona Humuleş ti - Blebea: 

 

Nr  
crt. 

Denumire drum de exploatare ce urm ează a fi  
modernizat 

Lungime 
(ml) 

1 De 467/2 1186,39 
2 De 437 1406,67 
3 De 442 1459,73 
4 De 372 395, 59 
5 De 404 121, 18 
6 De 394 2461,85 
7 De 378 1461,09 
8 De 381 1628,34 
 TOTAL 10.120,84 

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA, es te de 5.104.520 lei, din care C+M  de 
4.827.120 lei, după cum urmează: 
- cheltuieli eligibile – 4.111.537 lei; 
- cheltuieli neeligibile – 15.000 lei; 
- TVA -  977.983 lei 
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Sistemul rutier al drumur ilor de exploatare propus, es te alcătuit din: 
a) strat inferior fundaţie balast    –  20 cm 
b) strat super ior piatra Spar ta –  15 cm 
c) strat legătura BADPC 25    –    5 cm 
d) strat uzura BAPC 16         -     4 cm   
 

Pentru acostamente – balast : Drumurile de exploatare au lăţimea părţii carosabile de 4 m, 
acostamente 2x0,50 m. Scurgerea apelor pluviale va fi asigurata prin pante longitudinale şi 
transversale (4 %) spre rigolele adiacente nepereate s i podeţele tubulare PREMO D= 600 
mm şi dalate cu lungimea de 1,00 m la intersecţia cu DJ 155 I şi DN 15 C. Suprafaţa 
agricolă deservită de drumurile de exploatare modernizate este de 475 ha. 

 

Alte activităţi desfăşurate: 
 3-4 noiembrie 2011 Primăr ia oraşului Tg. Neamţ a fos t inv itată la Forumul Regional de 

Inves tiţ ii Nord – Es t România, Ediţia a VIII-a, organizat de către ADR Nord Es t la Bacău. 
În cadrul acestei manifes tări a fos t organizată ş i Expoziţie de proiec te regionale unde 
primăria oraşului Tg. Neamţ a par ticipat cu proiec tele „ECO Management Tîrgu 
Neamţ” şi „Valea Ozanei … mit şi legendă” 

 par tic iparea la diverse informăr i, seminar ii, conferinţe organizate la nivel regional sau 
naţional de către diverse ins tituţii. 

 
 

2. Birou AUDIT INTERN 
   

Bugetul derulat în cursul anului 2011, a fos t de  27.615 mii lei, la un număr de 163 salar iaţi. 
 

I. Misiuni de audit privind procesul bugetar 
a. numărul de misiunilor de audit realizate: 1 
b. principalele obiective de audit urmărite:  Asigurarea cadrului organizator ic adecvat 
des făşurăr ii ac tiv ităţii de s tabilire, ev idenţiere, control ş i colec tare a impoz itelor şi taxelor  
locale; Organizarea şi ges tionarea dosarelor fiscale ale contr ibuabilului; S tabilirea şi 
evidenţa obligaţiilor fiscale ale contribuabililor reprezentând impozite ş i taxe locale; 
Organizarea şi realizarea ac tivităţii de control a taxelor şi impozitelor locale; Colec tarea şi 
încasarea impozitelor şi taxelor locale; Urmărirea prin executare silită a debitelor res tante 
aferente impozitelor şi taxelor locale; Fiabilitatea sistemului informatic pr ivind evidenţierea 
impozitelor şi taxelor locale. 
c. riscuri semnificative identificate - nu au fos t. 
d. principalele constatări efectuate: Inexis tenţa unei corespondenţe c lare între registrul 
agricol şi rolul nominal unic ce îl priveş te pe contr ibuabilul respec tive; Neîntocmirea şi 
neţinerea la zi şi în format elec tronic a registrului agricol în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei nr.28/2008. 
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e. principalele recomandări: Realizarea în mod obligatoriu a corespondenţei la nivelul 
aceleiaş i autorităţi atât cu poziţia din regis trul agricol pentru per ioada anter ioară, cât şi cu 
numărul din rolul nominal unic ce îl priveşte pe contribuabilul respectiv. Ges tionarea 
registrului agr icol trebuie să se facă şi în format elec tronic pe baza unui program informatic  
contrac tat de fiecare unitate adminis trativ- ter itor ială confom Ordonanţei nr. 28/2008 privind 
registrul agricol. 
f. gradul de implementare al recomandărilor: Parţial implementat, măsura dispusă în 
acest sens a fos t cea de achiz iţionare a unui program IT pentru informatizarea regis trului 
agricol care se va realiza în anul 2012.   

II. Misiuni de audit privind activităţile financiar-contabile 
 

a. numărul de misiunilor de audit realizate: 7 
b. principalele obiective de audit urmărite:  E laborarea bilanţului Contabil; Elaborarea 
contului de execuţie bugetară; Organizarea şi efec tuarea controlului financiar preventive; 
Inventarierea patrimoniului. Valorificarea rezultatului inventarierii. Cuprinderea rezultatelor  
inventarierii în bilanţul annual; Cheltuieli de transpor t; Cheltuieli cu bunur ile şi serviciile. 
c. riscuri semnificative identificate - nu au fos t. 
d. principalele constatări efectuate: Auditorul intern, prin evaluarea tes tărilor asupra 
modului de organizare şi exerc itare a CFP a cons tatat că aces ta es te organizat şi 
funcţionează, dar nu ex istă elaborate proceduri de lucru specifice, în conformitate cu cadrul 
normativ în vigoare pentru toate ac tivităţile entităţii;  
- Regis trul- inventar nu a fos t condus, completat şi utilizat în concordanţă cu des tinaţia 

stabilită, as tfel încât să permită, în or ice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor  
efec tuate;  

- Consiliul de adminis traţie al unităţii de învăţământ, nu a propus, lunar, spre aprobare 
Consiliului Local drepturile băneş ti aferente personalului didac tic care solicită cheltuieli 
de deplasare aşa cum prevede art. 104, alin. 3 din Legea 128/1997 pr ivind Statutul 
personalului didac tic ; De asemenea solicitarea contravalor ii călătoriei efec tuate cu 
mijloacele de transport în comun sau a contravalor ii benzinei pentru cei care-şi asigură 
transportul cu autoturismul propr ietate personală nu a fost făcută ca urmare a pontajului 
zilnic efec tuat de conducerea unităţii de învăţământ, ci de către titularul mijlocului de 
transport ; Auditorul intern a cons tatat că începând cu data de 01.07.2010 cheltuielile cu 
transportul personalului didac tic au fos t reduse cu 25% conform Legii nr. 118/2010 
privind unele măsur i necesare în vederea res tabilirii echilibrului bugetar ;  

- Nu au fos t reduse cu 20% cheltuielile privind convorbirile telefonice în cea de-a doua 
jumătate a anului 2010;  

- Au fos t achiziţ ionate produse şi servic ii realizate pr in propria activitate a persoanelor cu 
handicap angajate în unităţile protejate autorizate şi anume Fundaţia de dezvoltare 
locală Speranţa Tîrgu Neamţ pe baza Contrac tului de furnizare nr. 34/25.02.2010 şi a 
Acordului de Par teneriat nr. 33/25.02.2010 
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- În anul 2010 Primăria Tîrgu Neamţ a calculat, înregis trat şi virat contr ibuţiile datorate la 
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente sumelor achitate 
ca ajutoare sociale în cuantumul stabilit de prevederile legii nr.95/2006 priv ind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările ş i completările ulterioare. 

- Din analiza efec tuată s-a cons tatat că aparatele telefonice achiz iţionate de către ins tituţia 
publică au fost înregistrate în ev idenţa contabilă aşa cum prevede Legea contabilităţii. 
De asemenea au fos t respectate normele legale referitoare  la dotarea cu autotur isme şi 
consumul de carburant, respec tiv 3 autoturisme, iar consumul celor 3 autoturisme nu a 
depăşit  6750 l în anul 2010(2250x3= 6750l).  

- Contractele încheiate nu au viza de control financiar preventiv 
- Neachitarea contravalor ii utilităţilor consumate, clauză prevăzută în contrac tul de 

închir iere nr. 31/09.11.2006. 
- Inexis tenţa unui echipament minim necesar pentru ţinerea ev idenţei în format elec tronic, 

a fondului de publicaţii, lis telor cu cărţile uzate moral şi fizic şi a tuturor documentelor  
care se întocmesc în cadrul Bibliotecii orăşeneş ti. 

- Inexis tenţa deciziei de numire a comis iei priv ind efec tuarea casăr ii. 
- Responsabilul cu încasarile din cadrul unităţii nu a depus lunar la bugetul local 

contribuţia de întreţinere datorată de reprezentanţii legali ai copiilor pentru serviciile 
furnizate. 

e. cauzele principale şi consecinţele aferente disfuncţiilor constatate – cauze:  
necunoaş terea în totalitate a legislaţiei în v igoare;  
consecinţe: producerea  unor dezechilibre în buget; necompletarea ş i neutilizarea 
Regis trului-inventar nu poate să permită în  orice moment identificarea ş i controlul 
operaţiunilor; decontarea unor cheltuieli de transpor t fără bază legală; păgubirea bugetului 
local; faptul că nu exis tă elaborate proceduri scrise şi formalizate la nivelul entităţii, nu se 
poate monitor iza ex is tenţa ş i funcţionalitatea controlului intern.          
f.  principalele recomandări: Centralizarea la nivelul entităţii a tuturor operaţiilor supuse 
controlului financ iar preventiv propriu în scopul elaborării unor proceduri priv ind exercitarea 
CFPP, în conformitate cu preveder ile OM FP nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor  
metodologice generale refer itoare la exercitarea CFP;  
- Elaborarea unui Ghid practic privind exercitarea CFP care să conţină: scopul CFP şi 

categoriile de operaţiuni asupra cărora se exercită, modul de organizare a CFP la nivelul 
entităţii, procedur i de control, termene de acordare/refuz a vizei CFP, precum şi exemple 
prac tice pr ivind completarea documentelor utilizate; S tabilirea la nivelul entităţii a unor  
responsabili pentru ac tualizarea Cadrului general al operaţiunilor supuse CFP; 
Efec tuarea unui program de pregătire profesională cu întregul personal al entităţii care 
să aibă ca obiec tiv prelucrarea OM FP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului 
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice şi 
pentru dezvoltarea sis temelor de control managerial; Cons tituirea grupului de lucru 
pentru implementarea noului s istem de control intern în conformitate cu  OM FP nr. 
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946/2005 privind Codul controlului completarea şi utilizarea Registrului- inventar în 
concordanţă cu des tinaţia s tabilită şi în conformitate cu cadrul legal. 

- Consiliul de adminis traţie al unităţii de învăţământ trebuie să  propună, lunar, spre 
aprobare consiliului local drepturile băneşti aferente personalului didac tic care solicită 
cheltuieli de deplasare. 

- Pontajul zilnic pentru cei care solicită decontarea contravalor ii călător iei efec tuate cu 
mijloacele de transpor t în comun sau a contravalorii benz inei pentru cei care-ţi asigură 
transportul cu autoturismul propr ietate personală, să fie efec tuat de către conducerea 
unităţii de învăţământ aşa cum prevede ar t. 104 alin. 3 lit. b. din Legea 128/1997 privind 
Statutul personalului didac tic ş i nu de către titularul mijlocului de transpor t. 

- Respectarea prevederilor  legale cu privire  la măsur ile de reducere a cheltuielilor publice 
şi anume ar t.III alin. 1 din O.U. nr.55/2010. 

- Elaborarea procedurilor de lucru scrise ş i formalizate privind CFP. 
- Stabilirea relaţiilor de colaborare între struc turile funcţionale, pr in ROF-ul ins tituţiei 

publice, as tfel înc ît să permită o circulaţie rapidă a informaţiilor; Analiza cadrului normativ  
ce reglementează ac tiv itatea ins tituţiei. 

- Întocmirea deciziei de numire a comis iei pr ivind efec tuarea casării. 
- depunerea în contul de execuţie al bugetului local a sumelor restante calculate conform 

anexelor la rapor tul de audit priv ind verificarea modului de efec tuare a cheltuielilor la 
Creşa nr. 1 Tîrgu Neamţ. 

g. gradul de implementare al recomandărilor: toate recomandările au fos t implementate, 
excepţie făcând  recomandarea refer itoare la elaborarea de procedur i scrise ş i formalizate 
care se va realiza în anul 2012.  
 

III. Misiuni de audit privind achizițiile publice 
 

a. numărul de misiunilor de audit realizate: 1 
b. principalele obiective de audit urmărite: S tabilirea programului anual al achiziţ iilor  
publice; Garanţia de par tic ipare; Cererea de ofer tă; Modul de lucru al comisiei de evaluare; 
Încheierea contractului de achiziție publică; Dosarul achiz iției publice. 
c. riscuri semnificative identificate - nu au fos t. 
d. principalele constatări efectuate: Compartimentului Contracte de Achizitii Publice 
atribuirea responsabilitatilor, separarea sarcinilor si delegarea autor itatilor nu sunt s tabilite 
prin proceduri scrise s i formalizate, care incă nu sunt elaborate, dar pasii care trebuie 
parcursi si algoritmur ile de calcul sunt cunoscute de către salariati  si se regasesc in ROF si 
in fisele postur ilor.  
- Echipa de auditor i interni a cons tatat ca activitatea de achizitii publice s-a desfăşurat în 

entitate în baza Programului de achizitii publice pentru anul 2010, dar aces ta nu a fos t 
fundamentat în conformitate cu cadrul normativ, respec tiv fără referatele de necesitate şi 
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notele de fundamentare ale tuturor compar timentelor entităţii publice, pentru toate 
necesităţile de produse, lucrăr i şi servicii ale aces tora;  

- Echipa de auditor i interni a cons tatat că selectarea procedurii pentru atribuirea 
contractului de achiziţ ie publică s-a des făşurat în conformitate cu cadrul legal. Din 
evaluare a reiesit că deşi, prevederile legislative în v igoare nu stipulează obligativ itatea 
semnării contrac tului pe fiecare pagină, exis tă riscul de a fi modificat conţinutul anumitor  
file cu consecinta diminuării obligaţiilor contractantului. In caz de litigiu, autor itatea 
contractantă nu ar putea demons tra că furnizorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate, 
deoarece aceste obligaţii sunt cuprinse în paginile nesemnate ale contrac tului, care, 
eventual ar putea fi inlocuite. Dosarele de achiz iţii publice conţin documentele cerute de 
legislaţia în vigoare  

e. cauzele principale şi consecinţele aferente disfuncţiilor constatate –  consecinţă:  
există r iscul de a fi modificat conţinutul anumitor file din contrac tul semnat de ambele părţi. 
f. principalele recomandări: necesitatea elaborarii procedur ilor scrise şi formalizate pe 
baza cadrului normativ existent; Elaborarea Planului anual al achiziţ iilor publice trebuie să 
fie însoţit de referatele de necesitate ş i notele de fundamentare ale tuturor  compartimentelor  
entităţii publice; Introducerea în procedurile care se vor elabora obligativitatea semnăr ii 
contrac telor pe fiecare pagina. De asemenea echipa de audit recomandă introducerea v izei 
de control financiar preventiv pe fiecare contract de achiziţ ie publică. 
g. gradul de implementare al recomandărilor – implementat. 

 

IV. Misiuni de audit privind resursele umane 
 

a. numărul de misiunilor de audit realizate: 1 
b. principalele obiective de audit urmărite: Organizarea recrutării personalului 
cuprinzând: Proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice, anexă la Planul naţional de 
ocupare a funcţiilor publice; organizarea concursurilor; susţinerea concursurilor; emiterea 
deciziilor de numire; Stabilirea dreptur ilor salariale cuvenite personalului cupr inzând: 
stabilirea elementelor de natură salarială; modificarea dreptur ilor salariale; Ges tionarea 
dosarelor profesionale; Ges tionarea carnetelor de muncă; Funcţionalitatea sistemului 
informatic utilizat pentru ges tiunea resurselor umane cupr inzând: evaluarea sis temului 
informatic; s iguranţa în exploatare a sis temului informatic; securitatea bazelor de date;  
Arhivarea documentelor. 
c. riscuri semnificative identificate - nu au fos t. 
d. principalele constatări efectuate: La dosarele de concurs nu exis tă copii ale diplomelor  
de studii superioare ci numai adever inţe de absolvire pentru un număr de 9 funcţionari 
public i. Referitor la ges tionarea dosarelor profesionale, s-a cons tatat că nu toate dosarele 
profesionale conţin ac tele adminis trative şi documentele care evidenţiază car iera 
funcţionarului public de la naşterea rapor turilor de serviciu până la încetarea aces tora. 
e. principalele recomandări: Elaborarea unor proceduri scrise şi formalizate privind 
organizarea şi susţinerea concursurilor de ocupare a funcţiilor publice, instruirea membrilor  
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comisiilor de concurs şi a comisiilor de contestaţii, precum şi a persoanelor care asigură 
activitatea de secretariat; S tabilirea relaţiilor de colaborare între s truc tur ile funcţionale, pr in 
ROF-ul ins tituţiei publice as tfel încăt să permită o circulaţie rapidă a informaţiilor 
f. gradul de implementare al recomandărilor – parţial implementat, recomandarea 
referitoare la elaborarea de procedur i scrise şi formalizate  se va realiza în anul 2012. 
 

V. Misiuni de audit privind administrarea, gestionarea şi utilizarea 
fondurilor comunitare – nu au fos t 
 

VI. Misiuni de audit privind sistemul IT 
 

a. numărul de misiunilor de audit realizate: 1 
b. principalele obiective de audit urmărite:  Plan s trategic; M anagement şi organizare IT; 
Implementarea sistermului IT; Securitatea IT. 
c. riscuri semnificative identificate - nu au fos t. 
d. principalele constatări efectuate:  Din analiză s-a constatat că exis tă preocupări pentru 
ges tionarea r iscurilor din cadrul ins tituţiei  ş i este ţinut Registrul riscurilor cuprinzând riscurile 
potenţiale şi is toricul aces tora, cu efec tele şi consecinţele lor, precum şi ac tivităţile de 
control intern asociate pentru limitarea r iscurilor; Sunt ins talate două programe antivirus, 
ambele prevăzute cu licenţe; Exis tă plan de recuperare în caz de dezas tru, aprobat de 
conducerea ins tituţiei; 

 

VII. Misiuni de audit privind activitatea juridică 
 

a. numărul de misiunilor de audit realizate: 1 
b. principalele obiective de audit urmărite: Organizarea, planificarea şi rapor tarea 
activităţii juridice ; Sis temul de ges tionare a dosarelor cauzelor  la care entitatea publică es te 
par te ( înregis trare, repar tizare, cons tituire şi urmăr ire) ; Reprezentarea entităţii în ins tanţele 
de judecată ; M odalităţile de analiză a cauzelor care au determinat respingerea în ins tanţă a 
acţiunilor formulate ; Inves tirea hotărâr ilor judecătoreşti şi solicitarea punerii lor în aplicare 
de către organul de executare ; Declanşarea falimentului în vederea recuperăr ii debitelor ; 
Sistemul informatic ; Arhivarea dosarelor  
c. riscuri semnificative identificate - nu au fos t. 
d. principalele constatări efectuate: Fiecare consilier juridic îşi înregis trează termenele la 
care trebuie să se prez inte în instanţă în Registrul de evidenţă al cauzelor; s-a cons tatat că 
elementele verificate cu priv ire la pregătirea profes ională a personalului, corespund 
necesităţilor de îndeplinire a obiec tivelor entităţii; Echipa de auditori interni a constatat că în 
cadrul Compar timentului Jur idic atribuirea responsabilităţilor , separarea sarcinilor si 
delegarea autorităţilor nu sunt stabilite pr in proceduri scrise şi formalizate, care încă nu sunt 
elaborate, dar pasii care trebuie parcurşi şi algor itmul de calcul sunt cunoscute de către 
salariati  şi se regăsesc în ROF si în fişele posturilor.                                                                                                                    
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e. principalele recomandări: Necesitatea elaborăr ii procedurilor  scrise si formalizate pe 
baza cadrului normativ exis tent. 
f.gradul de implementare al recomandărilor – parţial implementat, recomandarea 
referitoare la elaborarea de procedur i scrise şi formalizate care se va realiza în anul 2012.  
 

Cu ocazia misiunilor  de audit au fos t cons tatate dis funcţionalităţi pentru care s-au întocmit 
FIAP-uri. Nu au fost constatate neregularităţi sau fraude. Disfuncţionalităţile au fost rapor tate 
conducer ii prin prezentarea rapoar telor de audit, a fişelor de identificare a problemelor şi a 
recomandăr ilor formulate.  
 

3. DIRECŢIA VENITURI – TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE 
 

Bugetul prognozat şi realizat pe anul 2011      mii lei 
Nr. 
crt 

Denumire sursa de venit  Sume 
prognozate  

Sume  
realizate    

1. Venituri proprii: 
a) Venituri din impozite si taxe locale  
b) Cote defalcate din impozitul pe venit – cota 44%     

10.290 
6.090 
4.200 

11.853 
7.314 
4.539 

2.  Subvenţii pentru finanţarea cheltuielilor curente: 
a) ajutor de încălzire locuinţe cu lemne 
b) subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţ area sănătăţii 

 
150 
380 

 
133. 9 

     325 
3.  Sume defalcate  din unele venituri ale bugetului de s tat pentru 

finanţarea cheltuielilor curente: 
a) Sume defalcate din T.V.A pentru finanţarea cheltuielilor 

descentral izate cod – 11.02. 02, din care: 
- finanţare pentru Creşe şi Serviciul Ev idenţa populaţiei 
- finanţarea cheltuielilor cu salarii la ins tituţiile de învăţământ 
- finanţarea cheltuielilor asis tenţilor personali 

b) Sume defalcate din TVA pentru echi librarea bugetelor locale  cod – 
11.02.06 

c) Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuieli lor priv ind 
drumuri le, cod – 11.02.05 

d) Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale – cod - 04.02.04(80% ) 

                                                     - cod - 11.02.07 

 
 
 

13.486 
533 

12.410 
543 

 
924 

 
100 

 
529 

 
 
 

12.877 
533 

11.611 
733 

 
1.088 

 
100 

 
515. 7 

      44 
4.  Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea 

secţiunii de dezvoltare care se reflectă cu valoare negativă 
 

- 1.315 
 

 - 2.440 
          Total venituri secţiune funcţionare                                                            24.548 24.496,6 
          B. Veniturile secţiunii de dezvoltare 
1. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 1.315 2.440 
2. Sume rezultate din valori ficarea unor bunuri 346 396 
3. Subvenţii pentru cheltuieli de capital - - 
4. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru 

finanţarea cheltuielilor de capital                                                                                                           
- - 

5. Sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi  donatori  în contul - - 
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plăţilor efec tuate şi prefinanţ ări                                                                                        
                              Total – venituri secţiunea de dezvoltare 1.661 2.836 
Total general                                                                                                      26.209 27.659 

 

Numărul de roluri nominale unice: 
Contribuabili       Nr. roluri   
Persoane fizice 11.624 
Persoane jur idice                                                 818 
Total    12.442   

Măsuri de executare silită în vederea încasării debitelor: 
 Contribuabili                 Nr. dosare executare silita 
 2010 2011   
Persoane fizice 233 303 
Persoane juridice                                            286 345 
Total 519 648 

 

Popriri pe salarii şi conturi bancare: 
Contribuabili       Nr. popriri  pe salarii şi conturi bancare 
 2010 2011 
Persoane fizice 490 258 
Persoane juridice                                            334 610 
Total 824 868 

             
Facilităţi fiscale acordate persoanelor fizice: 

Nr. 
crt. 

Tip reducere-scutire 
(temeiul legal) 

Nr. cazuri Suma  
scăzută (lei) 

1.  Decret Lege 118/1990(deţinut politic)                             52   17.216 
2.  Lege 341/2004 (eroi Revoluţie) 5 985 
3.  Reducere cu 50% -HCL Nr 139/2009                                  266 24.098 
4.  Scutire 100%-  HCL Nr. 139/2009                                        459 77.530 
5.  Grad de inv aliditate I – Cod Fiscal                                  52 6.626 
6.  Handicap grav / accentuat   - Cod Fiscal                         150 26.916 
7.  Văduv e v eterani război – Cod Fiscal                             108 17.829 
8.  Veterani război – Cod Fiscal                                             58 18.516 
9.  Hotărâri ale Consiliului Local                                                    19 14.552 
Total 204.268 

 

 Numărul societăţilor comerciale aflate în faliment – 58; 
 Debitele de recuperat sunt în valoare de 1.238.731 lei; 
 Sume de recuperat, aflate în litigiu, sunt în valoare de 1.238.731 lei; 
 Un număr de 80 de societăţi comerciale au fos t supuse verificării, conform Codului F iscal 

şi a Codului de Procedură Fiscală, cons tatările inspecţiei fiscale fiind consemnate într-un 
Rapor t aferent fiecărei societăţi; 

 În urma ver ificăr ile efec tuate au fos t atrase, suplimentar, sume în valoare de 207.406 lei. 
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4.  Serviciul JURIDIC – CONTENCIOS - ADMINISTRAŢIE LOCALĂ -    
 AUTORITATE TUTELARĂ – AUTORIZĂRI 
 

Reprezentarea primăriei în instanţele de judecată în anul 2011: 
Nr. 
crt. 

Denumire Număr dosare 

1. Dosare ex istente pe rol şi nefinalizate în 2011 78 
2. Acţiuni 41 
3. Dosare în care au fos t citate ins ti tuţii ale APL în cali tate de pârât 58 
Total 177 

 

Acţiuni  înregistrate în anul 2011: 
 Nr. 
crt. 

Denumire acţiuni Număr 

1. Acţiuni în cons tatare 22 
2. Acţiuni de anulare/modificare titluri de proprietate 10 
3. Acţiune formulată în baza Legii nr. 10/2001 3 
4. Acţiuni: pretenţii, contencios, revendicare, recunoaş tere hotărâre, etc… 20 
5. Plângeri contravenţionale 0 
6. Strămutare 1 
7. Investire 0 
Total  56 
 

Aplicarea Legii nr. 10/2001 a generat în anul 2011 trei acţiuni, din care două aflate pe rolul 
Tribunalului Neamţ, iar unul la Cur tea de Apel Bacău.            
În baza Legii 10/2001 au fost înregistrate: 

Nr. 
crt. 

Denumire Număr 

1. Dosare ataşate la alte dosare 0 
2. Cereri simple care nu îmbrăcau forma cerută de lege 1 
3. Dosare apte pentru soluţionare 7 
Total  8 

 

Dosare soluţionate în anul 2011: 
Nr. 
crt. 

Denumire Număr 

1. Număr noti ficări soluţionate prin res tituirea în natură terenuri şi cons trucţii 0 
2. Număr total de noti ficări soluţionate prin respingere  12 
3. Dispoziţii emise pentru acordarea de despăgubiri în echivalent 0 
4. Dosare - resti tuirea partial în natură şi di ferenţ ă despagubiri în echivalent 0 
5. Dosar soluţionat parţial, res tituire în natură 0 
6. Dosar - în care s-a dispus compensarea cu alte bunuri 0 
Total  12 
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M ai sunt de soluţionat 7 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 01.01.2011-31.12.2011: 
 au fos t preluate din anii precedenţi 80 dosare exis tente pe rol şi nefinalizate în anul 2011, 

în anul 2011 au fos t înregis trate 150 de acţiuni noi pentru recuperarea unor debite 
datorate bugetului local de către persoane fizice sau juridice, fiind ins trumentate as tfel pe 
latura recuperăr ii sumelor datorate bugetului local un număr total de 230 dosare; 

 s-a participat la un număr de pes te 200 temene, fiind înaintate instanţelor de judecată un 
număr de 40 acţiuni de menţinere a popr irii, în vederea recuperării unor debite datorate 
bugetului local de către persoane fizice din oraşul Tîrgu Neamţ;  

 din cele 40 dosare de menţinere a poprir ii, 32 au fost soluţionate;  
 au fos t întocmite un număr de 15 dosare pentru soc ietăţi comerciale aflate în insolvenţă 

conform legislatiei în vigoare 
 s-au soluţionat 5 dosare pr ivind persoane juridice aflate în procedura ins tituită de Legea 

85/2006; 
 s-a par tic ipat la un număr de aproximativ 200 termene de judecată; 
 s-a ţinut ev idenţa clara a dosarelor şi a termenelor de judecată,  
 s-a răspuns tuturor solicitărilor şi s-a rezolvat corespondenţa în termenul legal; 
 
Compartiment  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ - AUTORITATE TUTELARĂ 

 
 
 
 

Nr.  
crt. 

Denumirea activităţii Modul de soluţionare 

Curatele 
 

- 93 curatele pentru încuv iinţarea unor acte juridice în 
numele minorilor si a majorilor bolnavi in vederea 
reprezentarii in fata insti tutiilor statului 

1. 

Imputerniciri - 11 imputerniciri pentru incuv iintarea unor ac te juridice in 
numele minorilor 

Corespondenta cu diferite 
institutii 

- 12 adrese  solici tate de alte ins ti tutii AOR 
- 25 adrese solici tate de ins tiututi i in domeniul sanatatii 
- 20 adrese Corespondenta veterani 

2. 

Protocol colaborare  - 1 protocol colaborare Serv iciu de Protec tie a Victimelor 
si Reintegrare Sociala a Infrac tori lor                      
Infractorilor de pe langa Tribunalul Neamt 

3. Anchete solicitate de instanta de 
judecata 

- 59 anchete solici tate de instanţ ele de judecată referi toare 
la încredinţ area minori lor în cazul divorţului părinţilor 

4. Dispozitiile emise de primar - Pentru anul 2011 au fost emise 1123 dispozitii  
5.  Audieri minori - Au fos t audiati 4 minori  
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Compartiment AUTORIZĂRI – CONTROL COMERCIAL 
 

Activităţi specifice desfăşurate în anul 2011: Cons ilierea pentru autorizare( 80% din 
activitate); Avizarea anuala si autor izarea, în temeiul Legii nr. 215/2001 a adminis traţiei 
publice locale, republicată, a unui număr de 50 punc te de lucru şi sedii sociale; Autorizarea 
cetăţenilor domic iliaţi în Tîrgu Neamţ, pentru autorizarea în formele juridice consacrate de 
OUG nr. 44/2008, respec tiv Persoane Fizice Autor izate, Intreprinderi Individuale şi 
Intrepr inderi Familiale:  
 un total de 71,  
 respec tiv, 47 P.F.A., 
 10 I.I. şi  14 I.F. autorizate în 2011 
 suspendari, radieri ale autor izatiilor PFA/iF/II: total 15 
 venituri la bugetul local din aces te activ ităţi:- valoarea totală – 7.052 lei(ron) 
 

Venituri la bugetul local din această ac tivitate:  
- taxa de autor izare a 50( 31 avizar i/ taxa unica 41 ron s i 20 autorizari taxa 82 ron) 
- autor izare – 1271 sedii lucrative ş i 1640 sedii soc iale – total 2.911lei(ron)  

 

Semnificativ pentru anul 2011, es te faptul ca s-a început ins talarea bazei de date pentru 
agenti economici. Pentru ca aceas ta sa poata avea eficienta cerută, s-a amânat ac tivarea 
acesteia pana în anul 2012, între timp făcându-se anunţur ile necesare persoanelor juridice 
care aveau obligaţia de a cere viza anuală sau de a se autor iza. 
Situatia rapor tării, cu o relativă indiferenţă la obligaţiile de autorizare a punctelor  de lucru din 
par tea agentilor economici, creează dificultăţi de autorizare şi avizare, drept urmare, în anul  
2011, se vor vizita toate punc tele de lucru pentru fi înregis trate faptic în baza de date 
des tinată evidenţei aces tora. 
 

Avertismente şi note de constatare, procese verbale  
Experienţa anilor trecuţi a demons trat că aplicarea sancţiunilor contravenţionale faţă de 
agenţii economic i, aflaţi pe raza de activitate a Primăriei oraşului, nu are eficienţă, drept 
pentru care se va urmării cu prior itate politica unei relaţii de colaborare, de cons iliere şi chiar  
de anticipare a nevoilor  de cunoaş tere legislativă a aces tora, răspunzând prin controale la 
reclamaţiile întemeiate ale cetăţenilor oraşului. 

 

Sistemul de colaborare impus de Autoritatea pentru Protecţia Consumatorului, determină 
adminis traţia publică doar să preia orice tip de reclamaţie, rezolvarea aces teia aparţine 
Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, către care es te dirijată în mod 
corespunzător reclamaţia. 

 

Activitatea de evidenţă şi reprezentare: Corespondenţa derulată pe parcursul anului, a 
evidenţiat un număr de 136 intrări, care s-au concretizat în cereri pentru autorizare si 
avizare anuala a agenţilor economic i, pentru punc tele lor de lucru, cereri de reprezentare ale 
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cetăţenilor la Oficiul Regis trului Comerţului, rec lamaţii redirijate pentru solutionare, conform 
normativelor care s tabilesc procedurile de specialitate, către Oficiul Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorului. 
 
5. Serviciul INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE, TURISM, TRANSPORT 
 

Compartiment RELAŢII CU PUBLICUL, REGISTRATURĂ, SECRETARIAT 
Nr. 
crt. 

Audienţele /pe domenii de activitate Număr  
audienţe 

1. Domeniul social 187 
2. Domeniul edilitar - gospodăresc 28 
3. Domeniul Urbanism şi Cadastru 60 
4. Resurse Umane 31 
Total 306 

 

 Valoarea totală a TP( trimiteri poş tale), expediate prin Oficiul Poştal: 55.603 lei 
 Numărul de faxur ilor primite: 2253 
 Numărul total de ac te ofic iale înregistrate, cerer i, corespondenţă:   29.864  

 

Compartiment INFORMATICĂ: 
În anul 2011, dator ită cons trângerilor bugetare, parcul de calculatoare ş i de echipamente 
periferice nu a fos t ex tins, echipamentele exis tente au fos t menţinute la un standard 
profesional rezonabil. 
Compar timentului IT are în competenţă adminis trarea site-lui Primăriei oraşului Tîrgu 
Neamţ, s ite care cuprinde: informaţii de interes public, prezentarea generală a Primăriei, 
Consiliului Local şi Ins titutiilor subordonate, feedback-ul sesizărilor tr imise prin email, linkuri 
utile catre alte ins titutii ale s tatului etc.  
 

Având în vedere c lauzele contrac tuale pentru site-ului Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ 
(proiec t implementat în anul 2005 – din fondur i europene), care se derulează pentru o 
perioadă de 10 ani, la finalul acestei perioade se are în vedere schimbarea s truc tur ii site-lui 
şi o ac tualizare proporţională cu s tandardele actuale.   

Reţeaua Primăriei Tîrgu Neam t cupr inde trei servere - unul de Aplicatii, utilizat la Sev iciul de 
taxe si Impozite, un controler de Domenii pentru toti utilizator ii din Primărie, un Server de 
Internet, un rack în care este amplasată centrala telefonică Romtelecom şi Orange, 
modemul ex tern şi swich-ul general. 
 

Compartiment  RELAŢII MASS - MEDIA 
Actiunile instituţiei au fost promovate şi dezbătute pr in intermediul interv iurilor, a emisiunilor  
des făşurate la radio ş i tv, în presa scrisă, în cadrul întâlnir ilor des făşurate cu reprezentanţii 
mass-media. Temele abordate au avut în vedere ac tiv ităţile des făşurate de aparatul de 
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conducere al instituţiei, ac tiv ităţile desfăşurate de serviciile profesionale, informaţii asupra 
proiectelor inves tiţionale locale. 

 

 Numărul de apariţ ii pe pos turi radio şi TV: 20 
 Numărul de ar ticole apărute în presă : 130 
 Numărul de comunicate/ş tiri/anunţuri în mass-media: 89 
 Numărul conferinţelor de presă : 12 
 

Activitatea de organizare a Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor pe 
teritoriul oraşului Tîrgu Neamţ - 2012: 
 

În perioada 20 – 31 oc tombrie 2011, pe întreg teritoriul României, a avut loc, 
RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR, conform OG nr.36/2007 privind 
efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011. 
 

Scopul fundamental al recensământului a fost acela de a ofer i informaţii esenţiale şi de 
calitate pentru politicile guvernamentale în domeniul economic şi soc ial, inclus iv pentru 
dezvoltarea umană, pentru cercetare şi pentru mediul de afaceri. 
 

Recensământul populaţiei şi al locuinţelor a acoperit mai multe unităţi de observare: clădiri, 
unităţi de locuit(locuinţe şi alte unităţi de locuit, spaţii colec tive de locuit), gospodării, 
persoane. 
 

Oraşul Tîrgu Neamţ, împreună cu cele 3 localităţi componente, a avut următoarea 
des făşurare: 
 Numărul de sec toare de recensământ - 85 
 Numărul de sec toare de recensământ subsec tor izate - 7 
 Numărul de secţii de recensământ - 12   
Numărul de recenzor i  recenzori şefi - 12       
Numărul de recenzor i şefi - cu rol de coordonare - 1     
 Principalii indicatori înregis traţi: Numărul de unităţi de observare (clădiri cu destinaţie de 
locuinţe), din care SC(spaţii comune); Numărul de locuinţe convenţionale; Numărul de 
locuinţe din SC(spatii comune); Numărul de gospodării; Numărul de persoane recenzate.  
 

Activitatea de soluţionare a petiţiilor prevăzut de O.G. nr. 27/2002, în anul 2011: Au fos t 
înregis trate 22 petiţii, repar tizate compar timentelor de specialitate pentru a fi soluţionate şi 
transmise petenţilor în termenul legal prevăzut de OG nr. 27/2002: 
 solic itări de locuinţe - 3; 
 aplicarea legilor fondului funciar si de reglementarea s ituaţiei unor imobile - 5; 
 probleme sociale – 1; 
 probleme de mediu - 2; 
 des făşurarea de activităţi economice ilegale - 1 
 probleme pr ivind ac tivitatea operatorilor de inters local - 2; 



 45 

 probleme pr ivind ac tivitatea funcţionarilor - 1 
 probleme pr ivind aspec te edilitar - gospodăreş ti ale oraşului –  7; 
 

Raport de evaluare a implementării legii nr. 52/2003, în anul 2011 
INDICATORI cod RASPUNS 
A. Procesul de elaborare a actelor normative 
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2011 A1 166 
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate 
în mod public(dezbateri publice) 

A2     2 

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: 
 a. pe site-ul propriu A2_1      2 
 b. prin afisare la sediul propriu A2_2      2 

             c. prin mass-media  A2_3      2 
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii 
referi toare la proiec te de ac te normative 

A3             - 

Din care, solici tate de: 
a. persoane fizice A3_1             - 
b. asociaţi i de af aceri sau alte  asociatii legal constituite A3_2             - 
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus 
o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiec tul de ac t 
normativ  

A4      - 

5. Numărul proiectelor transmise asociaţii lor de afaceri şi altor 
asociaţi i legal constitui te 

A5                        - 

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea 
civ ilă care au fos t desemnate 

A6     1 

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

A8      - 

9. Numărul întâlnir ilor organizate la cererea asociaţiilor legal 
cons titui te 

A9      - 
 

10. Numărul proiec telor de ac te normative adoptate în anul 2011 
fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fos t adoptate 
în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de 
la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5) 

A10    37 

B. Procesul de luare a deciziilor  
1. Numărul total al şedinţelor publice (s tabili te de instituţiile publice) B1               24 
2. Numărul şedinţ elor 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 es timat al persoanelor care au participat efec tiv  la 
şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)                

B3                   100 

4. Numărul şedinţ elor publice des făşurate în prezenţ a mass-media B4           24 
5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în 
cadrul şedinţelor publice 

B5             - 
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6. Numărul total al recomandărilor incluse în decizi ile luate B6             - 
7. Numărul şedinţ elor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:    
               a. informaţii exceptate B7_1             - 
               b. vot secret B7_2             - 
               c.alte motive (care ?) B7_3             - 
8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice B8             2 
9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute publice B9             2 
C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie în 2011 
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa 
decizională intentate administraţiei publice:  
               a. rezolvate favorabil reclamantului C1_1 - 
               b. rezolvate favorabil ins ti tuţiei C1_2 - 
               c. în curs de soluţionare C1_3 - 

 

Proiecte de hotărâri anunţate public, conform Legii nr.52/2003 : 
 24.01.2011 Proiec t de Hotărâre priv ind aprobarea bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ 

şi a Listei de investiţ ii pentru anul 2011 – ANEXE: Anexa 1 - Bugetul local, Anexa 2 - 
Lis ta de inves titii. 

 13.05.2011 - Proiec t de Hotarâre privind s tabilirea impoz itelor ş i taxelor locale pentru 
anul 2012- ANEXE - Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5 

 

Publicitatea şedinţelor a fos t asigurată prin afişare, mass – media locală şi pagina primăriei 
www.pr imariatgneam t.ro. Tex tul integral al dispoz iţiei de convocare al şedinţei cu ordinea de 
zi, locul, data şi ora des făşurării şedinţei a fos t dat publicităţii în mass-media locală( tv, radio, 
presă). Termenul de îndeplinire a procedurilor de publicitate a şedinţelor prevăzute de art. 7 
alin (1) lit.”a” din Legea nr. 52/2003, es te de minim de 3 z ile. 
 

Raport de evaluare  a implementării legii nr. 544/2001, în anul 2011 
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 2011?  
A1 

x  
2. Lista a fost făcută publ ică prin: 
a. Afişare la sediul instituţiei  A2_1 x 
b. Monitorul O ficial al României  A2_2  
c. Mass-media locală A2_3 x 
d. Publicaţii le proprii A2_4  
e. Pagina de Internet proprie A2_5 x               

DA NU 3. Insti tuţia d-voas tră a organizat un punct de  informare –documentare, 
potriv it art. 5 , paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 şi art. 8, alin 1 din 
Normele 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 2011 

A4                    30 

B. Solicitări înregistrate de informaţi i de interes public  
1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2011,  departajat pe domenii de interes:                   20 

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) 
 a.Utilizarea banilor publici (contrac te, inves tiţii, cheltuiel i  etc)             B1_1     2 
 b.  Modul de îndepl inire a atribuţiilor ins ti tutiei publice  B1_2 2                     
 c.  Acte normative, reglementări B1_3 10                    
 d.  Activ itatea lideri lor instituţiei B1_4 -                      
 e.  Informaţii priv ind modul de aplicare a Legii  nr. 544 B1_5 -                      
 f. Altele (se precizează care): stati stice, date istorice ale administratiei  
locale, acordare T itlu de Cetatean de onoare al orasului 

B1_6                       6 

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2011,  departajat după modalitatea de soluţionare a 
acestora:  20      
a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil B2_1 20                     
b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare altor instituţii B2_2 1                       

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

 c. Numărul de solic itări 
înregistrate respinse,  din motivul: 

d) alte motivaţii  (care ?) B2_6                         - 
a) utilizarea banilor publ ici (contrac te, 
investiţii, cheltuieli  etc )           

B2_7                         - 

b)  modul de îndeplinire a atribuţiilor 
institutiei publice 

B2_8                          
- 

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

B2_11                           
- 

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

  f) al tele (se precizează care) B2_12                         - 
3. Numărul total de sol icitări înregistrate, în 2011,  departajat după tipul solicitantului informaţiilor:        20 
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) 
 a. Numărul de solicitări înregis trate adresate de persoane fizice B3_1                16     
 b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane juridice B3_2                        4    
4. Numărul total de sol icitări înregistrate, în 2011, departajat după modalitatea de adresare a solici tării: 
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) 
  a. pe suport de hârtie B4_1                        5       
  b. pe suport elec tronic B4_2                      15   
  c. verbal B4_3                         -     
C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă 

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

1. Nr. de reclamaţi i adm. la adresa 
instituţiilor publice în anul 2011 în 
baza Legii 544/2001 c. în curs de soluţionare C1_3                        -     

a. rezolvate favorabil reclamantului C2_1                    -               2. Nr. de plângeri în instanţ ă la 
adresa ins ti tuţiilor publice în anul b. rezolvate în favoarea ins ti tuţiei C2_2                    -               
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2011 în baza Legii nr.544/2001 c. pe rol C2_3                    -               
D. Costuri 
1. Costurile total e de funcţionare al e compartimentului (sau 
persoanelor) însărcinate cu informarea şi relaţiile publice 
(consumabile) în anul 2011 

D1                         
- 

2. Suma încasată în anul 2011 de instituţie pentru serviciile de copiere 
a informaţiilor de interes public furnizate  

D2                         
- 

 
 

Compartiment TRANSPORTURI, TURISM 
 

Activitatea de Transport a desfăşurta următoarele acţiuni:                                                                                                                          
 au fos t anulat la cerere un număr de 5 autorizaţii de transpor t ş i un număr de 10  

autor izaţii transpor t persoane in regim de tax i.  
 au fos t eliberate un număr de 4 autorizaţii de transpor t şi un număr de 10 autorizaţii de 

transport persoane în regim de taxi  în conformitate cu preveder ile Legii nr.38/2003 
privind transpor tul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 au fos t prelungite la cerere, în conformitate cu prevederile Legii  nr.38/2003 pr ivind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările 
ulterioare, un număr de 1 autor izaţii de transpor t şi un număr de 1 autorizaţii de transpor t 
persoane în regim de tax i. 

 au fos t supuse spre dezbatere şi aprobare în Cons iliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ 
mai multe proiec te de hotăr îre care se referă la: aprobarea taxelor pentru autorizarea / 
vizarea unor servicii de transpor t public local, precum şi taxa pentru locul de aş teptare a 
autovehiculelor tax i, pentru anul 2012; prelungirea la cerere a autorizaţiei de transport şi 
a autorizţiei de tax i, precum şi atr ibuirea în ges tiune delegtă a serviciului de transpor t 
public local în regim de taxi, transpor tatorilor autorizaţi de pe raza adminis trativ teritorială 
a oraşului Tîrgu Neamţ ; completarea anexei la HCL nr 62/01.08.2008 priv ind atribuirea 
în ges tiune delegată a serviciului de transpor t public local în regim taxi şi în regim de 
închir iere, transpor tatorilor autorizaţi de pe raza administrativ teritorială a oraşului Tîrgu 
Neamţ, care îndeplinesc condiţiile pentru autorizare;  

 au fos t întreprinse 21 acţiuni de control, în colaborare cu Poliţia Comunitară şi Poliţ ia 
Rutieră a oraşului Tîrgu Neamţ, asupra ac tivităţi de transpor t public local în regim de 
taxi, în urma ac tiunilor de control au fost sancţionaţi contravenţional un număr de 4 
taximetris ti care au încălcat preveder ile Legii 38/2003 privind transpor tul în regim de taxi 
şi în regim de închir iere cu modificările şi completăr ile ulter ioare; 

 au fost puse 100 de somaţii, pentru încălcarea preveder ilor ar t. 3, lit f din HCL nr. 
52/24.04.2009, expunerea pentru vânzare pe domeniul public a vehiculelor, 
autovehiculelor, autoutilitare, utilaje, remorci, etc., es te interzisă şi se sancţionează cu 
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amendă cuprinsă între: 500-1500 pentru persoane fizice şi 1000 – 2500 pentru persoane 
juridice; 

 au fos t aplicate 5 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., es te interzisă şi se sancţionează cu 
amendă cuprinsă între: 500-1500 pentru persoane fizice şi 1000 – 2500 pentru persoane 
juridice. 

 

Situaţia autorizaţiilor la data de 31.12. 2011: 
 45 - autor izaţii de transpor t valabile; 
 75 - autor izaţii de taxi persoane valabile; 
  80 – autorizaţii de taxi, aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 cu 
modificarile ş i completăr ile ulter ioare 
 

Lista operatorilor de transport cu activitate de taxi persoane la data de 31.12.2011: 
Nr. 
crt 

Denumire operator  Sediu Nr. autorizatie  Nr.înmatriculare Nr. Autoriz. 
taxi 

1.  Măriuța Gheorghe PF Tg. Neamț , str. 22 
Decembrie,bl.N6,sc.A,ap.5 

1 NT 05 FYD 1 

2.  Asiminei Ioan PF Tg. Neamț , Al. Zimbrului 
bl.B4, sc.B, ap.40 

2 
 

NT 99 NIC 2 

3.  Moisii D.Cristinel PF Tg.Neamț,str.Mărășești,  79 3 CJ 10 VFV 3 
4.  Mătasă Dragoş PF Tg. Neamț , Al. Zimbrului 

bl.B4, sc.B, ap.25 
4 
 

NT 18 MYR 4 

5.  Maftei Adrian PF Tg. Neamț, str.M. 
Eminescu, bl.F5, ap.22 

5 
 

NT 02 WVW 5 

6.  Dascălu Ioan PF Tg. Neamț, str.Cuza Vodă, 
bl.A11, sc.B, ap.37 

6 
 

NT 25 DID 6 

7.  Dascălu Ioan-Daniel PF Tg. Neamț, str.Cuza 
Vodă,bl.A11,sc.B,ap.37 

7  
 

NT 53 DID 7 

8.  
  

Lăcătuşu V. Constantin 
PFA 

Tg.Neamț, Bd.M. Eminescu, 
nr. 21, bl.G3, sc.A, ap.7 

8 NT 85 ACL 8 

9.  Preda Vasile PF Tg. Neamț, str.Abator, 15A 9 NT 05 USD 9 
10.   Stan E. Constantin PFA Tg.Neamț,str.Vânătorul, 63 10  NT 07 TGV 10 
11.   Bobric Ion PF Tg.Neamt,str.Al.Lăpușneanu

bl.B1,sc.A,ap.16 
11 NT 05 EKC 11 

12.   Oglinzanu Constantin 
Ciprian PF 

Tg.Neamț,str.B.P.Hașdeu, 
.22 

12 
 

NT 26 MAY 12 

13.   Maftei Vasile Ciprian 
PF. 

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

13 
 

NT 05 LHJ 13 

14.   Mariean Șchiopu 
Gheorghe PF. 

Tg.Neamț,str.Mărășești, 
bl.B5, sc.B, ap.26  

14 
 

NT 02 ZFZ 14 

15.   Oglinzanu Gheorghe 
P.F. 

Tg.Neamț,str.B.P.Haşdeu 
22 

15 
 

NT 26 MAY 15 

16.   Ilie C.M. Ion I.I. Tg.Neamț,str.Mărăşeşti, 106 16 NT 08 DVV 16 
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Nr. 
crt 

Denumire operator  Sediu Nr. autorizatie  Nr.înmatriculare Nr. Autoriz. 
taxi 

17.   Lazăr Constantin P.F. Tg. Neamț,str.Fdt. Văii, nr.1 17 NT 05 SBL 17 
18.   Ilieş C. Constantin PFA Tg.Neamț,str.Măraşeşti, 200 18 NT 59 YCS 18 
19.   Marian A. Nicolae Î.I.  Tg.Neamt,bd.Ştefan cel 

Mare, bl.M11, sc. B, ap. 19 
19 NT 08 FRU 19 

20.   Tănăsescu Florin P.F.A Tg. Neamț, str. Vultur, nr.17 20 NT 92 MAF 20 
21. Ticu Gheorghe P.F. Tg.Neamt,str.C.Hogas,Nr.1, 

Bl. B.13, Sc. B, Ap 33 
21 
 

NT 01 KEN 21 

22. Vartic  Ghe. Mugurel PF Tg.Neamt,Str.Romina, 28 B 22 NT 18 AVA 22 
23. Gafița Alex andru P.F. Tg.Neamț,Str. Al.Tîrgului, bl. 

A9, sc. B,  ap. 29 
23 
 

NT 23 FLY 23 

24. Luca I. Daniel PFA Tg.Neamţ,Fdt. Viilor,nr. 1,  24 NT 84 Y CI 24 
25. Celus Constantin PF Tg.Neamț,Al.Tîrgului,bl.A7, 

sc. B, ap. 22  
25 
 

NT 06 WZC 25 

26   
 NT 24 FBI 26 

26. Filip Bogdan – Ionuţ I.I. Tg.Neamț,V.Alecsandri, 39 

 NT 25 FBI 43 
27. Chistol Ioan – Cristinel 

I.I. 
Tg.Neamţ,str.Aprodul 
Purice, nr.10 

27 
 

NT 09 NAS 27 
 

28. Vicol Cezar Gheorghe 
PF. 

Tg.Neamţ, bd. M. Eminescu, 
bl. F5, sc. C, ap.34 

36 
 

NT 99 VIC 63 

37  
 

 
 

 NT 27 CRY 65 

29. 
 
 

Pop D. Constantin  – 
Cristian I.I. 

Tg.Neamț,bd. M. Eminescu, 
bl. F6,sc. C, ap.15 

 NT 21 POP 66 
30. Stan Ilie I.I. Tg.Neamț, str.Batalion, nr.2 39 NT 05 KMT 72 
31. Kov acs Adrian I.I. Tg. Neamţ,str. Română,  40 40 NT 30 KAB 45 
32. Chirilă Iv ghenie Eliade 

PFA 
Tg.Neamţ,str.22 Decembrie, 
bl. L1, sc. A,ap.15 

41 
 

NT 73 ELI 46 

33. Scutelnicu Ionel I.I. Tîrgu Neamţ, str. Cuza 
Vodă, Bl. A1, sc. C,ap. 47. 

42 NT 11 NON 47 
 

35. Dulamă Vasile PFA Tg.Neamţ,str.I.Creangă, 15 31 NT 56 DVT 44 
36. Mărculeţ Costică PFA Tg. Neamţ, str. Cuza Vodă, 

nr.13, bl.A11, ap.40 
33 
 

NT 10 RMT 50 

37. Roşu Neculai – Claudiu 
PFA 

Tg. Neamţ, str.Tăbăcari, 2A 44 
 

NT 77 MON 54 

38. Vasiliu D. Corneliu PFA. Tg. Neamţ, str. 9 Mai , nr.7 43 NT 07 VYS 53 
39.  Asav inei Neculai PFA. Tg. Neamţ, str. Moldovei,  8 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 
 NT 43 LEO 34 
 NT 03 LEO 74 

40. SC Marcos 92 SRL str. Cuza Vodă, 10 

 NT 43 LEU 42 
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Nr. 
crt 

Denumire operator  Sediu Nr. autorizatie  Nr.înmatriculare Nr. Autoriz. 
taxi 

29   
 NT 14 SER 35 
 NT 69 SER 36 

41. SC Şer Trans SRL Str.Tudor Vladimirescu, nr.3 

 NT 69 MAF 37 
30   
 NT 05 XCW 38 
 B 54 EHL 39 
 NT 06 EIJ 40 
 NT 06 NMG 41 

42. For Taxi 2005 Com SRL 
 

Tg.Neamţ,str.Mărășești, 153 
 

   
34   

 NT 28 CAT 58 
 NT 14 CAT 59 
 NT 33 CAT 48 
 NT 34 CAT 49 
 NT 90 CAT 52 
 NT  77  EFY 51 
 NT  27 BRM 64 
 NT 45 CAT 57 
 NT 42 CAT 56 

43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.C. DISALIN CAT SRL Bd.22Decembrie,bl.N5,sc.A, 
ap.7 

 NT 93 CAT 75 
35   
 NT 13 HAU 73 
 NT 08 BAN 60 

44. S.C. AG SAN INVEST 
SRL 

str.Tudor Vladimirescu, nr.3 

 NT 09 BAN 62 
38   
 NT 97 ADY 67 
 NT 95 AVC 68 
 NT 96 AVC 69 
 NT 94 AVC 70 

45. AV Chitic S.R.L. Tg.Neamţ, str. Sf. Lazăr, 13 
 

 NT 97 AVC 71 
 
Activitatea  în cadrul  Asociaţiei  Oraşelor din România: 
Asociaţia Oraşelor din România es te o organizatie nonguvernamentala, apolitică, fără scop 
lucrativ reprezentând interesele celor 216 localităţi urbane mici. Dacă la înfiinţarea sa 
Asociaţia reunea doar  21 de membri, treptat numărul aces tora a crescut ajungând la 185 de 
membri.  
 

Asociaţia Oraşelor din România şi-a fixat drept scop să devină un par tener de dialog activ, 
susţinând agenda legis lativă a administraţiei publice centrale, încercând să punc teze pr in 
exper tiza sa venită de la nivelul local, modificăr i de mai mică sau mare anvergură. În anul 
2001, Primarul oraşului Tîrgu Neam t, devine membru al Asociaţiei Oraşelor din România. 
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Oraşul Tîrgu Neamt aderă la Asociaţia Oraşelor din România, prin HCL nr. 82/10.10.2003. 
În cadrul asociatiei, Pr imarul oraşului Tîrgu Neam t, a îndeplinit următoarele funcţii: 
- 2001 – 2004 – membru al AOR 
- 2004 – 2008 – vicepresedinte al Regiuni I, din cadrul AOR 
- 2008 – prezent – membru titular AOR 
 

În anul 2011, Primarul oraşului Tîrgu Neamţ a fost prezent la: 
 03-05 februarie 2011, întâlnirea Cons iliului Direc tor AOR – la M ioveni 
 16-18 februarie 2011, la Hotelul Lev Or – Bucureş ti, seminarul de pregătire din cadrul 

proiectului pentru îmbunătăţirea accesării FE, de către pr imarii de oraşe 
 16-18 mar tie 2011, Bucureşti, Rin Grand Hotel, cea de-a XVIII – a ediţie a Adunăr ii 

Generale 
 06-08 apr ilie 2011, Hotel Lev Or – Bucureşti, seminarul de pregătire “Proiec tului pentru 

îmbunătăţirea accesării Fondur ilor Europene de către primar ii de oraşe”, în colaborare 
cu Fundaţia Seidel 

 08-10 iunie 2011, întâlnirea tr imestrială a Cons iliului Direc tor al AOR,  în oraşele Tîrgu 
Neam t şi Gura Humorului 

 24-27 augus t 201, întâlnirea tr imestrială a Consiliului Direc tor al AOR, Sulina, judetul 
Tulcea 

 09-11 noiembrie 2011, Sovata, judetul M ures, întâlnirea trimes trială a Cons iliului Director  
al AOR. Au fost inv itati sa participle toţi membrii AOR şi reprezentanţii par tenerilor 

 

Activitătea  în cadrul  Comitetului  Regiunilor – Bruxelles: 
Comitetul Regiunilor(CoR) es te forul politic prin care autor ităţile locale şi regionale îşi pot 
face auzită vocea în Uniunea Europeană. 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.  

 

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ este membru titular  al Comitetului Regiunilor ş i face par te din 
Comisiile pentru politică economică şi socială (ECOS) şi cea pentru coeziune economică şi 
socială şi coeziune ter itorială (COTER), din cupr insul aces tei ins tituţii.  

 

În anul 2011, Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, a fos t prezent la un număr de 20 întâlnir i ale 
Comitetului Regiunilor de la Bruxelles: 
- 27.01 - 28.01.2011, la cea de-a 88-a Sesiune Plenară a Comitetului Regiunilor (CoR) de 

la Bruxelles; 
- 03.02.2011 a avut loc a 6-a Sedinţă a Comisiei COTER; 
- 09.02.2011, a par ticipat la cea de-a 7-a Şedinţă a Comis iei ECOS 
- 02.03-03.03.2011, Godollo - Ungar ia, Şedinţa Ex traordinară a Grupului EPP din 

Comitetul Regiunilor, cu tema: 2011 - Anul European pentru Voluntar iat. Oraşele şi 
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regiunile promovează spor tul în educaţie şi coeziune soc ială în Europa; întâlnirea 
Oficială cu Preşedintele Republicii Ungar iei - Pal Schmitt (Cas telul Buda) 

- 31.03 - 01.04.2011 a avut loc la Bruxelles, a 89-a sesiune plenară a CoRegiunilor 
- 11- 12.04.2011 - Venetia, Italia - Seminar “Impreună suntem mai puternici” şi a 8-a 

Şedinţă a Comis iei ECOS,  
- 11 - 12.05.2011, a avut loc la Bruxelles cea de-a 90-a Sesiune Plenară 
- 19.05.2011, a avut loc la Bruxelles, cea de-a 7-a Şedinţă a Comisiei COTER 
- 16 - 18.06.2011 - Viseu Portugalia, vizita de studiu a com isiei ECOS: “Acţiuni sociale 

fără graniţe: retelele soc iale locale” - un model de acţiune socială, adoptat de Consiliu 
din Viseu Por tugalia pentru promovarea calităţii vieţii şi coeziune soc ială. Încurajarea şi 
utilizarea de par teneriate cu alte organisme publice, cu organizaţiilor private non-profit, 
acordarea cu prior itate ac tivităţilor de reţea care să reunească principalii jucători în 
aceste domenii. Politica Consiliului v izează toate grupele de vârs tă din cadrul 
comunităţii, inclusiv nevoile şi problemele lor soc iale. 

- 30.06-01.07.2011- Bruxelles, Sesiunea plenară cu numărul 91 
-  04.07.2011 – Bruxelles, cea de-a 8-a Şedinţă a comisiei  COTER 
- 05.07.2011 – Bruxelles, cea de-a 9-a Ş edinţă  a comisiei  ECOS  
- 21.09.2011 – Bruxelles, dezbaterea cu tema “Să construim o viitoare politică de 

coeziune în par teneriat”, între membrii EPP din comisia COTER - CoRegiunilor şi 
membrii EPP din comisia  REGI - Parlamentul European 

- 05.10.2011 – Bruxelles, cea de-a X-a Şedinţă a Comis iei ECOS 
- 10.10 - 12.10.2011- Bruxelles, a avut loc cea de-a 92-a Ses iune Plenară. 
- 19 - 20.10.2011 – Varşovia - Polonia, cea de-a 9-a Şedinţă a Comis iei COTER şi 

seminarul Comisiei COTER pe tema „Ce politică de coez iune es te necesară pentru 
zonele rurale după anul 2013?”. 

- 17 - 18.11.201 - M aribor- Slovenia, Seminarul grupului Epp din CoR: „Calea spre o 
Europă eficientă a resurselor”- Oraşe şi regiuni - creşterea eficienţei energetice în 
clădirile publice şi infrastruc turile 

- 02.12. 2011- Bruxelles, cea de-a XI-a Şedinţă a Comisiei ECOS 
- 05.12.2011 – Bruxelles, cea de-a X-a Şedinţă a comisiei COTER  
- 14-15.12.2011 – Bruxelles - ultima Şedinţă a anului 201, ses iune plenară. 
 
6. Serviciul URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, CADASTRU 
 

a) Autorizaţii de construire eliberate : 
Nr. 
crt. 

Denumire Nr. autorizaţii 

1. autorizaţii  construire locuinţe   48 
2. autorizaţii construire anex e gospodăreşti   23 
3. autorizaţii construire ex tinderi   16 
4. autorizaţii construire spaţii comerciale     15  
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5. autorizaţii construire branşamente si racord utilităţi 22 
6. autorizaţii desfiinţare locuinţe   20 
7. autorizaţii construire împrejmuiri la limita de proprietate   16 
8. autorizaţii construire pentru alte lucrări 23 
9. autorizatii construire pentru spatii de productie                       

3 
10. autorizatie obiectiv e cult 1 
11. autorizaţii branşament la reţele apă/canalizare şi reţele electrice 152 
Total 339 

 

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

Denumire Suma (lei) 

1. Certificate de nomenclatură stradală 427 
2. Certificate de inregistrare a mijloacelor lente 385 
3. Certificate de urbanism 34200 
4. Autorizatii de construire,  124021 
5. Adev erinţe de domiciliu eliberate  

 

c) Concesionări-închirieri: 
Nr. 
crt. 

În evidenţă Încasări 2011 

1. Contracte de concesionare teren pt. activ ităţi comerciale  190.993 
2. Contracte de concesionare teren pt. garaje 64.627 
Total 255620 

 

Compartiment 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. 

5836 

2.  Eliberare certificate de producător 17 
3. Contracte de arendare, între 1-10 ani 41 
4. Înregistrare ofertă v ânzare tranzacţionare teren 2 

 

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 2 registre 
6. Societăţi 2 registre 
7. Blocuri 2 registre 
8. Div erşi 1 registre 
Total registre 68  
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Regis trele agr icole au fos t completate în proporţie de 98%, la un număr total de 3009 
gospodării.   

 

Completarea Regis trului agricol are loc în fiecare an, în baza unei declaraţii date de către 
cetăţean sub semnătura propr ie de capul gospodăriei sau, în lipsa aces tuia, de un alt 
membru major al gospodăriei, prin viz itarea gospodăriilor de către persoanele împuternicite 
cu completarea regis trului agr icol. 

 

Pentru clădir i şi terenur i, titular drept de proprietate şi schimbarea categoriei de folosinţă, 
completarea datelor se face numai pe bază de documente anexate la declaraţia făcută sub 
semnătură propr ie a capului de gospodărie sau, în lipsa aces tuia, a unui membru major al 
gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii. În cazul în care nu ex istă documente, înregis trarea se 
poate face pe baza declaraţiei date sub semnătura propr ie de capul gospodăriei sau, în 
lipsa aces tuia, de un alt membru major al gospodăriei sub sancţiunea nulităţii. 
 

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

Denumire animale Nr. total 

1. Bov ine 627 
2. Ov ine 2.298 
3. Porcine 167 
4. Caprine 174 
5. Cabaline 74 
6. Păsări 5089 
7. Familii de albine 150 
8. Iepuri 90 

 

Eliberarea biletelor de adeverire a proprietăţii animalelor, ca ac t de proprietate, este valabil 
un an pentru bovine şi cabaline şi 15 zile pentru ovine,capr ine şi porcine după care trebuie 
preschimbat. 
 

Pentru bovinele şi cabalinele de reproducţie biletul se eliberează individual, în decursul a 
nouă luni, am  eliberat un număr de 5 bilete de adeverire a proprietăţii animalelor, pentru 
comercializarea animalelor în pieţe sau în vederea sacrificării. 
 

Protecţia mediului  
a) Depozitul de de deşeuri orăşenesc - adminis trarea depozitului se face de operatorul 
licenţiat S.C. Eurosal Trade S.R.L. Tîrgu Neamţ, care a continuat obligaţiile cu priv ire la 
obţinerea autorizaţiei de funcţionare, de închidere a depozitului de deşeuri din punc t de 
vedere a protecţiei mediului şi s-a continuat procedura cu realizarea Evaluarii riscului 
surselor de poluare din arealul zonei depoz itului de deseuri menajere. In pr imavara anului 
2011 au fos t plantati un numar de 6000 buc. puieti  salcim primiti de la Directia Silvica 
Neam t. 
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b) Colectarea DEEE-urilor de la populaţ ie – in campania des fasurata in data de 3 
septembrie 2011 de Asociatia Romana pentru Reciclare RoRec in par teneriat cu Primaria 
Tirgu Neamt au fos t colec tate DEEE-uri in greutate totala de 4516 kg. s i s-a organizat si o 
tombola cu premii acordate tot de Asociatia romana pentru Reciclare RoRec. 
c) Acţiuni privind depis tarea depoz itelor necontrolate de deşeuri menajere, a locurilor   
nesalubr izate(râu Ozana amonte şi aval). Acţiunile s-au desfăşurat în mai multe etape, la 
unele au par ticipat şi reprezentanţi ai altor ins tituţii abilitate. S-a făcut apel la spiritul 
gospodăresc al cetăţenilor printr-un anunţ în care se reamintea că luna aprilie es te declarată 
"LUNA CURĂŢENIEI". În cadrul proiectului naţional “LET‘ S DO IT, Romania!”, care a avut 
loc in ziua de 24 septembr ie 2011,proiect de curăţenie a deşeurilor abandonate în arealele 
naturale, s-a par ticipat cu cei doi operatori de salubr izare S.C. ECO TG. S.R.L. Tîrgu Neamţ 
şi Eurosal Trade Tîrgu Neamţ, toate colegiile si scolile din oras, precum si SVSU din cadrul 
Primariei. Acţiunea s-a des făşurat pe sapte arealuri din oraş, de pe care s-au colectat 
aproximativ 20 tone deşeuri compac tate, din care 2 tone deseur i valorificabile. 
d) Refer itor la obligatiile adminis tratiilor publice locale prevazute in Ordonanta de Urgenta 
nr.196/2005  priv ind Fondul de Mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se 
prevede:” o contributie de 100 lei/tona datorata de unitatile administrativ-teritoriale incepind 
cu data de 1 iulie 2010, in cazul neindeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a 
cantitatilor de deseur i municipale si asimilabile, colec tate si incredintate spre eliminare 
finala…”, obiec tivul s-a indeplinit:: aproximativ 16% pentru anul 2011.  
Notă: Populaţia, agenţii economici şi ins tituţiile publice au fos t înştiinţate de nenumărate ori 
cu priv ire la obligaţiile pe care le au de a încheia contrac te pentru pres tarea serviciului de 
salubr izare, în vederea îndeplinirii obiec tivului din proiec tul «Eco – M anagement Tîrgu 
Neamţ »- proiec t pentru realizarea unui s is tem eficient ş i durabil de ges tionare a deşeurilor. 
Este foarte importanta colectarea selectiva a deseurilor pentru diminuarea cantitatii de 
deseuri incredintate spre eliminare finala.  
 Accesarea fondurilor comunitare prin Programul Operaţional Sectorial pentru 
Mediu – cele doua proiecte judetene sunt in derulare; s-au aprobat hotarari ale Consiliului 
Local necesare in derularea lor. 
e) 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 „Pac t al Primar ilor” - considerată o prior itate în „Planul de 
acţiune al Uniunii Europene priv ind eficienţa energetică: realizarea potenţialului”.   
Notă: Aderarea la Convenţia pentru schimbări climater ice şi energie regenerabilă, s-a făcut 
prin Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, împuternicit prin HCL nr. 53/30.04.2010 să semneze 
“Pactul Primarilor”.  
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S-a elaborat lucrarea „Planul s trategic de ac tiuni pentru combaterea, atenuarea si adaptarea 
la efec tele Schimbar ilor Climatice in orasul Tirgu Neam t”, in conformitate cu cerintele 
Pactului Primarilor, si s-a aprobat de catre Consiliul local in luna mai 2011.  

 

Alte acţiuni desfăşurate în anul 2011: 
 s-a organizat o vizita de lucru la obiec tivul „S tatie de sor tare si trans fer oras tirgu Neamt”  

in data de 29.03.2011 la care a par ticipat reprezentanti ai ins titutiilor publice, agenti 
economic i, elevi si alti cetateni;  

 Se respecta prevederile la “Planul de măsuri privind colec tarea selec tivă a deşeurilor”, 
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 132/30.06.2010  

 s-au vizualizat obiec tivele ce au fost discutate de Colectivul de analiză tehnică,  numit 
prin Ordinul Prefec tului la Agentia pentru protec tia M ediului Neamt; 

 s-a elaborat Rapor tul de mediu la PUG Tg. Neam t; 
  agenţii economici cu ac tiv ităţi supuse discuţiei în Colectivul de analiză tehnică în anul 

2011, au fos t: S.C. Geneza Comimpex S.R.L., S.C. F lozampet S.R.L., Primaria orasului 
Tirgu Neamt, CNADNR S.A. , M odul Proiect S.A., S.C. Euroforest Exim S.R.L., Hanganu 
Gelu Cris tian, S.C. Aris trocatis Center S.R.L., S.C. M erit 2000 S.R.L .  

 s-a colaborat cu comisarii Gărzii de M ediu Neamţ la solic itarea aces tora la sesizăr i ale 
cetăţenilor, prin punere la dispozitie de date si informaţii, însoţirea în teren şi  întocmirea 
Notelor de cons tatare. 

 au fost recepţionate lucrările pres tate de S.C. Eurosal Trade S.R.L. Tîrgu Neamţ;   
 au fost consiliaţi şi informaţi cetatenii, pe difer ite probleme de specialitate.   

 
6. Biroul INVESTIŢII 
 

Derularea investiţiilor în anul 2011: 
Nr. Orasul Denumire Investitie Valoare totala Realizari  
Crt.   Pe capitole bugetare Contract (fara TVA) 

Program 
2011 Trim. IV. 2011 

1 Tg.Neamt Ob. 1. Cresterea nivelului de   10 0 
    pregatire a angajatilor Primariei Necontractat inca     
2 Tg.Neamt Ob. 2. Reabilitare sediu vechi Primarie  Necontractat inca 10 0 

3 Tg.Neamt 
Ob. 3. Reabilitarea cladirii fostei 
Judecatorii(Colt cu Str. Brazilor.) Necontractat inca 10 0 

4 Tg.Neamt 
Ob. 4. Achizitie program antivirus cu 
licenta la Primaria Tg.Neamt. 

Achizitie directa 
SEAP 2.002 2.002 

5 Tg.Neamt 
Ob. 5. Achizitionare masini de numarat 
bani Necontractat inca 0 0 

6 Tg.Neamt 
Ob. 6. Achizitionare aparat inregistrare 
sedinte Consiliul Local Necontractat inca 10 0 

7 Tg.Neamt Ob. 7. Licenta program legislatie. 
Achizitie directa 

SEAP 8.962 8.962 

8 Tg.Neamt 
Ob. 8. Gradinita cu PP nr. 2 Centrul 
bugetar Scoala cu clasele I-VIII  

Fonduri  
guv ernamentale     
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Nr. Orasul Denumire Investitie Valoare totala Realizari  
Crt.   Pe capitole bugetare Contract (fara TVA) 

Program 
2011 Trim. IV. 2011 

    Nr.2 -  Ex tindere cladire unitate. 4.149/10.12.2007 500.010 500.000 
    Program Min. Educatiei. 1.899.000 lei.     

9 Tg.Neamt Ob. 9. Gradinita cu PP nr.1 
Fonduri 

guv ernamentale     

    Centrul bugetar- Liceul Ec."Vasile   Buget local 17.000 17.000 
    Conta" ; Extindere cladire unitate. 4.148/10.12.2007     
    Program Min. Educatiei. 2.102.000 lei.     

10 Tg.Neamt 
Ob. 10. Consolidare Corp B- sala de 
sport Scoala I-VIII nr.2 

Fonduri 
guv ernamentale 10 0 

    Tg.Neamt. 1.096/20.09.2007     
    Program Min. Educatiei. 975.000 lei.     

11 Tg.Neamt 
Ob. 11. Scoala nr. 3 
 

Fonduri 
guv ernamentale 10 0 

    Consolidare corpuri A,B,C. 8.130/18.10.2007     
    Program Min. Educatiei. 2.493.762 lei.     

12 Tg.Neamt 
Ob. 12. Colegiul National “Stefan cel 
Mare” Tg.Neamt.- 

Fonduri  
guv ernamentale 10 0 

    Reabilitare corpuri A,B,C 1.816/14.09.2007     
    Program Min. Educatiei. 1.831.512 lei.     

13 Tg.Neamt 
Ob. 13. Scoala cu clasele I-VIII Nr. 2 
Tg.Neamt.- Reabilitare 

Fonduri 
guv ernamentale 27.000 0 

    si moderniz. POR Ax a 3, 4 -  Buget local     
    Proiect pe lista de rezerva. Necontractat inca     

14 Tg.Neamt Ob. 14. Liceul economic "Vasile Conta "  Fonduri 
guv ernamentale 47.000 0 

    Tg.Neamt -Reabilitare si modernizare. Buget local     
    POR Ax a 3, 4 - Pr. Pe lista de rezerv a. Necontractat inca     

15 Tg.Neamt Ob. 15. Colegiul Tehnic "Ion Creanga” -  Necontractat inca 10 0 
  Amenajare teren de sport si reabilitare     
  sala de sport    

16 Tg.Neamt Ob. 16. Colegiul National "Stefan cel  Contractata 70.000 68.894 
  Mare” - Reabilitare alei interioare    

17 Tg.Neamt Ob. 17. Reparatii capitale, consolidare -  Necontractat inca     
  constructie corp CT, achizitie CT,    
    instalatie termica, imprejmuire,       
    amenajare dispensar Scoala   10 0 
    Humulestii Noi       

18 Tg.Neamt Ob. 18. Cresa  - Reparatii capitale Necontractat inca 10 0 

19 Tg.Neamt 
Ob. 19. Scoala nr.2 - Reabilitare 
sarpanta si invelitoare pt .institutie 

CONTRACTATA 
REALIZATA 30.000 30.000 

20 Tg.Neamt 
Ob. 20. Gradinita nr.2 - Achizitionare/ 
montare CT   28.400 28.311 

21 Tg.Neamt Ob. 21. Colegiul National "Stefan cel  Necontractat inca 10 0 
  Mare” Tg.Neamt    
    "Activ i in metode interactiv e”       

22 Tg.Neamt Ob. 22. Liceul economic "Vasile Conta "  Contractata 25.520 18.105,00 
  Tg.Neamt - Leasing Logan.    
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Nr. Orasul Denumire Investitie Valoare totala Realizari  
Crt.   Pe capitole bugetare Contract (fara TVA) 

Program 
2011 Trim. IV. 2011 

23 Tg.Neamt Ob. 23. Completare sistem termic clasic  204/30.12.2010     
  de obtinere apa calda    
    menajera  Spital  Tg. Neamt sistem  63.707 lei 40.000 40.000 
  panouri solare, cazan pe biomasa    

24 Tg.Neamt Ob. 24. Reabilitare Spital orasenesc  Contractata 209.720 208.602 
  Tg.Neamt    

25 Tg.Neamt Ob. 25. Constructie Statie de salvare  Necontractat inca 10 0 
  Tg.Neamt    

26 Tg.Neamt Ob. 26. Realizare sursa alternativ a  Contractata 40.000 40.000 
  captare apa potabila Spital Tg.Neamt    

27 Tg.Neamt Ob.27. Achizitie aparat de anestezie  Necontractat inca 10 0 
  DRAGER.    

28 Tg.Neamt Ob.28. Achizitie Gastrofibroscop cu  Necontractat inca     
  sistem computerizat video şi imprimare,    
    dotări lab. gastroscopie: endoscope,      
    sondă biopsie, sistem pastrare   10 0 
    probe, dulap păstrare endoscope.      

29 Tg.Neamt Ob.29. Achiz. incubator NN cu sursă  Necontractat inca 10 0 
  autonoma de ox igen    

30 Tg.Neamt Ob.30.  Ecocardiograf 2D, Doppler cu  Necontractat inca 10 0 
  sondă pentru cord şi sondă pt. vase.    

31 Tg.Neamt Ob.31. Achizitionare Colonoscop Necontractat inca 10 0 
32 Tg.Neamt Ob.32. Achiz. Trusă laparoscopie. Necontractat inca 10 0 
33 Tg.Neamt Ob.33. Lampă de operaţie scialitică. Necontractat inca 10 0 
34 Tg.Neamt Ob.34. Aparat de electroterapie. Necontractat inca 10 0 
35 Tg.Neamt Ob.35. Achizitionare Băi galvanice. Necontractat inca 10 0 
36 Tg.Neamt Ob.36. Achiz. Magnetodiaflux. Necontractat inca 10 0 
37 Tg.Neamt Ob.37. Achiz. Solux (inflaroşu). Necontractat inca 10 0 
38 Tg.Neamt Ob.38. Aparat de ultrav iolete. Necontractat inca 10 0 
39 Tg.Neamt Ob.39. Aparat de topit parafina. Necontractat inca 10 0 
40 Tg.Neamt Ob.40. Analizor de biochimie. Necontractat inca 10 0 
41 Tg.Neamt Ob.41. Aparat Roentgen grafie. Necontractat inca 10 0 
42 Tg.Neamt Ob.42. Ap. developare filme RX mari. Necontractat inca 10 0 
43 Tg.Neamt Ob.43. Analizor de hematologie Necontractat inca 10 0 
44 Tg.Neamt Ob.44. Holter TA, ritm şi EKG Necontractat inca 10 0 
45 Tg.Neamt Ob.45. Achiz. Monitor funcţii v itale Necontractat inca 10 0 
46 Tg.Neamt Ob.46. Achiz. Analizor gaze sanguine  Necontractat inca 10 0 

  ASTRUP    
47 Tg.Neamt Ob.47. Aparat aerosoli cu nebulizator Necontractat inca 10 0 
48 Tg.Neamt Ob.48. Aparat Roentgen grafie+ scopie. Necontractat inca 10 0 
49 Tg.Neamt Ob.49.Miniecograf MINDRAY DP1100+  Necontractat inca 10 0 

  cu doua sonde(abdomen şi tiroidă).    
50 Tg.Neamt Ob.50. Achizitie aparat de v entilaţie  Necontractat inca 10 0 

  non-inv azivă tip BIPAS    
51 Tg.Neamt Ob.51.Achizitie Pulsoximetru Necontractat inca 10 0 
52 Tg.Neamt Ob. 52. Aparatura si materiale  Necontractat inca 10 0 

  stomatologic pentru cabinet scolar.    
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Nr. Orasul Denumire Investitie Valoare totala Realizari  
Crt.   Pe capitole bugetare Contract (fara TVA) 

Program 
2011 Trim. IV. 2011 

53 Tg.Neamt Ob. 53. Reparatii cabinet scolar  Necontractat inca 10 0 
  stomatologic.    

54 Tg.Neamt Ob. 54. Biblioteca Tg.Neamt: Ex tindere  Necontractat inca 10 0 
55 Tg.Neamt Ob. 55. Centrul de resurse culturale pt.  53/25.05.2010 114.960 114.960,00 
    Regiunea N-E; Fost Camin cultural 15/10.02.2011     
    "Blebea" Tg.Neamt. 82.24.08.2010     
      136.700,79 lei     

56 Tg.Neamt Ob. 56. Amenajare zona de agrement  Necontractat inca 10 0 
  mal drept  Ozana -Tg.Neamt;    

57 Tg.Neamt Ob. 57. Amenajare parc central oras  Fond guv ernamental 13.000 12.148 
     Tg.Neamt. (Gradina publica). Buget local.      
      690/N/09.08.2010     
      480.000 lei.     

58 Tg.Neamt Ob. 58. Amenajare Parc Bariera  119/13.10.2009 4.000 4.000 
    (Aerodrom si Parc Blebea.) 63.900 lei     

59 Tg.Neamt Ob. 59. Monumentul Eroilor Cimitir  Necontractat inca 23.000 0 
  Humulesti    

60 Tg.Neamt Ob.60. Reabilitarea, modernizarea si  \ 40.010 40.000 
  dotarea asezamantului cultural    
    Casa Culturii Tg.Neamt       

61 Tg.Neamt Ob. 61. Bloc locuinte sociale nr.1,  Necontractat inca 10 0 
  Blebea langa Caminul Cultural).    

62 Tg.Neamt Ob. 62. Ansamblu locuinte soc. 80 Ap. Necontractat inca 10 0 
    Etapa 1 - 80 Ap. Etapa 2 Str. Unirii       

63 Tg.Neamt Ob. 63.Centrul social "Sf.Teodora"  202/30.12.2010 199.980 199.980 
    sistematizare verticala si amenajare  5/24.01.2011     
    centru 200.000 lei     

64 Tg.Neamt Ob. 64.  Retehnologizare  statie de  Necontractat inca 10 0 
  epurare    

65 Tg.Neamt Ob. 65. Bloc M6 - Racord la utilitati Datorie constructor. 4.000 0 
      4.000 lei.     

66 Tg.Neamt Ob. 66. Racordare aliment. cu apa la  Necontractat inca 10 0 
  groapa ecologica - Tg.Neamt    

67 Tg.Neamt Ob. 67. Construire Baza sportiv a  Fond guv ernamental 44.010 44.000 
    multifunctionala Humulesti. Buget local.     
      H.G. 1524/2008     
      1.008.352 lei.     

68 Tg.Neamt Ob. 68. Reabilitarea trotuarelor   144/21.10.2009 10 0 
    Etapa a-II-a. Tg.Neamt. 1.983.554 lei.     

69 Tg.Neamt Ob. 69. Registrul local al spatiilor v erzi  27/20.03.2010 22.000 22.000 
    oras Tg.Neamt. 60.000 lei.     

70 Tg.Neamt Ob. 70. Extindere alimentare cu apa si  Necontractat inca 10 0 
  canalizare menajera    
    Blebea si Humulesti.       

71 Tg.Neamt Ob. 71. Amenajare parcari Tg.Neamt  67/10.07.2011 10 0 
    Etapa a II-a. 3.958.590 lei     
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Nr. Orasul Denumire Investitie Valoare totala Realizari  
Crt.   Pe capitole bugetare Contract (fara TVA) 

Program 
2011 Trim. IV. 2011 

72 Tg.Neamt Ob. 72. Evaluare cabinete medicale  Necontractat inca 10 0 
73 Tg.Neamt Ob. 73. Extindere retele electrice  Contractata 50.000 25.983 

  Tg.Neamt: str. Stefan cel Mare,    
    Ogoarelor, Valea Seaca.       

74 Tg.Neamt Ob. 74. Punti peste raul "Ozana"-  Necontractat inca 20.000 0 
  2 buc. Tg.Neamt- Reparatii capitale.    

75 Tg.Neamt Ob. 75.  Parc de agrement "Cetate"  Necontractat inca 10 0 
  Tg. Neamt.    

76 Tg.Neamt Ob. 76.  Telegondola la Cetatea  Necontractat inca 10 0 
  Neamtului    

77 Tg.Neamt Ob. 77.  Reabilitare termica institutii,  179/28.10.2010 500.000 500.000 
  imobile Tg.Neamt,    
    reparatii sarpante si invelitori. 821.152,67 lei.     

78 Tg.Neamt Ob. 78. Modernizare stadion Tg.Neamt. Necontractat inca 200.620 161.629 

79 Tg.Neamt 
Ob. 79. Post transformare 250 KV in 
constructie zidită – pt ansamblul Necontractat inca 10 0 

    de locuinte de pe Str.Unirii.       
80 Tg.Neamt Ob. 80. Reabilitare alei la institutii  45/11.04.2011 10 0 

  publice, scoli, lacasuri de cult,    
    Centru asistenta sociala, cimitire. 1.500.000 lei     

81 Tg.Neamt Ob. 81. Toaleta publica Tg.Neamt. Necontractat inca 10 0 
82 Tg.Neamt Ob. 82. – Ex tindere retea distributie  Necontractat inca 10 0 

  gaze naturale Blebea    
83 Tg.Neamt Ob. 83. – Ex tindere retea distributie  Necontractat inca 10 0 
    gaze nat. in Humulesti (Humulestii Noi)       

84 Tg.Neamt Ob. 84. – Ex tindere retea distributie  Necontractat inca 10 0 
  gaze naturale Tg.Neamt.    

85 Tg.Neamt Ob. 85. Utilitati bloc(ANL) nefamilisti  Datorie constructor. 28.000 7.500 
    str.Stefan cel Mare 92 - Tg.Neamt. 28.000 lei     

86 Tg.Neamt Ob. 86. Achizitie  parcele teren la:  Necontractat inca 10 0 
  Piata, Gradinita 2, Statie transfer    

87 Tg.Neamt Ob. 87. Achizitionare si amenajare  59/23.05.2011 10 0 
    locuri de joaca pentru copii. 61.000 lei     

88 Tg.Neamt Ob. 88. Bazin de inot Racord la utilitati Necontractat inca 10 0 
89 Tg.Neamt Ob. 89. Adapost caini comunitari Necontractat inca 20.000 0 
    ( Amenajari Padocuri in Tg.Neamt).       

90 Tg.Neamt Ob. 90. “Valea Ozanei - Mit si legenda”  Fonduri Europene 10 0 
     Buget local. Contract      
      1.046/22.11.2011     
      592.314 lei.     

91 Tg.Neamt Ob. 91. Regularizare mal stang si drept  Necontractat inca 10 0 
  rau Ozana oras Tg.Neamt.    

92 Tg.Neamt Ob.92. Bloc ANL de 80 ap. Necontractat inca 10 0 
    pe Str. Unirii - Etapa 1.       

93 Tg.Neamt Ob.93. Bloc ANL de 80 ap. Necontractat inca 10 0 
    pe Str. Unirii - Etapa 2.       

94 Tg.Neamt Ob.94. Bloc ANL de 80 ap.  Necontractat inca 10 0 
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Nr. Orasul Denumire Investitie Valoare totala Realizari  
Crt.   Pe capitole bugetare Contract (fara TVA) 

Program 
2011 Trim. IV. 2011 

    pe Str. Unirii - Etapa 3.       
95 Tg.Neamt Ob.95. Bloc ANL de 80 ap. Necontractat inca 10 0 
    pe Str. Unirii - Etapa 4.       

96 Tg.Neamt Ob.96. Bloc ANL de 80 ap.,  Necontractat inca 10 0 
    pe Str. Unirii - Etapa 5.       

97 Tg.Neamt Ob.97. Realizare rasuflatori carosabile  154/27.09.2010 30.000 28.715 
    pe retele de gaz metan. 61.185,19 lei     

98 Tg.Neamt Ob.98.Ex tind. retele de canalize. menaj. Necontractat inca 40.000 0 
    in Humulestii Noi,Blebea, Pometea.       

99 Tg.Neamt Ob. 99. Constructie fantana arteziana  Necontractat inca 10 0 
  langa - Posta Romana    

100 Tg.Neamt Ob. 100. Realizare piste ciclism in oras  Necontractat inca 10 0 
101 Tg.Neamt Ob. 101. Reparatii la fatade blocuri  Necontractat inca 10 0 
102 Tg.Neamt Ob. 102. Construire hala de la sera  Necontractat inca 100.000 0 

  Tg.Neamt    
103 Tg.Neamt Ob. 103. Inchidere groapa gunoi  Necontractat inca 10 0 
104 Tg.Neamt Ob. 104. Generatoare eoliene,  Necontractat inca 10 0 

  producerea energiei electrice    
    la unitatile bugetare.       

105 Tg.Neamt Ob. 105. Demolare cladire - Fosta  Necontractat inca 10 0 
  serv ice Dacia    

106 Tg.Neamt Ob. 106. Ex ecutie canalize. menajera/  Necontractat inca 10.000 0 
  pluv iala str. Sf.Lazar.    

107 Tg.Neamt Ob. 107. Ex indere retea apa potabila pe  Contractata 10.000 9.137 
    Bd. Stefan cel Mare - Bariera.       

108 Tg.Neamt Ob. 108. Achizitie bena pentru masina  
Referat 

5.655/26.02.2010 32.300 32.240 
    cu carlig 20.000 lei.     

109 Tg.Neamt Ob. 109. Achizitie lampi stradale  Necontractat inca 10 0 
  iluminat  economic    

110 Tg.Neamt Ob. 110. Achizitionare materiale si  30/30.03.2011 50.010 0 
    echipamente electrice 63.000 lei.     

111 Tg.Neamt Ob. 111. Achizitionare autotelescop. Necontractat inca 25.100 0 
112 Tg.Neamt Ob. 112. Confectionare Statii autobuz. Necontractat inca 25.000 0 
113 Tg.Neamt Ob. 113. Confectionare banci stradale. Necontractat inca 3.060 0 
114 Tg.Neamt Ob. 114. Achizitionare cosuri de gunoi. 73/30.06.2010 31.000 31.000 

      25.000 lei     
115 Tg.Neamt Ob. 115. Reevaluarea domeniului  Contractata 10.000 10.000 

  public si priv at  oras Tg.Neamt    
116 Tg.Neamt Ob. 116. Achizitie a doua tractoare si  Necontractat inca 10 0 

  doua remorci    
117 Tg.Neamt Ob. 117. Achizitie autoturism cu  Necontractat inca 10 0 

  tractiune integrala 4x 4 Primaria    
118 Tg.Neamt Ob. 118. Achizitie instalatii de  Necontractat inca 10 0 

  suprav eghere(Parc,scoli,intersectii)    
119 Tg.Neamt Ob. 119. Achizitie placute cu numere pe  Necontractat inca 10 0 

  case si nume strazi    
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Crt.   Pe capitole bugetare Contract (fara TVA) 

Program 
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120 Tg.Neamt Ob. 120. Raport de ev aluare mediu la  Contractata 19.000 19.000 
  PUG oras Tg. Neamt    

121 Tg.Neamt Ob. 121. Achizitionare post de  Necontractat inca 10 0 
  transformare zona imas Tg. Neamt    

122 Tg.Neamt Ob. 123. Intocmire PUZ zona Str.Unirii  28/10.03.2010 10.000 10.000 
    in oras Tg.Neamt. (ANL) 60.000 lei     

123 Tg.Neamt Ob. 124. Ex ecutie PUG Tg. Neamt 12.06.2008 130.000 130.000 
     210.000 lei     

124 Tg.Neamt Ob. 124. Comisie licitatie amenajari  \ 24.800 24.800 
  parcari-Etapa a II-a (2011).    

125 Tg.Neamt Ob. 125. Comisie licitatie gaze naturale  \ 14.880 14.880 
  presiune redusa Humulesti.    

126 Tg.Neamt Ob. 126. Comisie licitatie Reabilitare  \ 38.960 38.960 
  alei la institutii publice.    

127 Tg.Neamt Ob. 127. Maj.Cap. "ECO TG" S.R.L. 50.000 50.000 50.000 
128 Tg.Neamt Ob. 128. Maj.Cap. "PRIM LOCATO"  125.000 125.000 125.000 
129 Tg.Neamt Ob. 129. Maj.Cap. "CIVITAS" S.A. 100.000 100.000 100.000 

130 Tg.Neamt 
Ob. 130.  Proiect "Eco- Management" 
Tg.Neamt - Statie de selectie, 100/24.08.2009 10 0 

    compostare si transfer gunoi menajer 2.199.212,99 lei     

131 Tg.Neamt 
Ob. 131. Suplimentarea sistemelor de 
incalzire clasice cu panouri Fond guv ernamental 224.980 174.139 

    solare la Gradinita nr.1, Buget local.     
    Cresa si Gradinita nr.2.  Contract:     
      827/N/12.10.2010     
      1.084.618 lei.     

132 Tg.Neamt Ob. 132. Camp panouri fotovoltaice -  Necontractat inca 10 0 
  utilizarea energiei    
    regenerabile program Casa Verde       

133 Tg.Neamt Ob. 133. Varianta de ocolire,Tg. Neamt. Necontractat inca 10 0 
134 Tg.Neamt Ob. 134. Modernizare Str. M. Viteazul Necontractat inca 10 0 

135 Tg.Neamt 
Ob. 135. Reabilitarea si modenizare 
infrastructura rutiera Tg.Neamt Necontractat inca     

    – Finantare nerambursabila   10 0 
    Progr. Operational AXA 2.       

136 Tg.Neamt Ob. 136. Modernizari si reparatii  Contractata 99.960 99.960 
  asfaltice    

137 Tg.Neamt Ob. 137.  Modernizare strazi:  Necontractat inca 10 0 
  V. Alecsandri si Veterani.    
   TOTAL 3.534.094 2.991.907 
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Achiziţii publice, în anul 2011:           
a) Cumpărări  directe 

Nr.  
crt. 

Tip /Nr. contract Denumire societate Denumire achizitie Val. lei  
fara TVA 

1. Lucrari nr. 5/24.01.2011 S.C. TEHNOSTAR SRL 
Tg. Neamt 

“Amenajari interioare, instalatii 
electrice interioare la Centrul de 
primire in regim de urgenta pt 
persoane fara adapost Sf.Teodora”  

36.775,55 lei 

2. Lucrari 
nr.13/07.02.2011 

S.C.TMUCB SA 
Sucursala Piatra Neamt 

“Lucrari la instalatia termica la Camin 
Cultural Blebea, Tg. Neamt”  

8.889,93 lei 

3. Lucrari 
nr.15/10.02.2011 

SC SILVA STIM SRL  
Tg. Neamt 

“Amenajari interioare la Caminul 
Cultural Blebea, Tg. Neamt 

63.685,03 lei 

4. Lucrari 
nr.26/01.03.2011 

SC TEHNOSTAR SRL  
Tg. Neamt 

“Lucrari la Sectia Reumatologie – 
Laborator de recuperare din cadrul 
Policlinicii Tg.Neamt”  

58.591,20 lei 

5. Lucrari 
nr.96/09.09.2011 

S.C.TMUCB SA 
Sucursala Piatra Neamt 

“Reabilitare canale termice ex terioare 
si interioare, Cresa nr.1, str. Panazol, 
oras Tg. Neamt”  

15.500,87 lei 

6. Lucrari 
nr.116/26.09.2011 

SC SILVA STIM SRL  
Tg. Neamt 

“Construire grupuri sanitare si 
camera centralei la Caminul Cultural 
Blebea, Tg.Neamt”  

4.994,57 lei 

7. Lucrari 
nr.119/05.10.2011 

I.I. CADERE VASILE, 
Pipirig, Neamt 

“Realizare instalatie electrica – Linie 
LA 0,4 KW la Piata Centrala a 
orasului Tg. Neamt”  

21.519 lei 

8. Lucrari 
nr.86/20.07.2011 

I.I. CADERE VASILE, 
Pipirig, Neamt 

“Reparatii LEA 0,4 KW , str.1 
Decembrie 1918(Stadion) oras Tg. 
Neamt”  

4.947,03 lei 

9. Lucrari 
nr.178/21.12.2011 

D&D ELECTRIC STAR 
SRL Tg. Neamt 

“Realizare-ex tindere instalaţie 
electrica Linie LA 0,4 KW, Valea 
Seaca, oras Tg.Neamt”  

14.876,03 lei 

10. Lucrari 
nr.35/14.03.2011 

SC TRANS 
CONSTRUCT SRL, 
Grumazesti, Neamt 

“Lucrari de finisaje interioare la Sectia 
de Reumatologie – Laborator de 
Recuperare din cadrul Policlinicii, 
oras Tg.Neamt”  

61.781,42 lei 

11. Lucrari 
nr.149/14.03.2011 

SC TMUCB SA 
Sucursala Piatra Neamt 

“Lucrari electrice, termomecanice, 
termice si de gaz metan – Stadion 
Cetatea, oras Tg.Neamt”  

55.292,93 lei 

12. Lucrari 
nr.150/28.10.2011 

SC TMUCB SA 
Sucursala Piatra Neamt 

“Lucrari de constructii interioare – 
Stadion Cetatea, oras Tg.Neamt” 

53.753,37 lei 

13. Lucrari 
nr.141/17.10.2011 

SC TMUCB SA 
Sucursala Piatra Neamt 

“Racord instalatie utilizare gaz metan 
– Scoala de Arte, nr.3, cartier 
Humulesti, oras Tg.Neamt”  

2.903,48 lei 

14. Lucrari 
nr.177/16.12.2011 

SC TMUCB SA 
Sucursala Piatra Neamt 

“Montaj centrala termica si racord 
instalatie termomecanica la Caminul 
Cultural Blebea, Tg.Neamt”  

10.035,48 lei 

15. Lucrari 
nr.56/10.05.2011 

SC TMUCB SA 
Sucursala Piatra Neamt 

“ Instalatie utilizare subterana gaz 
metan PEHD – Scoala de Arte, nr.3, 
Cartier Humulesti,  Tg.Neamt”  

18.268,12 

ACHIZITII DIRECTE – TOTAL LUCRARI 431.814,01 Lei 
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Nr.  
crt. 

Tip /Nr. contract Denumire societate Denumire achizitie Val. lei  
fara TVA 

1. Serv icii 
nr.23/28.02.2011 

SC MEDIU RESEARCH 
SRL Bacau 

“ Intocmire raport mediu la PUG oras 
Tg. Neamt”  

15.000 lei 

2. Serv icii 
nr.27/01.03.2011 

SC CIBOCAZ SRL 
Botosani 

“Serv icii de proiectare – Ex ecutie 
conducta de distributie gaze naturale 
de presiune redusa din cartier 
Humulesti, jud. Neamt”  

61.407,50 lei 

3. Serv icii 
nr.61/23.05.2011 

SC CONSULTING 
PROJECT BUSINESS 
SRL, Neamt 

“Modernizare drumuri de ex ploatare 
agricole,oras Tg.Neamt, 
DE467/2,DE437,DE442,DE372, 
DE404,DE394,DE378, DE381”  

60.000 lei 

4. Serv icii 
nr.18/06.06.2011 

SC ROCOR GRUP 
SRL Piatra Neamt 

“Realizarea unui sondaj de opinie pe 
teme socio-economice in orasul 
Tg.Neamt”  

9.950 lei 

5. Serv icii 
nr.89/10.08.2011 

SC TOPOPREST SRL 
Piatra Neamt 

“Obtinere av ize pentru PUG conform 
Statului de Statiune Turistica de 
Interes National, oras Tg.Neamt”  

50.000 lei 

6. Serv icii 
nr.121/06.10.2011 

SC ROTHERM SRL 
Vânători - Neamţ 

“ Închiriere macara”  3000 lei 

7. Serv icii 
nr.160/21.11.2011 

SC PROTOBY SRL Iaşi “Realizare reţea de canalizare 
menajeră si miscrostatie de epurare 
in zona Baile Oglinzi, oras Tg.Neamt 
– Faza Studiu de Fezabilitate”  

62.980,75 lei 

8. Serv icii 
nr.57/10.05.2011 

SC ING TOP 
CONSTRUCT SRL 
Bucuresti 

“Realizare proiect – faza unica 
modernizare strazi in oras Tg.Neamt”  

59.900 lei 

9. Serv icii 
nr.176/16.12.2011 

SC TOPOPREST SRL 
Piatra Neamt 

“Studii topografice si documentaţii 
cadastrale pe raza orasului 
Tg.Neamt, oras Tg.Neamt”  

20.000 lei 

ACHIZITII DIRECTE – TOTAL SERVICII 279.257,5 lei 
1. Furnizare nr. 

20/28.02.2011 
SC DAVIDCOM SRL 
Tirgu neamt 

“Furnizare produse alimentare la 
Cresa si Cantina de ajutor social din 
orasul Tirgu Neamt”  

62.000 lei 

2. Furnizare nr. 
21/28.02.2011 

SC ALECU AUTO 
GRUP SERV SRL 
Vînători Neamţ 

“Furnizare produse alimentare la 
Cresa si Cantina de ajutor social din 
orasul Tirgu Neamt”  

62.000 lei 

3. Furnizare nr. 
28/01.03.2011 

SC DOL SRL  
Tirgu Neamt 

“Furnizare paine la Cresa si Cantina 
de ajutor social din orasul Tirgu 
Neamt”  

30.000 lei 

4. Furnizare nr. 
59/23.05.2011 

SC MSG GRIM 
CONSTRUCT SRL 
Piatra Neamt 

“Furnizare si amenajare spatii de 
joaca in orasul Tirgu Neamt”  

61.000 lei 

5. Furnizare nr. 
60/26.05.2011 

SC FILIP SI 
COMPANIA SNC  
Tg.Neamt 

“Furnizare echipament pentru agenti 
locali ai orasului Tg.Neamt”  

30.400 lei 

6. Furnizare nr. 
162/24.11.2011 

SC ELBA COM SA 
Timisoara 

“Furnizare produse de iluminat festiv 
pentru Sarbatorile de iarna, oras 
Tirgu Neamt”  

35.637,42 lei 
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Nr.  
crt. 

Tip /Nr. contract Denumire societate Denumire achizitie Val. lei  
fara TVA 

7. Furnizare nr. 
54/05.05.2011 

SC ELBA COM SA 
Timisoara 

“Furnizare aparate de iluminat 
stradal, oras Tirgu Neamt”  

61.287,45 lei 

8.  Furnizare nr. 
30/03.03.2011 

SC SANDOTERM SRL 
Tirgu Neamt 

“Furnizare materiale electrice pentru 
iluminat public, Tg. Neamt”  

63.000 lei 

9. Furnizare nr. 
36/16.03.2011 

SC SPLENDID SRL 
Tirgu Neamt 

“Serv icii de reparare si intretinere a 
echipamentului informatic si a 
perifericelor informatice la Primaria 
oras Tirgu Neamt”  

16.548 lei 

10. Furnizare nr. 
37/16.03.2011 

SC SPLENDID SRL 
Tirgu Neamt 

“Furnizare cartuse toner pentru 
imprimate, copiatoare si 
multifunctionala la Primaria orasului 
Tirgu Neamt”  

63.000 lei 

ACHIZIŢII DIRECTE TOTAL FURNIZARI 421.872,87 
 
CUMPĂRĂRI DIRECTE ONLINE: 87.303,12 Lei (fara TVA) 
 

b) Cerere de oferte 
Nr. 
crt. 

Tip /Nr.  
contract 

Denumire  
societate 

Denumire achizitie Cod CPV Valoare lei 
fara TVA 

1. Lucrari  
nr. 1/2011 

S.C. ELSACO 
ELECTRONIC 
S.A Botosani  

“Suplimentarea sistemelor 
clasice de incalzire u sisteme 
care utilizeaza energia solara”  
Gradinita cu program prelungit 
nr.1, oras Tirgu Neamt”  

45261215-4 Lucrari 
de acoperire cu 
panouri  
solare(Rev.2) 

429.949,45 lei 

2 Lucrari 
nr. 2/.2011 

S.C. IASICON 
S.A Iasi  

“Suplimentarea sistemelor 
clasice de incalzire u sisteme 
care utilizeaza energia solara”  
Gradinita cu program prelungit 
nr.2, oras Tirgu Neamt”  

45261215-4 Lucrari 
de acoperire cu 
panouri solare 
(Rev .2) 

97.513 lei 

3 Serv icii nr. 
83/13.07.2011 

S.C. CODEX 
EXPERT 
OFFICE SRL 
Suceava 

“SERVICII DE AUDIT pentru 
proiectul Valea Ozanei... mit si 
legenda”  Cod SMIS 3887 

79212100-4 – 
Serv icii de auditare 
financiara(Rev .2) 

4.680 lei 

4 Lucrari nr. 
43/29.03.2011 

S.C. 
SYMMETRICA 
SRL  Suceav a 

“Reabilitare trotuare pietonale, 
cai de acces si alei la institutii 
publice, scoli, lacasuri de cult, 
centre de asistenta sociala si 
cimitire in orasul Tg.Neamt”  – 
etapa I 

COD CPV 
45233253-7 Lucrari 
de imbracare a 
trotuarelor(Rev.2) 

1.500.000 lei 

5 Furnizare nr. 
41/24.03.2011 

SC A&C 
COMPANY SRL 
Vinatori - Neamt 

“LOT 1: Piatra concasata, LOT 
2: Nisip,Sort, Balast”  

CPV – 14212300-3 
Piatra concasata si 
de cariera  COD 
CPV – 14210000-6 
– Nisip, sort, 
balast(REV.1+ 2) 

47.224 lei 

6 Lucrări nr. 
67/10.06.2011 

S.C. IASICON 
S.A Iasi 

“Reabilitarea si amenajarea 
parcarilor pe raza orasului 

CPV 45223300-9 
Lucrari constructii 

3.958.590,00 
Lei 
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Nr. 
crt. 

Tip /Nr.  
contract 

Denumire  
societate 

Denumire achizitie Cod CPV Valoare lei 
fara TVA 

Tirgu Neamt” parcari(Rev.2) 
7 Furnizare nr. 

68/15.06.2011 
SC LUKOIL 
ROMANIA SRL 
Bucuresti 

“Achizitia publica de carburanti 
auto, benzina Premium fara 
plumb si motorina pe baza de 
bonuri v alorice”  

CPV 09132100 
Benzina fara plumb 
CPV 09134200 

241.935,48 lei 

8. Lucrări nr. 
85/20.07.2011 

SC TMUCB SA 
Sucursala Piatra 
Neamt 

“Extindere conducta de 
distributie gaze naturale, 
presiune redusa in Cartier 
Humulesti, oras Tg.Neamt, 
judetul Neamt”  

CPV 45231221-0 
Lucrari de 
constructii de 
conducte de 
alimentare cu gaz 

241.948,72 Lei 

TOTAL  CERERI OFERTE                                                                                                                   6.521.840,65 Lei  
 

c) Licitaţii deschise: 
Nr. 
crt. 

Tip /Nr.  
contract 

Denumire  
societate 

Denumire achizitie Cod CPV Valoare lei fara 
TVA 

1. Furnizare nr. 
94/05.09.2011 

SC ELBA 
COM SA 
Timisoara 

“Furnizare aparate de 
iluminat stradal cu LED-
uri, in orasul Tirgu Neamt”  

CPV 34928530-2 
Lampi de iluminat 
stradal 

1.846.321,90 lei 

2. Serv icii nr. 
50/27.04.2011 

SC LASER CO 
SRL Iasi 

“Serv icii de publicitate si 
promov are pentru 
proiectul “Valea 
Ozanei...mit si legenda”, 
Cod SMIS 3887 

CPV 79341000-6 
Servicii de publicitate 
79342200-5 Serv icii 
de promov are 

293.218 Lei 

TOTAL LICITATII DESCHISE 2.139.539,9 Lei 
   

TOTAL ACHIZIŢII = 9.881.628,05 Lei(fara TVA) 
 

Compartiment GOSPODĂRIRE - FOND LOCATIV - ASOCIAŢII DE 
PROPRIETARI 
 

În anul 2011, au fos t înregis trate un număr de 84 de cereri pentru locuinţe ANL şi soc iale. 
Chiriaşii care au prim it locuinţe ANL şi sociale precum şi beneficiar ii de împrumut acordat la 
cumpărarea unei locuinţe – conform OG nr.19/1994, cu res tanţe la plata chiriilor şi a ratelor  
le-au fos t trimise somaţii şi s-a apelat la chemarea în judecată a datornicilor cu sume mari 
restante. 
 

Programul naţional multianual pentru creşterea per formanţei energetice a blocului de 
locuinţe este un document elaborat de M DRT – în baza programelor locale aprobate pr in 
hotărâri ale Consiliilor Locale şi transmise de coordonator ii locali. F inanţarea executăr ii 
lucrărilor de intervenţie se asigură as tfel: 
- 50% din alocaţii de la Bugetul de S tat, în lim ita fondurilor aprobate anual; 
- 30% din fonduri sunt aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale si/sau din alte 
surse legal cons tituite; 
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- 20% din Fondul de reparaţii al Asoc iaţiei de proprietari s i/sau din alte surse legal 
constituite. 
 

În oraşul Tirgu Neamţ, din aceste fondur i au fost reabilitate un număr de două blocuri (s tr. 
Petru Rares – blocurile 4 si 5), la blocul B1- s tr. Calis trat Hogaş – lucrăr ile de reabilitare sunt 
realizate în proporţie de 80%, vor fi începute noi lucrăr i de reabilitare la blocul nr.3( fos t 
UFET) – din s tr. Ştefan cel M are. 
 

Pentru lucrăr ile executate la blocur ile 4 şi 5 – din s tr. Petru Rares, mai sunt de recuperat de 
la Asociaţia de proprietar i o par te din sumele datorate pentru lucrăr ile executate. 
 

Activităţi desfăşurate în anul 2011: 
 colaborarea cu centrele bugetare şi cu unităţile şcolare din subordine pentru soluţionarea 

problemelor în vederea desfăşurări ac tivităţilor ins truc tiv-educative: dotări, lucrări de 
reparaţii, asigurarea necesarului de materiale pentru o ser ie de lucrări, centralizarea 
necesarului de mater iale, lucrăr i pentru anul următor 

 au fos t întocmite referate, materiale informative, raspunsuri la adrese, situaţii trimes triale 
pentru obiec tivele de inves tiţii incluse în lis ta de inves tiţii şi în planul anual de achiziţ ii 
care se transmit căre Cons iliul Judeţean, Prefec tură sau alte ins tituţii de s tat  

 s-a colaborat cu toate compartimentele s i s-au mentinut relatiile cu unităţile economice cu 
care avem contrac te, cu ins tituţiile de s tat în domeniul legalizării ac tivităţilor  
inves tiţionale: avizări, cer tificare lucrăr i, recepţionare obiec tive de inves tiţ ii 

 împreună cu Compar timentul Buget prognoye au fos t întocmite elec tronic lis ta lucrărilor  
de investiţ ii care s-au continuat sau au început în anul 2011, dotările şi utilajele propuse 
a fi achziţionate pe parcursul anului 

 s-a asigurat obţinerea în termen a acordurilor ş i avizelor de la instituţiile abilitate, conform 
contractelor încheiate 

 s-a par tic ipat la receptiile lucrărilor ce privesc obiec tivele de investiţ ii ale Primăriei 
oraşului Tîrgu neamţ, inc lusiv a unităţilor bugetare ce tin de unitatea adminis trativ  
teritorială a orasului – finanţate de la bugetul local 

 elaborarea documentatiilor de atr ibuire şi aplicarea procedurilor de atr ibuire 
 elaborarea şi actualizarea programului anual al achiziţ iilor publice 
 aplicarea şi finalizarea procedur ilor de atr ibuire conform normativelor in vigoare 
 îndeplinirea obligatiilor referitoare la publicitatea achiziţiilor  publice conform legilor si 

normativelor in v igoare 
 constituirea şi păs trarea dosarului achiziţ iei publice 
 întocmirea dosarelor pentru solicitările de locuinte, încheierea contrac telor  
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Cap.II SERVICII PUBLICE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL 
 

1. Serviciul Public de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului: 
 Compartiment Protecţia Dreptur ilor Copilului 
 Compartiment Asis tenţă socială 
 Compartiment Asis tenţă medicală comunitară 
 Asistenţi personali 
 Cantina socială 
 
2. Serviciul Public Local de Evidenţă a Persoanelor: 
 Compartiment de Evidenţa a persoanei 
 Compartiment S tare civ ilă 
 
5. Serviciul Public Voluntari pt Situaţii de Urgenţă 
 Compartiment Prevenire şi intervenţie 
 Compartiment Protecţe c ivilă 
 Comitetul local pentru s ituatii de urgenţă 
 
4. Serviciul Public Poliţia locală  
 Compartiment Ordine Publică 
 Compartiment Pază bunur i şi valor i 
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1. Serviciul Public de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului: 
Principalele prestaţii şi servicii oferite în anul 2011: 
Alocaţia de stat pentru copii - un ajutor cu caracter universal care se acordă tuturor  
copiilor între 0-18 ani. Cadrul legal este dat de Legea nr.61/1993 priv ind alocaţia de stat 
pentru copii, modificată ş i completată. 
 

Activitate:  
- 189 dosare pentru obtinerea alocaţiei de s tat pentru copii 
- 9 anchete sociale pentru acodarea alocaţei de s tat în s trăinătate 
- 12 borderouri pentru transmiterea sosarelor la Agenţia pentru pres taţii Sociale Neamţ 
 

Alocaţia pentru susţinerea familiei – es te un ajutor care se acordă familiilor cu copii, cu 
condiţia ca veniturile familiei să nu depăşească plafonul s tabilit de lege, respec tiv 370 
lei/membru de familie. Cadrul legal: Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 
familiei 

 

În anul 2011 a fost ins tituită o formă nouă de sprijin pentru familiile cu venituri mici, care au 
în întreţinere copii de vârs tă preşcolară şi şcolara de până la 18 ani, care urmează o formă 
de învăţământ organizată potrivit legii. 
 

Activitate : 
- 181 dosare în plată (54 familii monoparentale şi 127 familii legal cons tituite) 
- 33 dispoz iţii de acordare dreptur i, 5 colec tive ş i 28 individuale 
- 5 dispoziţii individuale de  modificare a cuantumului dreptului 
- 73 dispoz iţii individuale de încetare a alocaţiei 
- cca. 300 anchete sociale pentru s tabilirea, menţinerea, modificarea dreptului 

 

Nota: lunar se verifica toate dosarele în vederea identificar ii acelor familii care nu mai 
îndeplinesc conditiile pentru a beneficia de alocatie (ac te jus tificative lipsa, copii care au 
împlinit varsta de 18 ani, venituri care depasesc cuantumul s tabilit de lege). Dupa caz, se 
intocmesc dispozitii de incetare a dreptuluui sau modificare a cuantumului. Conform legii, 
periodic fiecarei familii benefic iare de alocatie de sus tinere i se face ancheta sociala. 
 

Indemnizaţii/stimulent pentru creşterea copilului – în cuantum de 600 lei/luna sau 75% 
din media venitur ilor nete pe ultimele 12 luni anterior datei de naş tere a copilului. Cadru 
legal: OUG nr.148/2005 cu modificăr ile şi completăr ile ulterioare ş i OUG nr.111/2010 privind 
concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, cu modificările şi completăr ile ulter ioare 
 

Activitate:  
 109 dosare - obţinerea indemnizatiei pentru creş terea copilului până la vârs ta de 1, 

respec tiv 2 ani 
 18 dosare - obţinerea s timulentului pentru creş terea copilului 
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 8 dosare - acordarea dreptur ilor prevăzute de Ordinul nr.432/2007 – conform Legea 
nr.448/2006 pr ivind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată  

 borderouri - transmiterea dosarelor la Agenţia pentru prestaţii Sociale Neamţ 
 

Ajutor social – este un mod de asis tenta sociala, întemeiat pe pr incipiul solidarităţii soc iale, 
acordat sub forma de venit minim garantat familiilor şi persoanelor  singure cu venituri 
reduse. Cadrul legal: Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 

Activitate : 
 92 dosare în plată la 31.12.2011 
 cca. 200  fişe de calcul pentru dosarele de ajutor soc ial în plată 
 13 dispoz iţii pentru acordarea ajutorului social pentru 13 persoane singure sau familii 
 67 dispoz iţii de modificare a componentei familiei şi a sumelor acordate 
 11 dispoz iţii de suspendare a ajutorului social 
 10 dispoz iţii de reluare a plăţii ajutorului social 
 42 dispoz iţii pentru încetare ajutor social,  5 colec tive şi 37 indiv iduale 
 51 dispoziţii pentru aprobarea regulamentului,i a planului de acţiuni şi lucrari în folosul 

comunităţii  
 2 HCL pentru aprobarea criteriilor propr ii de acordare a ajutorului social ş i a planului de 

actiuni şi lucrari de interes local 
 360 anchete sociale au fost efec tuate pentru s tabilirea dreptului, modificare componenţă 

familie, încetare sau mentinerea dreptului la ajutor social   
 50 de adever inţe eliberate persoanelor care beneficiază/sau nu de ajutor soc ial  
 verificarea lunară a tuturor dosarelor beneficiar ilor de ajutor social pentru urmăr irea 

respec tării obligaţiilor de către aceş tia  
 întocmirea şi transmiterea lunară către AJPS a situaţiilor de plată şi a rapor telor  statistice 

privind ajutorul social 
 completarea regis trului cu evidenţa orelor de muncă pres tate de beneficiarii de ajutor  

social.  
 

Pentru sumele primite ca ajutor, lunar, una din persoanele apte de muncă trebuie să 
presteze ore de muncă în folosul comunităţii, conform repar tiţiilor pr imite. Nefec tuarea orelor  
duce la suspendarea ajutorului. Lunar aproximativ 65 beneficiari trebuie să pres teze ore de 
muncă, conform planului de ac tiuni şi lucrări de interes local.     

În anul 2011, legislaţia privind ajutorul social a suferit modificări, în special cea legata de 
plata ajutoarelor, care nu se mai fac prin intermediul primăriilor, ci prin intermediul AJPS.  
 

Ajutoare de urgenta: 71 beneficiar i carora li s-a platit 26.300 lei 
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Cadrul legal: Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificăr ile şi 
completarile ulterioare şi HCL nr.79/31.08.2006 priv ind aprobarea Lis tei cuprinzând situaţiile 
deosebite care neces ită acordarea de ajutoare de urgenţă 

 

Ajutoare pentru încălzirea locuintei: Pentru sezonul rece 2010 – 201, în per ioada ianuar ie 
– mar tie 2011 s-a înregis trat următoarea situaţie : 
 dosare ajutor gaze naturale : 2 cereri pr ivind acordarea subventiei  
 dosare ajutor incalzire cu lemne: 2 cerer i depuse 
 1 dispoziţie de modificare a cuantumului dreptului la ajutor pentru încalzirea cu lemne 
 1 dispoziţie de încetare a dreptului la ajutor pentru încalzirea cu gaze naturale 
 efec tuarea unui număr de 180 anchete sociale pentru beneficiari ai ajutorului pentru 

încălz irea locuinţei cu lemne, gaze naturale sau în sis tem centralizat 
 5 dispoz iţii de plată a ajutorului pentru încalzirea locuinţei cu lemne pentru per ioada 

sezonului rece 2010 – 2011, pentru 610 benefic iari lunar. Suma totală platita a fos t de 
115.994 lei 

 Plata ajutorului pentru încalzirea locuinţei cu lemne pentru beneficiarii de ajutor social 
pentru lunile ianuar ie – februar ie 2011, pentru 150 familii sau persoane singure, în sumă 
totală de 14.152 lei 
 

În perioada oc tombr ie 2011 – 31 decembr ie 2012, s-a înregistrat următoarea situaţie : 
 dosare ajutor încălz ire în sis tem centralizat : 20  
 dosare ajutor încălz ire cu gaze naturale : 546  
 dosare ajutor încălz ire cu lemne: 497 
 3 dispoziţii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sis tem centralizat 
 3 dispoziţii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale 
 3 dispoziţii de respingere a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale 
 5 dispoziţii de încetare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale 
 3 dispoziţii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne 
 2 dispoziţii de respingere a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne 
 6 dispoziţii de încetare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale 
 

Persoane cu handicap. Cadru legal: Legea nr.448/2006 privind protecţia ş i promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată 
 

Disponibilizări asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, în anul 2011: 
Nr. 
Crt. 

Luna Numar asistenti personali 
disponibilizati 

1. Ianuarie - februarie 62 
2. Martie - aprilie 37 
4. mai -iunie 21 
6. Iulie - decembrie 8 
Final an  2011 2 
Total persoane  indemnizate sau reprezentanti legali 71 
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Persoanelor  cu handicap ai căror asis tenţi au fos t disponibilizaţi le-a fos t acordată 
indemnizaţia prevăzută de lege.  

 

Activitate : 
 215 anchete sociale pentru persoane fără handicap sau pentru cele care au avut grad de 

handicap pentru perioadă determinată, care au mers la la Comisia de Evaluare în 
vederea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap sau pentru reevaluare 

 9 anchete sociale întocmite la solicitarea diverselor centre de prim ire a persoanelor cu 
handicap, pentru persoanele internate, în vederea ac tualizării dosarelor 

 3 anchete sociale pentru obţiner tea de scutire la plata taxei de utilizare a drumurilor  
publice 

 eliberarea unui card de parcare pentru persoane cu nevoi speciale; rapoar te statis tice şi 
corespondenţa ce decurge din aplicarera prevederilor legale in vigoare 

 

Alte activitati : 
A. Cantina sociala a orasului Tirgu Neamt –  unitate publică de asistenţă socială, cu 
personalitate jur idică, care funcţionează în subordinea Consiliului Local în cadrul Serviciului  
Public de Asis tenţă Socială, îşi des făşoară ac tivitatea potr ivit prevederilor Legii nr.208/1997. 

 

Activitatea Cantinei cons tă în pregătirea şi servirea mesei calde pentru un număr mediu de 70 
persoane (adulţi, copii, bătrâni) aflaţi în situaţie de risc social. Hrana se dis tribuie la sediul 
cantinei pentru persoanele deplasabile sau es te dusă la domiciliul persoanelor aflate în 
imposibilitatea de a veni la sediu. 

 

Trimestrial au fos t reac tualizate dosarele şi întocmite anchetele sociale aferente. Cheltuielile 
cu activ itatea Cantinei sociale în cursul anului 2011 au fos t de 216.787 lei, din care: 
- Cheltuieli de personal (4 salariaţi): 57.072 lei  
- Cheltuieli materiale: 159.715 lei, din care cheltuielile cu hrana 127.060 lei. 

 

B. Centrul de primire în regim de urgenţă pentru persoane fără adapost „Sf.Teodora”  
Humulesti.   

Scop: urmăreşte să răspundă nevoilor de bază ale persoanelor fără adăpost (adulţi, copii, 
familii), de găzduire ş i îngrijire, ofer indu-le un mediu securizant şi confor tabil, să vină în 
sprijinul integrării sociale a acestora, as igurându-le ajutorul pentru găsirea unei locuinţe, a 
unui loc de muncă, şcolarizare, acompaniere în vederea obţinerii unor documente şi ac te de 
identitate sau s tare c ivilă, etc.    

 

Serviciile sociale acordate:  
 găzduire temporară; 
 consiliere în vederea integrăr ii sociale: ps ihologică, profesională, familială, supor t 

emoţional; 
 supor t pentru găsirea unui loc de muncă, a unei locuinţe, accesarea unor cursuri de 
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 calificare s i recalificare, educaţie pentru sănătate ; 
 acompaniere în vederea obţiner ii unor documente şi ac te de identitate sau s tare civ ilă; 
 facilitarea accesului la alte tipuri de pres taţii şi servic ii sociale; 
 servicii de îngrijire; 
 servicii de informare cu priv ire la dreptur ile sociale şi serviciile disponibile pe raza 

localităţii respec tive; 
 identificarea persoanelor fără adăpos t, evaluarea nevoilor sociale ale aces tora, ac tivităţi 

de consiliere, precum şi cartografierea zonelor de adăpos tire a persoanelor aflate în 
stradă şi a celor unde aceştia îşi des făşoară activităţile lucrative pentru a-şi câş tiga 
exis tenţa; 

 dezvoltarea de abilităţi pentru pregătirea pentru o viaţă independentă: deprinder i casnice 
şi gospodăreş ti   

 activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber   
 

C. Ajutoare materiale: In confor mitate cu Hotărârea nr. 600/13.05.2009 privind stabilirea 
beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile  de in tervenţie comunitare destina te  
categoriilor de persoane cele mai de favorizate din România şi a tribuţiile instituţiilor imp lica te în  
planul European, cu modificările şi comple tările ulterioare, în luna martie 2011, a fost fina liza tă  
acordarea ajutoarelor alimentare următoarelor categorii de persoane, fiecare beneficiar primind  
câte 14 kg făina, 7 kg mălai, 3,2 kg paste făinoase, 1,3 kg biscuiţi, 1 kg zahar şi 1 kg lapte 
praf. 
 

Nr. 
Crt. 

Categorie de 
beneficiari 

Nr. Cantitate 
faina 

Cantitate 
malai 

Cantitate 
paste 

fainoase 

Cantitate 
biscuiti 

Cantitate 
zahar 

Cantitate 
lapte praf 

1. Beneficiari ajutor 
social 

456 6384 3192 1459,2 592,8 456 456 

2. Pensionari cu 
pensii mai mici 
de 400 lei 

869 12166 6083 2780,8 1129,7 869 869 

3. Persoane cu 
handicap grav si 
accentuat 

460 6440 3220 1472,0 598,0 460 460 

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

 

La finele anului 2011, s-au primit cantităţile de alimente aferente anului 201, cu modificări 
doar la cantităţile de produse care trebuie repar tizate fiecărui beneficiar: cate 13 kg făina, 9 
kg mălai, 2 kg paste făinoase, 1 kg biscuiţi, 8 kg orez şi 2 kg lapte praf. 

 
Nr. 
Crt. 

Categorie de 
beneficiari 

Nr Cantitate 
faina 

Cantitate 
malai 

Cantitate 
paste 

fainoase 

Cantitate 
biscuiti 

Cantitate 
orez 

Cantitate 
lapte praf 

1. Beneficiari ajutor 
social 

283 3679 2547 566 283 2264 566 

2. Pensionari cu 847 11011 7623 1694 847 6776 1694 
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pensii mai mici 
de 400 lei 

3. Persoane cu 
handicap grav si 
accentuat 

424 5512 3816 848 424 3392 848 

4. Someri in plata 193 2509 1737 386 193 1544 386 
TOTAL 1747 22711 15723 3494 1747 13976 3494 

 

D. Pe tot parcursul ac tivitatii personalul din cadrul Compar timentului a acordat asis tenta si 
supor t persoanelor care s-au adresat cu diverse probleme de asis tenta sociala. De 
asemenea, au fost întocmite diverse anchete, rapoar te, situatii statis tice ce decurg din 
aplicarea legislatiei în vigoare şi din desfăşurarea ac tivităţii de asis tenţă socială. 
 

Concluzii: Serviciile sociale s-au organizat la nivelul comunităţii din Tîrgu Neamţ, în funcţie 
de nevoile identificate, de numărul potenţialilor beneficiari, de complexitatea situaţiilor de 
dificultate şi de gradul de r isc social.  

 

Scopul serviciilor de asistenţă: 
 prevenirea sau lim itarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la 

marginalizare sau excluziune soc ială 
 menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor indiv iduale, pentru depăş irea unei 

situaţii de nevoie socială.  
 identificarea nevoilor individuale şi de grup, precum şi a principalelor categor ii de 

benefic iari de servicii sociale;  
 informarea asupra s ituaţiilor de risc, precum [i asupra dreptur ilor sociale ale persoanei;  
 consilierea pentru persoane vârs tnice, cu handicap, persoane dependente de consumul 

de alcool, persoane infec tate cu HIV şi pentru fam iliile aces tora;  
 consilierea şi susţinerea persoanelor neglijate, abuzate sau victime ale violenţei în 

familie;  
 acordarea de spr ijin material şi financiar persoanelor şi familiilor cu venituri insuficiente 

pentru acoperirea nevoilor minime, conform dispoziţiilor legale în vigoare; 
 măsuri de urgenţă pentru: persoanele fără adăpost, vic timele ale v iolenţei în familie. 
 

Compartiment PROTECŢIA COPILULUI  
În cadrul compar timentului de Protecţia Copilului se aflau în evidenţă în anul 2011: 
 24 as is tenţi maternali 
 27 copii  încredinţaţi  la asis tent maternal 
 21 copii încredinţaţi în plasament de tip familial 
 copii aflaţi în ins tituţii de învăţământ speciale  
 41 copii pentru care este ins tituită măsura plasament în servicii publice specializate 
 copii care au com is fapte penale 
 copii încadraţi în gradul de handicap „mediu” , „ accentuat” şi „grav” 
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 76 copii înscrişi în Centre de zi în anul şcolar 2010-2011                                                                                                          
 

Activităţi desfăşurate în anul 2011: 
 s-au întocmit  dosare pentru copii  ş i familii din Tîrgu Neamţ asupra cărora s-au luat 

măsuri de ocrotire familială sau ins tituţională, măsuri educative şi de or ientare sau 
reorientare şcolară, astfel: 

 au fost întocmite dosare noi , în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru: 
 3 copii  pentru care s-a propus  ins tituirea măsur ii de protecţie specială - plasament 

de tip familial,  
 8 copii pentru care s-a propus ins tituirea măsurii de protecţie spec ială – plasament în 

serviciu public specializat sau la as is tent maternal profesionist  
 3 copii care au fost orientaţi în învăţământul şcolar special 
 14  copii care au săvârşit fapte penale şi sunt la pr ima abatere, 
 14 copii în vederea evaluăr ii de Comisia de specialitate pentru încadrare într-o 

categor ie de persoane cu handicap ce necesită protecţie socială 
 s-au întocmit 7 documentaţii necesare revocăr ii măsurii de protecţie specială – 

plasament de tip familial; 
 s-au întocmit 3 documentaţii necesare revocăr ii măsurii de protecţie specială – 

plasament în serviciu public specializat ; 
 s-au întocmit 3 planuri de monitor izare post-reintegrare pentru copii a căror măsură de 

protecţie a fos t revocată; 
 s-au întocmit 5  documentaţii necesare menţinerii măsur ii de protecţie specială – 

plasament de tip familial 
 s-au realizat demersur ile pentru revocarea ates tatului pentru 5 asis tenţi maternali  

profesioniş ti; 
 s-au întocmit 56 anchete soc iale pr ivind copii defic ienţi aflaţi în evidenţă în vederea 

reînnoirii cer tificatului de încadrare într-o categor ie de persoane cu handicap ce necesită 
protecţie specială ; 

 s-au întocmit 76 dosare privind înscrierea copiilor proveniţi din familii defavorizate din 
oraşul Tîrgu Neamţ în Centre de zi (24 copii la Centrul de zi pentru copii cu vârs ta între  
0-3 ani şi 52 copii la Centrul de zi pentru copii cu vârs ta între 3-7 ani); 

 s-au efec tuat evaluăr i lunare a situaţiei copiilor încredinţaţi în plasament de tip familial 
sau la as is tenţi maternali pr in viz ite la domiciliul persoanei ocrotitoare (31 copii aflaţi în 
plasament de tip familial şi 28 copii încredinţaţi la asis tenţi maternali profesionişti) şi s-au 
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centralizat fişele lunare de informare cu privire la situaţia copilului ocrotit în familia 
substitutivă; 

 s-au întocmit 6 documentaţii necesare menţinerii măsur ii de protecţie spec ială – 
plasament de tip rezidenţial S.P.S. sau la asis tent maternal profes ionis t; 

 s-au organizat 7 întâlnir i între membrii ai familiei naturale şi copiii aflaţi în plasament la 
asis tenţi maternali profesionişti;  

 s-au întocmit 12 carac terizări necesare asistenţilor maternali pentru reînnoirea 
contractelor de muncă; 

 s-au întocmit 7 anchete sociale  pentru acordarea sprijinului financiar din cadrul 
Programului ”Euro 200” ; 

 s-au întocmit 5 dosare pentru copii aflaţi la unităţi şcolare din afara oraşului pentru a 
benefic ia de spr ijinul financiar ” Bani de liceu”; 

 s-au întocmit 49 anchete soc iale pentru copii din raza oraşului pentru a benefic ia de 
sprijinul financiar ” Bani de liceu”; 

 au fos t făcute 3 notificări ale părinţilor care au părăsit ţara pentru a lucra în străinătate , 
iar copiii au fost lăsaţi în grija altor pesoane ş i li s-au  eliberat dovada notificării;  

 s-au întocmit 12  anchete sociale  pentru copii care au săvârşit fapte penale ş i nu sunt la 
prima abatere; 

 s-au întocmit trimes trial  fişele de monitorizare a copilului cu indicatorii şi datele de la 
nivelul autorităţii publice locale solic itaţi de M inis terul M uncii, Familiei si Protectiei 
Sociale – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Dreptur ilor Copilului, ce apoi au fos t 
transmise  Direc tiei Generale de Asis tenta Sociala s i Protec tia Copilului Neamţ;  

 s-au întocmit răspunsuri şi rapoar te de viz ită pentru analiza a 11 sesizări de abuz, 
neglijenţă sau violenţă domestică; 

 au fos t soluţionate 3 cazuri sociale de copii abandonaţi în M aternitate/ Pediatria oraşului 
Tg. Neamţ; 

 au fos t întocmite 9 referate de anchetă socială  cu propunerea  scutirii de la plata tarifului 
de utilizare a reţelei de drumuri naţionale, în conformitate cu preveder ile ar t.28 din Legea 
nr.448/2006 republicată şi ac tualizată pr ivind protecţia şi promovarea drepturilor  
persoanelor cu handicap; 

 s-au întocmit 7 anchete sociale pentru copii cu deficienţe pentru eliberarea cer tificatelor  
de or ientare şcolară şi profesională; 

 s-au distribuit gratuit un număr de 715 cutii lapte praf corespunzător unui număr de 143 
copii cu vârsta până într-un an, conform Ordinului Minis terului Sănătăţii şi Familiei 
nr.449/2001 ş i al M inisterului Adminis traţiei Publice nr.410/2001; 
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 s-au întocmit borderour i centralizatoare ale consumului de lapte praf ce s-au predat 
lunar, însoţite de reţetele corespunzătoare, Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului 
Neamţ; 

 s-au organizat ş i s-a par ticipat la 10 şedinţe ale Consiliului Comunitar Consultativ, unde 
au fos t prezentate şi avizate un număr de 96 dosare ale copiilor din oraş pentru care s-a 
luat o măsură de protecţie socială ; 

 au fos t organizate acţiuni pe linia prevenirii, depis tării şi sancţionăr ii faptelor de 
cerşetorie şi vagabondaj în rândul minor ilor  proveniţi din  familii defavorizate social în 
colaborare cu Poliţ ia oraşului Tîrgu Neamţ şi Servic iul Public de Poliţ ie locală; 

 au fost înregis trate un număr de  269  adrese, cereri, solicităr i şi sesizări adresate  
 

Alte activităţi desfăşurate în anul 2011: 
 sau semnat acorduri de colaborare  şi par tener iat cu: 
  ”Centrul S tep by Step pentru educaţie şi dezvoltare profesională” pentru derularea unui 

proiect cu finanţare din par tea UNICEF – înfiinţarea şi funcţionarea unui Centru 
multifuncţional pentru copii de la naştere la 5 ani şi familiile lor la Creşa nr.1  

 Fundaţia Romanian Angel Appeal şi M inisterul Muncii, Familiei ş i Protecţiei Sociale în 
vederea fac ilităr ii la nivel local a implementării proiec tului ”Femei pentru femei – Program 
naţional de calificare şi acreditare a femeilor în ocupaţ ia de baby sitter” - Axa Prioritară 
6: ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.3: ”Promovarea 
egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sec torial 
Dezvoltarea Resurselor Umane, ges tionat de AMPOSDRU şi OIRPOSDRU Regiunea 
Bucureşti-Ilfov; 

 par tic ipăr i la : 
 curs de ins truire  ” Incluziunea copiilor rromi în serviciile de educaţie timpur ie” organizat  

de Centrul S tep by S tep pentru educaţie ş i dezvoltare profes ională; 
 curs de instruire ” Centrul Multifuncţional - un serviciu de calitate pentru dezvoltarea 

timpurie a copilului” organizat  de Centrul S tep by S tep pentru educaţie şi dezvotare 
profesională;  

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

 au fos t înregistrate un număr de 20 Hotărâr i ale Comis iei de Protecţia Copilului - Neamţ 
pentru copii cu dom iciliul în Tîrgu Neamţ, pentru care s-au luat/revocat  măsuri de 
protecţie;                                
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 s-au  intocmit informări pentru ar ticole în ziarele locale;  
 zilnic s-au acordat persoanelor solicitante, informaţii şi consultaţii refer itoare la legis laţia 

în vigoare priv ind măsurile de protecţie a copilului şi a familiilor defavor izate. 
 s-a acordat prioritate depis tăr ii familiilor cu risc crescut şi intervenţia precoce pentru 

menţinerea copilului în familia naturală, iar când aces t lucru nu a fos t posibil, recurgerea 
la alternative de tip familial. 

 
2. SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR: 
 

Activităţi pe linie de management, resurse umane: Serviciul Public Comunitar  Local  de 
Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Neamţ s-a înfiinţat în subordinea Cons iliului Local al oraşului 
Tîrgu Neamţ în temeiul art.4 din O.U.G.nr. 84/2001 aprobată cu modificări şi completări pr in 
Legea nr. 372/2002 şi O.U.G. nr. 50/2004, la data de 01.04.2005 prin Hotărârea nr. 
47/31.03.2005 a Cons iliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ. 
 

Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor Tîrgu Neamţ deserveş te cetăţenii 
oraşului Tîrgu Neamţ, precum şi a celor 20 de comune arondate, după cum urmează: 
Agapia, Bălţăteşti, Borca, Brusturi, Crăcăoani, Drăgăneş ti, Fărcaşa, Ghindăoani, 
Grumăzeşti, Păstrăveni, Petricani, Pipir ig, Poiana Teiului, Răuceş ti, Războieni, Tupilaţi, 
Timişeş ti, Ţibucani, Urecheni, Vînători-Neamţ.  
Atribuţii principale:  
 primirea documentelor necesare şi eliberarea cărţilor de identitate; 
 ver ificarea ş i soluţionarea cerer ilor de transcr iere, rec tificare, completare ş i 

înregis trare tardivă a ac telor şi cer tificatelor de s tare civ ilă; 
 primirea şi soluţionarea cerer ilor de s tabilire a domiciliului în România depuse de 

cetăţenii s trăini, la aces t serviciu; 
 furnizarea de date din Registrul Naţional de Ev idenţă a Persoanelor la 

solic itările instituţiilor statului, unităţi economice, persoane fizice, etc. 
 soluţionarea cerer ilor  de s tabilire a dom ic iliului s i reşedinţei pe raza de 

competenţă; 
 eliberarea ac telor de identitate la solic ităr ile  cetăţenilor  pr in procură specială; 
 preluarea în baza de date locală a persoanelor nou născute, actualizarea 

menţiunilor priv ind  decesul persoanelor,  s tabilirea dom iciliului  în  străinătate,  
precum  şi ac tualizarea evidenţelor spec iale; 

 ţinerea ev idenţei ş i as igurarea legalităţii persoanelor as is tate în unităţi de ocrotire 
socială de pe raza de com petenţă (Războieni, Păs trăveni,  Tîrgu Neamţ); 

 ţinerea evidenţei şi verificarea legalităţii s tabilirii domiciliului sau reşedinţei la aşezămintele 
monahale de pe raza de competenţă; 
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Prin HCL nr. 55/27.04.2011 a fos t aprobat noul Regulament de organizare ş i funcţionare a 
Serviciului Public  Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor  Tîrgu Neamţ, în conformitate cu 
regulamentul-cadru transmis de D.P.A.B.D. 
 

Pe parcursul anului 2011 la nivelul servic iului au avut loc patru controale efec tuate de 
reprezentanţii Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Neamţ, la care nu au fos t 
constatate deficienţe majore în ac tiv itate. 

 

Statul de funcţii al serviciului, aprobat prin HCL. nr. 8/31.01.2011 are prevăzute 10 pos turi, 
din care 9 ocupate, as tfel: 
 conducerea servic iului – 1 pos t, ocupat; 
 compartiment de evidenţă a populaţiei – 4 pos tur i, din care 3 ocupate; 
 compartiment informatică – 3 pos turi, ocupate; 
 compartiment stare c ivilă – 2 pos tur i, ocupate; 
 

Activităţi pe linie de evidenţă a persoanelor: În perioada analizată ac tivitatea pe linie de 
regim ev idenţă s-a des făşurat, având la bază prevederile O.U.G. 97/ 2005, republicată, H.G. 
1375/ 2006, Legea 119/ 1996, republicată, cât şi celelalte dispoziţii ş i ins trucţiuni primite de 
la eşaloanele superioare. 
 

La sfârşitul anului 2011 populaţia ac tivă de pe raza de competenţă a serviciului era de 
117.145 persoane cărora le-au fos t oferite următoarele servicii : 
 le-au fos t eliberate un număr de 10.928 ac te de identitate, numărul persoanelor  

restanţiere fiind de 2.998 la data de 31.12.2011 
 deplasarea cu s taţia mobilă pentru punerea în legalitate cu ac te de identitate a 25 

persoane imobilizate, pentru care a fos t solic itat aces t lucru 
 deplasarea cu s taţia mobilă pentru punerea în legalitate cu ac te de identitate la unităţile 

de ocrotire socială de pe raza de competenţă, astfel : 
 au fos t efec tuate două deplasări la Centrul Pilot de Recuperare a Persoanelor cu 

Handicap Păs trăveni, ocazie cu care au fost puse în legalitate un număr de 15 persoane, 
respec tiv 2 persoane. 

 au fos t efec tuate două deplasări la Centrul de Recuperare ş i Reabilitare Neuropsihiatrică 
Războieni ocazie cu care au fos t puse în legalitate un număr de 3 persoane, respec tiv  
22 persoane 

 atenţie deosebită a fost acordată puner ii în legalitate cu ac te de identitate minor ilor 
 au fos t organizate două acţiuni la Şcoala Spec ială Tîrgu Neamţ, fiind puşi în legalitate 11 

copii care au împlinit vârs ta de 14 ani şi nu aveau ac te de identitate sau aveau ac tul de 
identitate expirat, ca urmare a împlinirii vârs tei de 18 ani. Aces tor copii li s-a s tabilit 
domiciliul pe adresa şcolii, cu acordul conducer ii aces teia. 

 

În ceea ce priveşte dreptur ile m inor ităţilor naţionale, având în vedere că pe raza de 
competenţă a servic iului nos tru pr incipala comunitate a minorităţilor es te cea rromă, au fos t 
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luate măsur i pentru obţinerea  documentelor de identitate (cer tificate de stare c ivilă şi cărţi 
de identitate). În aces t sens s-a mers pe buna colaborare cu adminis traţia locală, în cadrul 
Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ existând o persoană desemnată care se ocupă de 
problemele aces tora.  

 

Ca urmare a Radiogramei DEPABD nr. 1880158/14.09.2011 referitor la lis ta cu cetăţenii din 
evidenţa activă cu vârs ta de peste 100 de ani (56 persoane), au fos t continuate verificările în 
teren şi la starea civilă. Situaţia la data de 07.11.2011 se prezintă astfel: 15 decese operate, 
3 persoane în viaţă, 16 persoane cu menţiunea de “posibil decedat”, 22 persoane în curs de 
verificare. 

 

Activităţi pe linie de informatică: Princ ipala ac tiv itate a Compar timentului Informatic es te 
de ac tualizare a Registrului Judeţean de Evidenţă a Persoanelor cu datele privind 
persoanele fizice, în baza comunicărilor autorităţilor abilitate ale adminis traţiei publice 
centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionăr ii 
cererilor pentru eliberarea ac telor de identitate. 

 

Compar timentul Informatic preia în Regis trul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor datele 
privind persoana fizică în baza comunicăr ilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români 
sau cu privire la modificările intervenite în statutul c ivil al persoanelor în vârs tă de 0-14 ani, 
precum şi ac tele de identitate ale persoanelor decedate sau declaraţiile din care rezultă că 
persoanele decedate nu au avut ac te de identitate. 

 

Din totalul de imaginilor preluate cu s taţiile foto fixe ş i cu camera mobilă persoanelor care au 
solicitat eliberarea unui ac t de identitate, nu au fos t cazur i de res tituire a lotur ilor, acestea 
fiind corec t poz iţionate, conform M etodologiei DEPABD nr. 1969221/14.06.2010. 

 

Au fos t tipărite tr imes trial lotur ile pentru eliberarea cărţilor de alegător pentru tiner ii care au 
împlinit vârsta de 18 ani la s fârşitul fiecărui trimes tru (736 carti de alegator). 
 

Au fos t furnizate, în condiţiile legii, datele de identitate sau adresa persoanelor, către 
autor ităţile şi ins tituţiile publice centrale, judeţene ş i locale, agenţii economici sau cetăţeni, în 
cazul în care sunt necesare prelucrăr i de date în sis tem informatic  şi comunicarea în termen 
a datelor solicitate (1247 verificări, din care 83 pentru M .I., 1089 pentru alte minis tere, 1 
pentru agenţi economici, 74 pentru persoane fizice). 
 

Activităţi pe linie de Stare civilă: Compar timentul Stare Civilă, componentă a Serviciului 
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Neamţ, în per ioada analizată şi-au 
des făşurat ac tivitatea conform Legii nr. 119/1996 republicată, cu modificăr ile ulter ioare, a 
M etodologiei din anul 2011 cu pr ivire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de s tare 
civilă, ale ar t. 16 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public  
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor  Tîrgu Neamţ şi a ordinelor şi dispoziţiilor pr imite 
de la eşaloanele superioare.    
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Activităţi specifice desfăşurate în anul 2011: 
 întocmirea, la cerere sau din oficiu – por tiv it legii, a ac telor  de naş tere, de căsătorie şi de 

deces şi eliberarea cer tificatelor doveditoare  
 înscrierea de menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea ac telor de 

stare civilă aflate în păs trare şi trimiterea comunicărilor de menţiune pentru înscriere în 
regis tre, exemplarul I sau II, după caz 

 eliberarea de ex trase de pe actele de s tare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi 
dovezilor privind înregis trarea unui ac t de stare civilă, la cererea persoanelor fizice 

 transmiterea struc tur ii informatice din cadrul servic iului comunicările nominale pentru 
născuţii v ii, cetăţeni români, or i cu priv ire la modificăr ile intervenite în s tatutul civil al 
persoanelor în vârs tă de 0-14 ani, precum şi ac tele de identitate ale persoanelor  
decedate ori declaratiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut ac te de 
identitate 

 întocmirea buletinelor statistice de naş tere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu 
normele Ins titutului Naţional de S tatis tică. 

 

Se evidenţiază: 
 s-au înregis trat 904 acte de stare civila, as tfel: 589 naşteri; 140 căsătorii; 175 decese 
 s-au eliberat 1949 cer tificate de stare civilă, din care 1579 cer tificate naştere, 172 

certificate căsător ie, 198 cer tificate deces 
 s-au transcris 48 ac te de stare c ivilă încheiate în s trăinătate pr ivind persoanele cu 

domiciliul pe raza oraşului Tîrgu Neamţ 
 s-au întocmit un numar de 211 - Anexa 24 pentru deschiderea procedur ii succesorale 

pentru persoanele decedate, cu ultimul domiciliu in T irgu Neam t; 
 s-au întocmit un număr de 1459 menţiuni, din care: 781 provenite din ac te proprii; 678 

primite; 1187 operate; 1187 comunicate la exemplaraul II; 224 comunicate la exemplarul 
I la alte primării 

 au fost înregistrate 2 naş teri tardive, 3 rectificări de ac te de s tare civilă, 2 schimbări de 
nume pe cale administrativă 

 

Lunar, au fos t transmise: 
 la Compar timentul de Evidenta a Populatiei buletinele persoanelor decedate, 

comunicar ile de nas tere, comunicarile de modificare in statutul civil al persoanei pana la 
varsta de 14 ani, cer tificatele de s tare civila anulate, situaţia ac telor de stare civilă 
înregis trate în luna de rapor tare; 

 la Directia Judeţeană de S tatis tică - buletinele s tatis tice 
 la Comapar timentul Regis tru agricol – ac tele s i faptele de s tare civ ila de pe raza orasului 

Tirgu Neam t inregistrate in luna respec tiva, pentru actualizarea componentei 
gospodariilor 

 la Directia de M uncă şi Protecţie Sociala - lis ta copiilor cu vars te de la 0 la 7 ani 
decedati; 
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 la Consiliul Judeţean – Compar timent S tarea Civila - căsătoriile încheiate cu persoane 
din strainatate; 

 s-au intocmit opisur ile alfabetice si predat registrele de s tare civila - exemplarul II, 
cuprinzand ac tele intocmite – la Serviciul Stare Civila a Consiliului Judetean Neam t; 

 ordonarea documentelor, arhivarea si inventarierea fondului arhivis tic. 
 

Activităţi pe linie de secretariat, arhivă: 
 au fos t înregistrate un număr de 1096 de documente primite sau create în cadrul 

serviciului 
 au fos t înregistrate şi formulate răspunsur i pentru un număr de 451 solic ităr i ale 

ins tituţiilor sau ale persoanelor pentru Legea nr. 677/2001  
 au fost prim ite în audienţă de către şeful serviciului un număr de pes te 500 persoane 
 toate răspunsurile solicitate au fos t tr imise în termenele prevăzute de lege, pentru fiecare 

categorie de lucrare 
 
3. SERVICIUL PUBLIC VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Tîrgu Neamţ, înfiinţat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.145 din 30.12.2005, es te o s truc tură specializată, cu o dotare specifică, 
ce se constituie în subordinea Cons iliului Local şi este destinat să des făşoare ac tiv ităţi de 
prevenire, monitorizare şi ges tionare a situaţiilor de urgenţă în sectorul de competenţă, să 
coordoneze resursele umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare res tabilir ii 
stăr ii de normalitate, în scopul protejării populaţiei, bunur ilor şu mediului, împotriva efec telor  
negative ale situaţiilor de urgenţă şi înlăturarea operativă a acţiunilor aces tora.         
 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are în s truc tura sa un compartiment de 
prevenire şi o formaţie de intervenţie, care are în compunere echipe spec ializate, în funcţie 
de tipur ile de riscuri identificate în sec torul de competenţă (stingerea incendiilor, cercetare-
căutare, transmisiuni-alarmare, deblocare-salvare, evacuare, salvare şi prim-ajutor, sanitar  
veterinară,intervenţii la inundaţii şi supor t logis tic). Coordonarea şi îndrumarea de 
specialitate a ac tivităţilor 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 respec tăr ii legalităţii în domeniul s ituaţiilor de urgenţă de 
către ins tituţiile publice, operatori economici şi cetăţenii de pe raza unităţii adminis trativ-
teritoriale. Cooperează pentru intervenţia în situaţii de urgenţă cu serviciile de urgenţă 
profesioniste, serviciile voluntare şi pr ivate şi cu alte s truc turi abilitate să intervină pentru 
salvarea oamenilor, protecţia materialelor şi valorilor din patrimoniul cultural, acordarea de 
sprijin pentru supraveţuirea populaţiei în caz de dezastre.              
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Logis tica acţiunilor de intervenţie cupr inde măsurile organizate, planificate şi des făşurate în 
scopul asigurării la timp şi fără întrerupere cu resurse mater iale necesare îndeplinir ii 
misiunilor, menţiner ii în permanenţă a stării de sănătate a personalului, a s tării de 
funcţionare a tehnic ii de intervenţie şi comunicaţii. 

 

În anul 2011 s-au întocmit următoarele documente: 
I. DOCUM ENTE DE PLANIFICARE ANUALE 
 Planul anual al ac tiv ităţilor în domeniul s ituaţiilor de urgenţă. 
 Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă. 
 Proiec tul de buget.             
II. DOCUMENTE DE ORGANIZARE 
 Dosarul pr ivind organizarea şi dotarea Servic iului voluntar pentru s ituaţii de urgenţă ; 
 Regulamentul de organizare ş i funcţionare a Serv iciului voluntar pentru situaţii de 

urgenţă; 
 Schema de înştiinţare – alarmare ş i asigurare legături de comunicare între forţe.             
III. DOCUMENTE DE CONDUCERE. 
 Planul de analiză şi acoper ire a riscurilor teritoriale; 
 Planul de apărare împotriva riscurilor generate de inundaţii, fenomene meteorologice 

periculoase,  accidente la cons trucţii hidrotehnice şi poluări accidentale; 
 Planul asigurării de resurse materiale, umane şi financiare necesare ges tionării situaţiilor  

de urgenţă 
 Planul de evacuare în caz de urgenţă; 
 Planul de intervenţie la cutremure ş i alunecări de teren; 
 Planul de protecţie şi intervenţie la accidente pe timpul transpor tului cu subs tanţe 

periculoase; 
 Planul de monitorizare, ges tionare şi intervenţie la incendiile de pădure; 
 Planul de intervenţie la accidentele chimice, nucleare şi urgenţă radiologică; 
 Planul de acţiune la epizootii (gripa porcina) 

 

Sarcinile serviciului în anul 2011 au fost următoarele: 
 Acoperirea riscurilor potenţiale din sectorul de competenţă, atât din punc t de vedere 

preventiv, cât şi din punc t de vedere operaţional; 
 Executarea opor tună a mis iunilor şi operaţiunilor spec ifice; 
 Corelarea per formanţelor tehnice ale mijloacelor de intervenţie cu specificul şi gradul de 

dificultate  ale situaţiei de urgenţă, în vederea exploatării cu efic ienţă maximă a acestora. 
 

Aceste sarcini au fos t puse în aplicare în cursul anului 2011 prin: 
 Întocmirea graficului de informare publică şi a graficului de control pentru anul 2011. 
 Au avut  loc instruiri cu direc tor i, responsabili de la şcoli şi licee şi preoţii parohi. 
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 Avizarea de către Inspec toratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Petrodava”  al Judeţului 
Neamţ a planurilor de intervenţie pe tipuri de riscuri. 

 Concepţia , aprobarea şi avizarea planur ilor  de asigurare cu resurse umane şi mater iale, 
a planului de evacuare în caz de situaţie de urgenţă . 

 S-au efec tuat controale la unitaţile sanitare ş i sanitar-veterinare, conform graficului de 
control pentru anul 2011. 

 Cu ocazia sărbătorilor  pascale au fos t efectuate controale la lăcaşurile de cult. 
  Împreuna cu specialiş ti din Compar timentul de prevenire al  Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă al Judeţului Neamţ au fos t efec tuate controale la muzee, Casa de 
Cultură "Ion Creangă", Biblioteca Orăşenească, la unităţile REMAT . 

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

 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  locul  II  la 
general; 

 Împreuna cu mai multe societăţi comerciale au fost s tabilite punc te de decontaminare 
personala şi a maşinilor de intervenţie. 

 Au fos t verificate adăpos turile de protecţie civilă  şi punc tul de comandă de către 
Compartimentul de Protecţie Civilă din cadrul Inspec toratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„Petrodava” al judeţului Neamţ. 

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

caniculă ş i  amenajarea punctelor de prim-ajutor. 
 

Ca urmare a pr imirii aver tizărilor meteorologice şi hidrologice, la nivelul Primăriei oraşului 
Tîrgu Neamţ s-au luat următoarele măsuri: 
 A fos t ins tituit serviciul de permanenţă la sediul Primăriei oraşului  Tîrgu Neamţ  , 

conform OM AI  nr. 736/22.07.2005 ; 
 Populaţia şi operator ii economici din zona inundabilă a  fos t aver tizată despre riscurile 

posibile în cazul producer ii unei v iituri; 
 Au fos t afişate mesaje de averizare/atenţionare în locuri publice şi prin mass-media; 
 S-a verificat sistemul de înş tiinţare şi alarmare; 
 Au fos t monitorizate cursurile de apă şi au fos t  înlăturate obs tacolele din albie; 
 S-a organizat intervenţia in caz de inundaţii şi au fos t verificate utilajele pentru 

intervenţie. 
 

În perioada 1-15 septembrie 2011 au fos t efec tuate controalele la unităţile şcolare din 
sectorul de competenţă; 

 

 Pentru prevenirea  izbucnirii unor incendii la lăcaşurile de cult care poartă Hramul 
Adormirii M aicii Domnului pe timpul des făşurării slujbelor religioase, Serviciul Voluntar  
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pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Tîrgu Neamţ în perioada 02.08.2011-05.08. 2011 a 
des făşurat un control   tematic, conform graficului de informare publică. 

 Au fos t emise comunicate de atentionare a populatiei specifice fiecărei perioade  a 
anului în conformitate cu aver tizările primite de la Inspec toratul pentru Situaţii de Urgenţă  
„ Petrodava” al judeţului Neamţ,  de la Apele Române şi de la Prefec tură. 

 În lunile septembr ie şi oc tombrie s-au desfăşurat controale la gospodăriile populaţiei, 
fiind v izate in special cele care prezinta un risc ridicat de incendiu. 

 Adăposturile de Protecţie c ivilă au fos t marcate ş i igienizate, totodata s-a efectuat si 
intretinerea instalatiilor din incinta lor. 

 Au fos t intocmite planurile de alarmare al  serviciului şi de evacuare a oraşului Tîrgu 
Neamţ în caz de situaţie de urgenţă fiind tr imise spre avizare Inspec toratului pentru 
Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ. 

 Pentru fiecare interventie efec tuata de către membr ii Serv iciului Volunatr pentru Situaţii 
de Urgenţă au fos t intocmite rapoar te de ac tivitate care au fos t aprobate de catre 
preşedintele comitetului local pentru s ituatii de urgenta si inaintate Inspectoratul pentru 
Situatii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ; 

 S-au efec tuat exerciţii de alarmare şi intervenţie de către echipele Serviciului Voluntar  
pentru Situaţii de Urgenţă la unităţile şcolare 

 Au fos t supravegheate focurile de ar tificii cu ocazia sarbator ilor de iarna si au fos t luate 
masuri de prevenire si s tingere a incendiilor in zonele in care s-au tinut concer te.  

 Personalul Serv iciului Voluntar pentru S ituaţii de Urgenţă beneficiază de contrac te de 
asigurare de viaţă. 

 

Compartimentul PROTECŢE CIVILĂ: 
 s-a executat programul de pregătire ş i ins truire în conformitate cu preveder ile cupr inse în 

Ordinul Prefectului pe anul 2011; 
 s-au executat toate şedinţele de ins truire lunare şi semestriale; 
 s-au menţinut   în per fec tă s tare de funcţionare mijloacele de înştiinţare-alarmare;  
 s-au sprijinit în şcoli cercurile de elevi intitulate "Cu viaţa mea apăr viaţa" cu un program 

de pregătire specifică şi s-a par ticipat la concursuri, faza locală şi judeţeană, asigurându-
se  transpor tul la competiţ ii; 

 s-a asigurat operativ itatea punc tului de comandă pr in lucrări de întreţinere ş i igienizare; 
 s-a urmărit realizarea adăpos turilor de protecţie civ ilă la cons trucţiile noi, care au 

prevăzut prin proiec t as tfel de spaţii; 
 s-au executat antrenamente de ins truire lunare cu aparatura F1001B ş i reţea radio Zefir; 
 tr imestrial au fos t verificate şi întreţinute componentele sis temului de înş tiinţare alarmare 

din localitate; 
 pregătirea pentru intervenţie la nivelul localităţii s-a executat intens şi foar te divers ificat şi 

în funcţie de riscurile specifice ale fiecărui agent economic ş i ins tituţie publică din zona 
de competenţă; 
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 controale pe linie de protecţie civ ilă la operator ii economici şi instituţiile publice cu scopul 
prevenirii şi îndrumăr ii aces tora; 

 s-au executat ins truc taje şi exerciţii demonstrative în ins tituţiile de învăţământ; 
 s-au difuzat, cu prilejul fiecărei ac tivităţi, pliante cu noile semnale de alarmare şi cu 

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

 

Apărare împotriva dezastrelor: 
 s-au făcut analize privind modul de acţiune în situaţia producerii unor dezas tre; 
 s-a reactualizat Planul de apărare împotr iva dezastrelor; 
 s-au mediatizat prin pos tur ile locale de televiz iune s i presa masur i pentru prevenirea 

îmbolnăvir ii animalelor, precum si masuri concrete priv ind circulatia animalelor pe raza 
oraşului T irgu Neam t; 

 cu utilajul din dotarea S.V.S.U. s-au executat săpături de decolmatare şi adâncire a 
şanţurilor în car tierul Blebea, Pometea , Condreni, Humuleş tii Noi, activitaţi de 
dezăpezire pe raza adminis trativ-teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ. 

 a fos t iniţ iat Programul de măsur i pr ivind salubr izarea cursurilor de apă; 
 a fos t iniţ iat Programul de măsuri pentru perioada toamna – iarnă 2011- 2012, privind 

combaterea înzăpez irii, poleiului şi a gheţii pe drumur ile publice. 
 

Activitatea P.S.I: 
 s-au emis ac tele de autoritate în domeniul prevenirii s tingerii incendiilor; 
 s-au emis comunicate de presă cu recomandările priv ind prevenirea stinger ii incendiilor  

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

verbal de control încheiat de Inspec toratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
"Petrodava" ; 

 s-a popularizat în şcoli s i ins tituţii neces itatea cunoaş terii măsur ilor specifice de 
prevenire a incendiilor, anul 2011 fiind dec larat ANUL VOLUNTARIATULUI; 

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

 s-au verificat ins talaţiile elec trice urmărindu-se asigurarea tablourilor elec trice cu 
siguranţe calibrate şi înlăturarea improv izaţiilor 

 s-au sprijinit în şcoli cercur ile de elevi intitulate "Prietenii Pompierilor" cu un program de 
pregătire spec ifică şi s-a par ticipat 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 direc ta îndrumare a Inspec toratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
"Petrodava"; 

 s-au întocmit şi reactualizat  Fişele obiec tivelor ins tituţiilor din subordinea Primăriei 
oraşului Tîrgu Neamţ, Fişa localităţii şi Planul de intervenţie la incendii. 
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Comitetul local pentru situatii de urgenţă: 
 s-au organizat ins truiri si analize pentru eficientizarea aces tor  organisme (Comitet local 

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

 s-a actualizat Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în conformitate cu noile 
reglementăr i cu privire la sis temul local de management al s ituaţiilor de urgenţă; 

 mărirea capacităţii de adăpos tire prin folosirea subsolur ilor cu destinaţie tehnică şi 
sensibilizarea asociaţiilor de propr ietar i asupra necesităţii păs trării aces tor subsoluri în 
condiţii tehnico-sanitare corespunzătoare; 

 

Mobilizarea economiei si pregătirea teritoriului pentru apărare: 
 s-a întocmit planul  priv ind asigurarea populaţiei cu produse alimentare s i nealimentare 

în situaţii de război; 
 s-a actualizat „Monografia economica militara a oraşului Tirgu Neamt; 
 s-a întocmit si s-a avizat „Situaţia M LM  (mobilizăr ii la locul de munca); 
 s-a întocmit „Lis ta bunur ilor rechiziţ ionabile pentru situaţii de război; 
 am par tic ipat la toate ins truir ile pe linia mobilizării şi pregătir ii economice pentru apărare. 
 

Întreţinere, reparaţii drumuri şi circulaţ ie: În anul 2011 s-a executat lucrări de întretinere 
şi reparaţii la străzile şi trotuarele din orasul Tîrgu Neam t şi localitătile componente: Blebea, 
Humulesti si Humulestii Noi. 
 

Drumurile nemodernizate au fos t balas tate în întregime cu piatră concasată următoarele 
străzi: 1M ai, Aprodu Purice, Fdt.M ărului, Fdt.M ocani, Grivitei, S lt.Câmpeanu, Hangului, 
Crinului, Teiului, Bis tr itei, M acului, Nem tisor, Ogoarelor, Garoafelor, Ana Ipătescu, H.C.C., 
Câmpului, Unirii, Veronica M icle, Fdt.Văii, Luncii, M .Viteazu, Gh.Lazăr, Crizantemei, Veterani, 
Cosbuc, Vultur, Profesor Dimitrie Ulea, Crângului, Castanilor, Dac iei, Vânătorului, Prundului, 
Oituz, Popa Sapcă, Ion Roată, M oldovei, Rom ână, Busuiocului, A lexandru cel Bun, 
V.Alecsandr i, Fdt.Fabricii,etc. 
 

Conform Planului operativ de acţiune pentru combaterea poleiului şi a înzăpezirii drumurilor  
publice pe anul 2011 s-a acţionat pe toată raza localităţi cu utilajele din dotare şi în timp 
eficient, ac tivităţi ce au dus la fluidizarea circulaţiei şi evitarea situaţiilor deosebite. 
           
Pentru îmbunătaţirea ac tiv ităţii de c irculaţie pe raza oraşului s-au întreprins acţiuni pentru 
rezolvarea situaţiilor determinate de num ărul sporit de autovehicule parcate şi în trafic. S-
au luat măsuri pentru fluidizarea circulaţiei şi pentru des făşurarea în siguranţă a traficului 
auto şi pietonal. 

 

S-au achizitionat indicatoare rutiere pentru inlocuirea celor deteriorate si pentru completarea 
celor lipsa şi s-au aplicat marcaje rutiere pe strazile: Cuza Vodă, Roger Naum, Radu 
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Teoharie,Aleea Brazilor,V.Alecsandri, Mărăsesti(Pitici), 1 Decembrie 1918. De asemenea 
s-au marcat toate parcările pentru taxiuri situate pa raza orasului. 
 

Asociaţia Cultul Eroilor 
 s-au organizat fes tivităţi de cins tire s i pomenire a eroilor (Ziua Eroilor – Înălţarea 

Domnului, Ziua Vânătorilor de munte, Ziua României, Ziua Cetăţii Neamţ); 
 s-au organizat la Casa Culturii s impozioane cu teme is torice şi s-a insis tat asupra 

înfiinţării in scoli a unor subfiliale Cultul Eroilor; 
 s-au inventariat si fotografiat toate monumentele istorice de pe raza oraşului; 
 am par tic ipat la toate adunările organizate de Comitetul Judeţean Neamt – Cultul Eroilor; 
 s-a popularizat în şcoli ş i ins tituţii revis ta România Eroica; 
 s-a organizat la Târgu Neamţ o festivitate prilejuită de aniversarea a 95 de ani de la 

înfiinţarea primului Batalion al Vânător ilor  de munte – 3 Noiembr ie 2011; 
 s-au inventar iat toate monumentele Eroilor din oraş şi s-a propus un program de 

întreţinere şi refacere a inscripţiilor de pe aces tea; 
 s-au trimis  fotografii şi mater iale documentare la Asociaţia Cultul Eroilor Piatra Neamţ, în 

scopul edităr ii unui album la nivelul judeţului Neamţ; 
 s-au înfiinţat în şcoli cercuri ale elevilor de cins tire a eroilor şi s-au organizat dezbateri 

istorice pentru o mai bună cunoaştere a contr ibuţiei oraşului Tg. Neamţ la scrierea 
istoriei noastre. 

 

Asociaţia Veteranilor de război 
 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 

solic itându-se propuneri privind îmbunătăţirea în ceea ce pr iveşte drepturile aces tora şi 
s-au înaintat la Asociaţia Judeţeană Neamţ; 

 s-au întocmit evidenţe privind componenţa numerică a veteranilor pe categorii de vârs tă 
(militari, premilitari, decoraţi, nedecoraţi, numărul văduvelor de război  etc.) ; 

 s-au organizat simpozioane şi întâlniri festive cu conţinut comemorativ pr ivind apor tul 
adus de veteranii oraşului nos tru în cele două războaie mondiale; 

 s-a derulat programul de eliberare a foilor de parcurs auto şi CFR la toţi veteranii; 
 s-au organizat dezbateri şi simpozioane pe teme is tor ice cu pr ilejul Sărbătorilor Zilele 

Cetăţii şi Zilele Oraşului, organizându-se spec tacole şi mese fes tive de comemorare a 
celor dispăruţi. 

 
5. Serviciul PUBLIC POLIŢIA LOCALĂ 
 

Serviciul Public Politia Locala din cadrul Primariei orasului Tîrgu Neam t, a desfăşurat în 
cursul anului 2011, activităţi care au avut ca obiec tiv as igurarea ordinii ş i liniştii publice, 
combaterea fenomenului de vagabondaj, a comerţului s tradal neautorizat, asigurarea unui 
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climat de siguranţă civ ică, ac tiv ităţi de prevenire, menţinerea unui aspec t civilizat a ar terelor  
pietonale şi a pieţei agroalimentare.  
 

Statul de funcţii al Serviciului Public de Poliţ ia Locală se compune din:  
 17 funcţionari public i şi un personal contractual      

Activităţi desfăşurate în anul 2011: 
a) Activitatea de ordine şi linişte publică desfăşurată de agenţii locali, a fos t organizată 
astfel : 
 câte o patrulă formată din 2 agenţi locali sau unul, după caz, schimbul 1 ş i 2 între orele 

06-14 şi 14-22 ; 
 4,5 agenţi locali au asigurat paza rampei de gunoi a oraşului Tîrgu Neam t  24 din 24 de 

ore; 
 4,5 agenţi locali au asigurat paza ş i ordinea la sediul Primăriei Tîrgu Neamt, 24 din 24 de 

ore; 
 2 agenţi locali au asigurat paza şi ordinea la S.C. CIVITAS COM. SRL Tîrgu Neamţ între 

orele 07-19. 
b) Planurilor  de acţiune ş i ins truire pentru agenţii locali au fos t aprobate de conducerea 
Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, traseele acoper ite în permanenţă pe timp de zi, s-au 
des făşurat as tfel: 
 B-dul Stefan cel M are :Central-Biserica Adormirea M aicii Domnului-Parc Casa Cultur ii ; 
 str. M ihai Eminescu-Central –Pod Ozana ; 
c) Pe lângă ac tivităţile cotidiene, menite să as igure un c limat de ordine şi linişte publică, 
agentii locali, s-au mai avut în vedere următoarele aspec te: 
 des făşurarea unui comer t s tradal civilizat; 
 aplicarea HCL nr. 52/2009 pr ivind s tabilirea unor măsuri pentru gospodărirea oraşului 

Tîrgu Neamţ, precum şi constatarea ş i sancţionarea faptelor ce cons tituie contravenţii; 
 aver tizarea şi sancţionarea persoanelor care nu au efec tuat curăţarea canalelor pluviale; 
 aver tizarea şi sancţionarea cetăţenilor care nu şi-au întretinut şantur ile din faţa 

proprietăţilor; 
 aver tizarea şi sancţionarea cetăţenilor care au depozitat materiale de cons trucţii pe 

domeniul public; 
 aver tizarea şi sancţionarea cetăţenilor care depozitează gunoi menajer în alte locuri 

decât cele special amenajate ; 
 supravegherea malurilor râului Ozana pentru ev itarea depozităr ii gunoiului în zonă;  
 s-a urmărit sancţionarea persoanelor care au parcat autovehicole pe trotuar te şi zonele 

verzi dar ş i a celor care au blocat căile de aces în ins tituţiile publice, şcoli, biserici etc ; 
 împreună cu funcţionari din cadrul serviciului de specialitate al Primăriei au avut loc  

acţiuni pentru verificarea tuturor firmelor de tax imetrie cu ac tiv itate pe raza oraşului Tîrgu 
Neam t; 
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 4 agenti locali au asigurat des făşurarea în condiţii optime a 14 meciur i de fotbal pe 
Stadionul “CETATEA” 

 s-a urmărit identificarea, somarea şi sancţionarea persoanelor care au expus   
autoturisme spre vânzare pe domeniul public 

 s-a realizat un audit al siguranţei elev ilor din oraşul Tîrgu Neam t pentru a indentifica 
intervalele orare când es te nevoie de prezenţa Poliţ iei Locale în apropierea perimetrelor  
acestora 

 par tic iparea la diferite acţiuni de ecologizare şi curaţenie a oraşului. 
 

 s-a asigurat fluidizarea traficului rutier şi închiderea s trăz ilor în zonele în care s-au 
efec tuat reparaţii sau lucrăr i la par tea carosabila 

 s-a asigurat ordinea şi linştea publică cu ocazia des făşurării manifes tărilor social 
culturale organizate în orasul Tîrgu Neamt  

 a fos t asigurata însoţirea şi protecţia funcţionarilor în executarea ac tivităţilor specifice de 
control; 

 asigurarea unui trafic fluent în oborul oraşului Tîrgu Neamt ,în fiecare zi de luni  
 actiuni menite sa combata fenomenul cersetoriei ; 
 savirsirea in public de fapte, ac te sau ges tur i obscene, proferare, de injurii, expres ii 

jicnitoare sau vulgare; 
 consumul de băuturi alcoolice în locur i publice 
 par tic iparea alături de organele de poliţ ie la menţinerea ordinii publice în noaptea 

INVIERII 
 Depuner i de coroane la difer te monumente ale eroilor 
 Ziua Eroilor - Monumentul Eroilor Tîrgu Neamţ 
 Ziua Vînătorilor de M unte - Monumentul Vînătorilor de M unte 
 Ziua Naţionala a României - Monumentul Eroilor Tîrgu Neam t 
 asigurarea ordinei şi liniş tii publice cu ocaz ia bâlc iului anual 
 asigurarea ordinii la Balur ile Bobocilor,  organizate de cele trei licee din oraş 
 asigurarea şi menţinerea ordinii publice, fluidizarea traficului la manifes tările dedicate 

zilei “CETĂŢII NEAM Ţ” 
 par tic iparea s i mentinerea ordinii pentru buna des fasurare a manifes tar ilor dedicate 

VINATORILOR DE MUNTE ; 
 parada măş tilor 
 alte ac tivitati solicitate de catre Primăria oraşului Tîrgu Neamţ  
 

Serviciul Public Poliţia Locală are în dotare un autoturism utilizat pentru ac tiv itatile de 
patrulare în oraşul Tîrgu Neamţ. 
 

Serviciul Public Politia Locală a intervenit ş i rezolvat un numar 132 de sesizăr i venite din 
par tea cetăţenilor, pentru: tulburarea ordinii şi liniş tii publice, parcarea autoturismelor pe 
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spaţii amenajate cu flor i, depoz itare de materiale de cons trucţii pe domeniul public ce s-au 
rezolvat la faţa locului luându-se măsur ile legale. 
 

Pentru o mai buna colaborare cu Inspec toratul Judetean de Jandarmi Neamţ ,s-a încheiat 
Protocolul pentru as igurarea ordini şi liniş tii publice, combaterea cersetoriei ş i as igurarea 
manifes tărilor cultural-spor tive din oraşul Tîrgu Neam t.      
Activitatea de ordine şi linişte publică: s-a reuşit creş terea tuturor indicatorilor: 
 241 persoane legitimate 
 34 persoane perchezitionate 
 53 persoane conduse la sediul Politiei Locale 
 2012 persoane atenţionate 
 109 persoane aver tizate 
 15 acţiuni comune cu Poliţ ia oraşului Tîrgu Neamţ 
 12 pânde efec tuate 
 2 persoane predate Poliţ iei Nationale 
 0 patrule mix te cu Poliţ ia oraşului Tîrgu Neamţ 
 2 infracţiuni cons tatate 
 32 somaţii înmânate cetăţenilor cu pr ivire la  HCL nr. 52 /2009 
 7 obiec tive controlate 
 14 contraventii aplicate: 4 contravenţii la Legea nr. 61/91, 5 contravenţii la                                

Legea nr. 12/1990, 5 HCL nr. 52\2009.                                                                            
Valoarea contraventiilor aplicate es te în valoare de 1150 lei:  
 500 lei la HCL nr. 52\2009 
 250 lei la Legea nr.12\1990 
 400 lei la Legea nr. 61\1991 
 din cele 14 de contraventii aplicate 7 (sapte)au fost AVERTISM ENTE. 
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Cap.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 

1. CASA CULTURII „ION CREANGĂ” TÎRGU NEAMŢ 
 

Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ organizează şi des făşoară ac tivităţi cultural – 
artistice şi de educaţie permanentă, susţine formaţii ar tis tice de amatori şi se implică în 
descoper irea şi promovarea talentelor locale, în conservarea şi promovarea tradiţiilor locale 
şi a folclorului autentic spec ific zonei, organizează şi des făşoară cursuri de formare 
profesională continuă, organizează ac tivităţi de documentare, expoziţii şi des făşoară 
activităţi de educaţie c ivică şi de informare a publicului. 
 

Manifestări şi activităţi desfăşurate în anul 2011: 
 31.12.2010 – 1.01.2011– Revelion 2011: foc de artificii şi spec tacol folcloric 
 2 ianuarie - Parada Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou, ediţia a XV-a 
 14 ianuar ie - „Dor de Eminescu”: lansare de car te: „Sâmburul luminii”, de prof. Emanuela 

Istrati Macovei, spectacol: „Dor de Eminescu”, prezentat de Colegiul Tehnic “Ion 
Creangă” şi Liceul Economic “Vasile Conta” 

 16 ianuar ie  - Întrunirea Sindicatului Liber al Pens ionarilor, program ar tis tic dedicat 
poetului M ihai Eminescu  

 24 ianuar ie - „Ziua Unirii Principatelor” – program ar tistic în centrul oraşului şi „Hora 
Unir ii” cu Fanfara Casei Culturii  

 25 ianuarie - Spec tacol de circ: Chr istianis Magic Show 
 14 februarie - Spec tacol de diver tisment organizat de Casa Culturii cu prilejul Zilei 

Îndrăgos tiţilor 
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 18 februar ie - Spec tacol de teatru: „Omul care a văzut moar tea” prezentat de Teatrul 
„Vos tru” – Piatra Neamţ, în regia ac triţei Draga Olteanu Matei 

 20 februarie  - Şedinţa anuală a Radioului de amatori 
 25 februarie - Spec tacol de teatru: „O scrisoare pierdută” prezentat de Teatrul M unicipal 

„Bacovia” Bacău 
 26 februar ie – Simpoz ion: „Ziua Radio Clubului Ion Creangă Tg. Neamţ Y08KZG” 

organizat cu prilejul întâlnirii tuturor Radio Clubur ile de amatori din ţară 
 5 mar tie – Spec tacol: „De ziua mamei” organizat de Clubul Copiilor  
 7 mar tie – Spec tacol de teatru: „O scrisoare pierdută” cu Teatrul “Bacovia” Bacău 
 8 martie – Inaugurarea Centrului de resurse culturale regiunea Nord-Est la Căminul 

Cultural Blebea, S finţirea Căminului Cultural de la Blebea 
 Conferinţa: „Voluntariatul în domeniul comunităţii, element esenţial pentru cetăţenia 

activă” 
 20 mar tie – Concurs interac tiv pentru copii organizat de Fundaţia „Columna” 
 23 martie – Spec tacol de teatru: „Flor in şi Florica” prezentat de Teatrul M unicipal 

„Bacovia” Bacău 
 25 mar tie – Spec tacol organizat în cadrul campaniei AVON 
 27 mar tie – „Ziua M ondială a Teatrului”, spec tacol de teatru prezentat de elevii Colegiului 

Naţional “Ş tefan cel Mare”, Corp B 
 30 mar tie – Confer inţe meditaţie în Pos tul Paş telui: „T imp şi veşnic ie în lumina Învier ii”. A 

conferenţiat pr. Nicodim Petre de la M itropolia Iaşi. Program ar tis tic prezentat de Grupul 
Ator Tg. Neamţ 

 8 aprilie – Spectacol de teatru: „Cu dragos tea nu te pui”, prezentat de Teatrul Tineretului 
Piatra Neamţ 

 14 aprilie – S finţirea Punc tului Sanitar de la Căm inul Blebea 
 15 aprilie – Concurs realizat de ISU: „Cu viaţa apăr v iaţa”; Bursa Locurilor de Muncă 
 25 aprilie – Spec tacol: „Bucuria Luminii”, invitată Mioara Velicu 
 29 aprilie – Spec tacol concurs preselecţie pentru Fes tivalul Folcloric „Cântă bucium pe 

Ceahlău” 
 4 mai – „Iona” – spec tacol de teatru pentru elevi 
 7 mai – Spec tacol folclor ic prezentat de Ansamblul Folc loric „Ozana” 
 9 mai – „Ziua Europei”, program artistic în piaţa centrală a oraşului; Concurs pe teme de 

istorie realizat de profesor ii de is tor ie 
 10 mai – Spec tacol de teatru pentru copii: „Ionică şi M ăriuca” prezentat de Teatrul 

Tineretului Piatra Neamţ 
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 12 mai – Spectacol de teatru: „Tache, Ianche şi Cadâr” prezentat de Teatrul Bucureş ti, în 
dis tribuţie Ioan Gyuri Pascu 

 15 mai – Adunare generală C.A.R. Pensionari 
 20 mai  – Zilele Colegiului Naţional „Ş tefan cel M are”, spec tacol fes tiv aniversar -  60 ani 
 25 mai – Spectacol de teatru: „Povestea pros tiei” cu Teatrul “Bacovia” Bacău 
 26 mai – Zilele Colegiului Tehnic „Ion Creangă”, cursul festiv al claselor a XII-a 
 28 mai – Zilele Colegiului Tehnic „Ion Creangă”, derularea Proiec tului naţional „Creangă 

la el... acasă”, ediţia a II-a 
 29 mai – Tradiţionala Slujbă de mulţumire pe Is lazul „Aerodrom” oficiată de Înalt Prea 

Sfinţitul Teofan M itropolitul Moldovei, spec tacol folclor ic 
 30 mai – Lansare de car te: „Două figur i de seamă ale învăţământului românesc” – 

învăţătorii Bancea de la Şcoala din Humuleş ti - Faza judeţeană a Fes tivalului concurs 
pentru preşcolar i „Pupăza din tei” 

 2 iunie – Ziua Eroilor, depuner i de coroane, Te-Deum şi program ar tis tic la M onumentul 
Eroilor 

 5 iunie – Derularea proiectului educaţional al Clubului Copiilor „E ziua noas tră”; 
„Concursul formaţiilor ar tis tice”, din şcolile oraşului şi zona limitrofă, faza zonală 

 9 iunie – Întâmpinarea delegaţiei de pr imari din regiunea N-E a României la Cetatea 
Neamţ 

 9- 17 iunie - Serbăr i de s fârşit de an şcolar, prezentate de grădiniţele ş i şcolile din oraş 
 11 iunie – Simpozion Internaţional „Bucuria de a fi copil”, organizat de Asociaţia 

Grădiniţelor 
 26 iunie – „Ziua Drapelului României”, program artis tic în piaţa centrală - - Spec tacol de 

teatru prezentat de elevii cursurilor de teatru a Şcolii ProfessAr t&Vision 
 1-3 iulie – „Zilele Cetăţii Neamţ – ediţia a XI-a 
 7 iulie – Concer t susţinut de Corala “Bazil Anas tasescu” şi invitaţii: Valentin Câmpeanu 

Gafton, Flavian Chitic, M argareta Mihăilescu  
 6 august – Concurs naţional de Culturism, fitness şi skandenberg, ediţia a II-a 
 6 septembrie – Deplasare Cetatea Neamţ pentru întâmpinare delegaţie Suedia din 

par tea Minis terului Agriculturii şi Silvic 
 7-11 septembrie – Zilele Oraşului Tîrgu Neamţ, ediţia a XXI-a, Floralia 2011, Târg de 

produse tradiţionale 
 13 septembrie – „Ziua Pompierilor”, proiecţii filme pentru elevi, expoziţie foto 

documentară: „Din activitatea ISU Neamţ” 
 23 septembrie –Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi 
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 29 septembrie – 2 oc tombrie Festivalul Internaţional de M uzică uşoară pentru copii  
„Volare”, ediţia a II-a  

 13 octombrie – Spectacol de teatru: „Domnul Goe”, prezentat de Teatrul M unicipal 
„Bacovia”, Bacău 

 28 oc tombrie – Spec tacol „Balul bobocilor” de la Colegiul Naţional „Ş tefan cel Mare” 
 1 noiembr ie - Teatru pentru copii: „Suntem 4 facem teatru” prezentat de Teatrul 

Municipal „Bacovia” Bacău 
 3 noiembrie - Ziua Vânătorilor de M unte – depuner i de coroane, program ar tis tic la 

Monumentul Vânătorilor de Munte 
 4 noiembr ie – Spec tacol „Balul boboc ilor” al Colegiului Tehnic „Ion Creangă” 
 11 noiembrie – Spec tacol „Balul Bobocilor” al Liceului Economic „Vasile Conta” 
 12 noiembrie – Proiect naţional Şcoala Lunca – spec tacol concurs formaţii ar tis tice din 

şcoli par tenere 
 1 decembrie - Ziua Naţională a României – depuneri de coroane şi program ar tis tic la 

Monumentul Eroilor 
 5 decembrie - Spectacol de teatru: „Bigamul” prezentat de Teatrul M unicipal „Bacovia”  

Bacău 
 6 decembr ie – Spec tacol caritabil organizat de CITO Tg. Neamţ 
 7 decembr ie – Conferinţă religioasă organizată de Sindicatl Liber al Pensionarilor 
 10-11 decembrie – Expoziţii şi spec tacole concurs organizate de Consiliul Local al 

Tiner ilor 
 16-18 decembrie - Zilele „Ion Creangă” - ediţia a XLII-a,  
 17 decembrie –  Spectacol „Poves te de Crăciun” şi Deschiderea Orăşelului Copiilor  
 18 decembrie - Serbare de Moş Crăciun organizată de ISU Tg. Neamţ 
 19-23 decembrie - Serbări de M oş Crăciun ale grădiniţelor şi şcolilor din oraş  
 22 decembr ie – Concer t de colinde prezentat de Corul „Gloria Dei” a Seminarului 

Teologic „Veniamin Cos tache” Neamţ 
 27 decembrie – Par ticiparea Formaţiei de Arnăuţi a Casei Culturii la Fes tivalul de datini 

şi obiceiuri de iarnă de la F lămânz i, jud. Botoşani 
 30 decembr ie – Program artistic prezentat de Grupul „Romantica” al Sindicatului Liber al 

Pensionarilor 
 31 decembrie – Revelion 2012, spec tacol folcloric susţinut de solistele Ansamblului 

Folcloric „Ozana” şi solis tul bucov inean Alexandru Brădăţan, focuri de ar tificii. 
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În anului 2011, Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ a mai găzduit diverse întâlniri, 
şedinţe la nivel local şi judeţean, întrunir i cetăţeneşti, cons fătuiri organizate de Inspectoratul 
Şcolar Neamţ, prezentări de produse, şedinţe şi ins truiri ale Detaşamentului de Jandarmi, 
ISGU, Poliţia Tîrgu Neamţ, Sindicatul liber al pens ionarilor, C.A.R. pens ionari, întruniri ale 
Asociaţiei Nevăzător ilor, Consiliului Local al Tiner ilor Tîrgu Neamţ, cursuri de auditor în 
domeniul calităţii, cursuri de calificare pentru şomeri, şedinţe de repar tizare a tichetelor  
pentru veterani, prezentări de produse cosmetice şi naturis te etc. 

 

În luna decembrie 2011 s-a constituit Formaţia de Arnăuţi, formaţie care va ac tiva pe lângă 
Casa Culturii “Ion Creangă”. “Formaţia de Arnăuţi” se doreş te a fi un păs trător ş i promoter al 
obiceiur ilor populare de iarnă din zona Tîrgu Neamţ. 
 
2. BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ  
 

Biblioteca publică reprez intă un reper durabil în informarea comunităţii locale. Biblioteca, ca 
fac tor de recons trucţie ideatică a realităţii, cons tituie una din ins tituţiile cu rol esenţial în 
educarea şi formarea culturală a comunităţii. Cu atr ibuţii esenţiale în formarea, informarea  
şi şlefuirea personalităţii utilizatorilor, biblioteca s tochează şi prelucrează informaţiile pe 
care, mai apoi, cu titlu gratuit, sunt puse la dispoziţia celor interesaţi. 
 

Privită din perspectiva aces tor considerente, biblioteca îş i află un loc prioritar  în comunitatea 
locală, asigurând utilizatorilor săi surse de informare, educare şi acces liber la valorile 
umane. La finalul anului 2011, biblioteca, avea în colecţiile sale un număr de 54.119 cărţi şi 
3 titlur i de abonamente la publicaţiile seriale.  
 
Din totalul de 793 de cărţi achiziţ ionate şi înregis trate în inventar, 79 de cărţi au fos t 
achiziţionate prin finanţare bugetară în valoare de 4.464,59 lei, iar 714  cărţi sunt din alte 
surse(donaţii de la edituri, autori sau personae par ticulare), în valoare de 8.871 lei. Cele 
60.926 volume, din care 47.810 titlur i(47357 în limba română şi 453 în alte limbi), cele 3 
periodice seriale sunt s tocate în condiţii relative avantajoase pe cei 900 ml de raftur i, cu 
24.370 documente cu acces liber la raft ş i sunt oferite utilizatorilor prin cele două secţii de 
împrumut, pentru adulţi ş i copii. 
 

Biblioteca orăşenească deserveş te populaţia oraşului Tîrgu Neamţ dar ş i o mare par te din 
populaţia comunelor învecinate oraşului prin elevii şi s tudenţii care au domiciliul în alte 
localităţi şi care sunt elevi ai colegiilor, liceelor, şcolilor generale din oraşul Tîrgu Neamţ. 
 
În anul de referinţă 2011, biblioteca a înregis trat un număr de 3.019 utilizatori ac tivi, din care 
641 noi înscrişi şi 2.378 vizaţi. Din rapor tul s tatis tic, de la sfârşitul lunii decembrie, din cei 
641 utilizatori înscrişi, ponderea cea mai mare o au elevii – 61,15%, studenţii – 29,49%, 
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restul fac par te din alte categorii profesionale. Indicator ii pe vârs te evidenţiază o pondere a 
celor cuprinşi între 14-25 ani(40%), sub 14 ani(28,55%), între 26-40 ani(24,8%), între 41-60 
ani(4,21%), pes te 61 ani(2,35%). Frecvenţa vizitării bibliotecii a fos t în total de 41.120 vizite 
directe, iar documentele difuzate au fos t în număr de 54.119, din care 103 consultate la 
bibliotecă - 53.698 cărţi şi 421 publicaţii seriale. 
 

În ceea ce pr iveş te publicaţiile împrumutate ş i consultarea aces tora la sediul bibliotecii, din 
cele 54119, 324 aparţin c lasei 0,832, clasei 1,1014, c lasei 2,152, clasei 3/32,179, clasei 
33,273, clasei34/36, 198 c lasei 37, 132 clasei 39,432, clasei 50/54, 223 clasei 55/59, 943 
clasei 61, clasei 80/811, 23180 clasei 821.135.1, 21815 clasei 821, 509 clasei 91, 839 
claselor 90, 929/94. 
 

Din totalul documentelor difuzate 22.379 sunt publicaţii adresate copiilor. Pe baza s tatistic ii 
prezentate, indic ii de evaluare a ac tiv ităţii bibliotecii au fos t următorii: 3,2 vol./loc. Indice de 
dotare şi înzes trare, 20 vol/utilizator indice de lectură a utilizatorilor, 17% indicele de 
cuprindere. 
 

Diversificarea cererii a determinat o activitate mai intensă din par tea bibliotecar ilor care au 
căutat să analizeze în profunz ime informaţiile din colecţiile bibliotecii şi să răspundă prom t 
cererilor şi doleanţelor utilizatorilor. Astfel, pe lângă tradiţionalele liste bibliografice elaborate 
la cerere au fos t întocmite bibliografii a unor evenimente culturale, iar pe bază de opis al 
referatelor s-au întocmit bibliografii tematice, adresate elev ilor şi s tudenţilor. 
 

Personalul bibliotecii, format din 3 persoane, a lucrat la toate ac tiv ităţile spec ifice de 
bibliotecă: completarea colecţiilor, informare/documentare, prelucrare car te, împrumut, 
evidenţă.  
 

Biblioteca şi-a realizat dimensiunea sa culturală cu impac t asupra comunităţii pr in 
manifes tările culturale propuse pentru anul 2011. B iblioteca a realizat par teneriate cu 
Fundaţia Culturală “Ion Creangă”, Casa Culturii “Ion Creangă”, Colegiul Naţional “Ş tefan cel 
M are”, Colegiul Tehnic “Ion Creangă”, Liceul Economic “Vasile Conta”, şcoli generale, 
Telev iziunea locală Neamţ – TV. Prin aces te par tener iate s-a încercat dezvoltarea gus tului 
pentru lec tură a elevilor, s-au organizat concursuri, ore de cenac lu literar, întâlnir i cu scriitori 
şi oameni de litere. 
 

În cadrul bibliotecii ex istă un serviciu de informare turis tică care a fos t solicitat şi a oferit 
informaţii în anul 2011 pentru 293 de turiş ti. La Centrul BIBLIONET au fos t înregistraţi 4.457 
utilizatori. 
 
La capitolul financiar, anul 2011, s-a înscris ca un an de criză,  bugetul Bibliotecii orăşeneş ti 
a fost în valoare totală de 82,061 mii lei, din care 72,885 mii lei din finanţare de la bugetul 
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local al Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, 8,871 mii lei din donaţii – bani care se regăsesc în 
cărţi donate şi 0,305 mii lei venituri propr ii(cărţi plătite de cititor i). 
 

Cheltuielile curente au fost: 56,898 mii lei – cheltuieli personal, 4,466 mii lei cheltuieli pentru 
achiziţii de documente şi 11,53 mii lei pentru alte cheltuieli materiale(iluminat, gaz, apă, 
telefon, poştă, internet, mater iale consumabile şi de întreţinere. Implementarea Programului 
BIBLIONET la Biblioteca orăşenească, a dus la o creş tere a utilizator ilor de aproape 1.900 
faţă de anul precedent. Utilizatorii de Net găsesc opor tun faptul că biblioteca deţine 
calculatoare cu acces gratuit şi pot fi accesate în timpul programului de lucru al Bibliotecii. 
 

În anul 2011 s-a realizat ac tualizarea preţului fiecărei unităţi de inventar înregis trate de la 
începuturile bibliotecii până în prezent, de la regis trul de inventar nr.1 până la registrul cu nr. 
31. 
 

3. CREŞA NR.1 – CENTRU DE ZI PENTRU COPII 0-3 ani   
 

Creşa nr. 1 şi Centrul de zi pentru copii, cu varsta între 0 – 3 ani , proveniţi din familii în 
dificultate, au ca obiec tiv principal asigurarea securităţii copilului ş i s timularea dezvoltar ii 
psiho–motor ii, satis facerea tuturor nevoilor copilului pe timpul sederii în creşa, acordă 
servicii de educaţie timpurie, asigură o nutr iţ ie corectă necesară dezvoltar ii armonioase a 
copilului, asigură supravegherea s tării de sănătate ş i igienă a copiilor şi acordă pr imul ajutor, 
dar şi îngr ijirile medicale necesare în caz de îmbolnavire.   

Pe parcursul parcursul anului 2011, creşa a funcţionat cu 50 paturi, repartizate pe 3 grupe 
de vars tă : grupa m ică, mijlocie şi mare. Numărul de copii înscrişi a fos t de 55, cu o 
frecvenţă medie de 40 copii pe zi, 30 copii proveniţi din familii defavorizate. 
 

Personalul Creşei este compus din 10 salariaţi : personal mediu, 3 asis tente medicale 
principale, personal sanitar - 5 infirmiere, 1 spălătoreasă, personal muncitor, 1 bucătăreasă .   

Activitatea Creşei s-a des făşurat în condiţii normale, s-au respec tat normele de igienă, 
regimul alimentar, programul de ac tivitate pentru ariile de dezvoltare a copiilor. 
 

În ceea ce priveşte educaţia timpur ie a copiilor, unitatea es te inc lusă într-un proiect în 
colaborare  cu Unicef, Step by Step – Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare profesională 
«Nascut pentru a reuş i» şi Primăria oraşului Tîrgu Neamţ. În urma aces tei colaborări, s-au 
înfiinţat trei Centre multifuncţionale de dezvoltare ş i educaţie timpurie, au fos t dotate toate 
trei grupe cu mobilier nou, după normele Uniunii Europene: jucăr ii, materiale didac tice, 
aspirator etc., iar personalul a par ticipat la cursuri de per fecţionare  «Centrul multifuncţional 
în serviciu de calitate pentru copii mici». 
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În cursul anului 2011, în unitate s-au realizat reparaţii la ins talaţia termică, s-a igienizat o 
sală de grupă, s-a pus parchet melaminat şi s-a înlocuit şarpanta veche cu una nouă, s-au 
montat panour i solare în vederea asigurăr ii apei calde în unitate. 
 
4. SPITALUL ORĂŞENESC „SFANTUL DIMITRIE”  
 

Spitalul orăşenesc „Sfantul Dimitrie”, instituţie publică finanţată integral din venituri 
proprii, în calitate de ordonator terţiar de credite, a funcţionat în s tructura de paturi şi 
ambulator ie prevăzută prin OM S nr.793/2010, cu un număr total de 260 paturi repar tizate 
astfel: 
 Sectia medicina interna -  55 paturi, din care: 
 Compartiment gas troenterologie  - 10 paturi 
 Compartiment diabet zaharat       - 10 paturi 
 Sectia obs tetr ica ginecologie     - 35 patur i 
 Compartiment neonatologie      -  20 paturi 
 Sectia chirurgie generala           -  30 paturi 
 Sectia boli infec tioase                -  25 paturi 
 Sectia cardiologie                      -  30 patur i 
 Sectia reumatologie                   -  25 patur i, din care: compar timent recuperare, medicina 

fizica s i balneologie - 5 paturi 
 Sectia pediatr ie -  40 paturi. 

                       

Asistenta medicala spitaliceasca si ambulatorie a fos t asigurată de 318 salar iaţi, dintr-un 
total de 406 postur i aprobate pr in s tatul de funcţii, faţă de 517,50 pos turi normate în 
conformitate cu preveder ile OM S nr. 1224/10.                      
Din totalul posturilor ocupate 174 sunt personal medical, din care: 38 medici şi alt personal 
sanitar cu studii superioare, 146 personal sanitar mediu,  89 personal auxiliar, 25 - personal 
TESA,  41 – personal muncitor, deservire şi alte categorii. 
                         
Analiza indicator ilor de management ai resurselor umane, pentru anul 2011: 

Categoria 
de 

indicatori 
Denumire 
indicator 

Valoare medie 
nationala conf. 

Ord.MSP 1567/ 2007 
pe tip de spital 

Valoarea 
indicatorilo
r asumati 

In anul 
2011 

Valoarea 
indicatoril
or realizati 

in sem I 
2011 

Valoarea 
indicatoril
or realizati 
in sem II 

2011 

Valoarea 
indicatoril
or realizati 

in anul 
2011 

Indicatori 
de 

manageme
nt al 

resurselor 
umane 

Numar mediu de 
bolnavi ex ternati 
(spitalizare 
continua) pe un 
medic 

418.00 393,81 
 

204.40 
 

158,23 354,77 



 101 

Categoria 
de 

indicatori 

Denumire 
indicator 

Valoare medie 
nationala conf. 

Ord.MSP 1567/ 2007 
pe tip de spital 

Valoarea 
indicatorilo
r asumati 

In anul 
2011 

Valoarea 
indicatoril
or realizati 

in sem I 
2011 

Valoarea 
indicatoril
or realizati 
in sem II 

2011 

Valoarea 
indicatoril
or realizati 

in anul 
2011 

 
Numar mediu de 
bolnavi ex ternati 
la o asistenta 
medicala 

88.00 69,95 33.62 28,17 61,90 

 

Proportia 
medicilor din 
totalul 
personalului 
angajat 

8.59 7,24 7.71 7,90 7,76 

 

Proportia 
personalului 
medical din 
totalul 
personalului 
angajat al 
spitalului 

55.45 53,23 53.76 52,88 52,24 

 

Proportia 
personalului 
medical cu studii 
superioare din 
totalul 
personalului 
medical 

17.70 15,40 15.92 16,09 16,00 

 

Numarul mediu 
de cons. 
efectuate in 
ambulatoriu pe 
un medic 

4082.00 1833 1229.33 915,76 1963,54 

 
Numar mediu de 
consultatii pe 
medic in camera 
de garda / UPU 

50.00 1410 682.55 599,52 1308,28 

     
Activitatea medicală spitalicească şi ambulatorie s-a desfăşurat sub atenta conducere şi 
îndrumare a  CA, a comitetului direc tor, a  consiliului medical, a consiliului etic. În ac tiv itatea 
sa, consiliul medical al cărui preşedinte es te direc torul medical, a propus: 
a) îmbunătăţirea s tandardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordăr ii de 
servicii medicale de calitate şi în scopul creşterii gradului de satis facţie a pacienţilor; 
b) monitor izarea şi evaluarea activităţii medicale des făşurate în spital în scopul creşter ii 
per formanţelor profesionale şi utilizăr ii eficiente a resurselor alocate; 
c) a înaintat comitetului direc tor propuner i pr ivind utilizarea fondului de dezvoltare al 
spitalului; 
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d) a propus comitetului direc tor măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii 
spitalului în concordanţă cu nevoile de servic ii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor  
şi protocoalelor de prac tică medicală; 
 

 
Obiectivele principale ale managerului şi a comitetul director, pe linie medicală: 
 asigurarea permanenta a stocurilor necesare des fasurarii optime a ac tivitatii, pr in 

ins tituirea unor lis te cuprinzand medicamente  de baza, atent monitorizate de comisia 
medicamentului si de farmacovigilenta; 

 un control exigent al ac tivitatii desfasurate in CPU, prin monitorizarea atenta pr in fisa de 
supraveghere, a fiecarui pac ient prezentat in camerele de garda, a stocurilor de 
medicamente s i mater iale sanitare, precum s i mentinerea in s tare de func tionare a 
aparaturii din dotare; 

 asigurarea servic iilor medicale pentru persoanele ce reprezinta cazuri soc iale , mai ales  
in perioadele din an cu temperatur i ex treme; 

 imbunatatirea ac tivitatii compar timentului de prevenire a infec tiilor nozocomiale si 
colaborarea s transa cu sec tiile s i compar timentele unitatii. 

 

Realizarea indicatorilor de utilizarea serviciilor, ca obligatie contractuala asumata prin 
contractul cu  CAS Neamt: 

Categoria 
de 

indicatori 
Denumire indicator 

Valoare medie 
nationala 

conf. 
Ord.MSP 

1567/2007/ pe 
tip de spital 

Valoarea 
indicatorilor 

asumati 
In anul 2011 

Valoarea 
indicatoril
or realizati 

in sem I 
2011 

Valoarea 
indicatoril
or realizati 
in sem II 

2011 

Valoarea 
indicatorilor 
realizati in 
anul 2011 

Indicatori 
de utilizare 

servicii 
Numarul de pacienti 
ex ternati  specific 10863 5110 4114 9224 

 Durata medie de 
spitalizare  7.10 6,46 6.87 6,93 7.25 

 
Proportia pacientilor 
internati din totalul 
pacientilor prezentati la 
camera de garda (%) 

specific 45,00 28.40 29.37 34.37 

 
Proportia urgentelor din 
totalul pacientilor 
internati (%) 

59.00 64,00 76.07 76.52 76.27 

 
Indicele de complex itate  
cazuri pe spital si pe 
fiecare sectie  

0.6675 0,8999 0.8693 0.8340 0.9445 

 
Procentul pacientilor cu 
interv .chirurg. din total 
pacienti ex ternati din 
sectiile chirurgicale(%)* 

specific 60,50 42.72 52.76 46.74 
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Categoria 
de 

indicatori 
Denumire indicator 

Valoare medie 
nationala 

conf. 
Ord.MSP 

1567/2007/ pe 
tip de spital 

Valoarea 
indicatorilor 

asumati 
In anul 2011 

Valoarea 
indicatoril
or realizati 

in sem I 
2011 

Valoarea 
indicatoril
or realizati 
in sem II 

2011 

Valoarea 
indicatorilor 
realizati in 
anul 2011 

 CHIRURGIE 53.26 79,22 42.90 38.51 40.95 
 OBST.GINECOLOGIE 41.14 50,00 42.50 64.90 51.08 

 
Procentul pacientilor cu 
complicatii si co-
morbiditati din totalul 
pacientilor ex ternati (%) 

specific 93,86 97.44 100 97.14 

 Numar de consultatii in 
ambulatoriu specific 22000 14752 11905 26526 

 % internari in urgenta 
din total internari 59.00 66,92 76.07 76.52 68.13 

 

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli reflectată în indicatorii economico 
financiari: 

Categoria 
de 

indicatori 
Denumire indicator 

Valoare medie 
nationala,  
Ord.MSP 

1567/ 2007/ pe 
tip de spital 

Valoarea 
indicatorilor 

asumati 
anul 2011 

Valoarea 
indicatorilor 
realizati in 
sem I 2011 

Valoarea 
indicatorilor 
realizati in 
sem II 2011 

Valoarea 
indicatoril
or realizati  
anul 2011 

Indicatori 
economico-

financiari 

Ex ecutia bugetara 
fata de bugetul de 
cheltuieli aprobat 

96,11 95,00 49,07 96,70 
 

87,88 
 

 
Structura cheltuielilor 
pe tipuri de servicii, in 
functie de sursele de 
v enit 

96,24 96,15 95,55 95,99 95,96 

 
Proportia cheltuielilor 
cu servicii de urgenta 
in total cheltuieli (%) 

3,44 7,57 9,70 7,27 7,25 

 
Proportia cheltuielilor 
pentru serv icii 
paraclinice in total 
cheltuieli (%) 

3,62 7,60 8,29 4,50 5,12 

 
Proportia cheltuielilor 
pentru serv icii de 
spitalizare continua in 
total cheltuieli (%) 

79,52 73,89 71,43 74,31 76,32 

 
Proportia cheltuielilor 
pt. serv.spitaliz. de zi 
total cheltuieli (%) 

3,24 0.00 0.00 3,68 1,87 

 
Proportia cheltuielilor 
pentru serv icii in 
ambulatoriul de 
specialitate in total 

6,42 7,09 7,13 6,23 5,40 
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Categoria 
de 

indicatori 
Denumire indicator 

Valoare medie 
nationala,  
Ord.MSP 

1567/ 2007/ pe 
tip de spital 

Valoarea 
indicatorilor 

asumati 
anul 2011 

Valoarea 
indicatorilor 
realizati in 
sem I 2011 

Valoarea 
indicatorilor 
realizati in 
sem II 2011 

Valoarea 
indicatoril
or realizati  
anul 2011 

cheltuieli (%) 

 
Procentul v eniturilor 
proprii din totalul 
v eniturilor spitalului 
(%) 

10,73 7,59 6,25 16,07 10,34 

 
Procentul cheltuielilor 
de personal din 
totalul cheltuielilor 
spitalului (%) 

66,89 69,63 67,72 56,48 65,53 

 
Procentul cheltuielilor 
cu bunuri si serv icii 
din totalul cheltuielilor 
spitalului (%) 

24,77 27,72 29,07 36,23 30,93 

 
Procentul cheltuielilor 
de capital in total 
cheltuielilor spitalului 
(%) 

7,41 2,65 3,21 7,29 3,54 

           
Investiţiile realizate în anul 2011: În cursul anului 2011 Spitalul orăşenesc „Sfântul 
Dimitr ie” Tg.Neamţ a achizitionat aparatura medicala în sumă totală de 481.337 lei,  din 
următoarele surse : 
a) fondul de dezvoltare al spitalului   =     22.692 lei 
b) venituri proprii ale spitalului           =     71.645 lei 
c) donaţii şi sponsor izări                    =     22.000 lei 
d) bugetul de s tat – trans feruri     =   365.000 lei 
  

a) Din fondul de dezvoltare al spitalului au fos t achiziţionate aparate medicale: 
 dis tilator apă 2 l/h           1 buc    =   2.108 lei - laborator analize medicale 
 ster ilizator  cu aer cald   2 buc     =   7.688 lei - secţia obstetr ică-ginecologie 
 ster ilizator  cu aer cald   2 buc     =   7.688 lei - secţia chirurgie 
 analizor hemoglobină 1 buc      =   5.208 lei - secţia medicină internă 
 

b) Din venitur ile proprii ale spitalului s-au realizat : 
 un analizor biochimie complet automat, în valoare de 46.500 lei, pentru laboratorul de 

analize medicale.  
 reparaţiile capitale efectuate la cazanul de apă caldă din centrala termică a spitalului, în 

sumă de 16.557 lei; 
 licenţa software la analizoarele laboratorului de analize medicale, în sumă de 3.150 lei; 
 servicii de cer tificare ISO pentru laboratorul de analize medicale, în sumă de 91 lei; 
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 contravaloare TVA, în sumă de 5.347 lei aferentă dispozitivului pentru dezgheţare şi 
încălz ire plasmă şi sânge al punc tului de trans fuz ii. 

 
c) Din sponsor izarea în sumă de 22.000 lei, pr imită de la Raiffeisen Bank, s-a achiziţ ionat un 
dispoz itiv  pentru dezgheţarea şi încălzirea sangelui şi a produselor din sange necesar  
punctului de trans fuz ii sanguine.  
          
Aparatul BARKEI plasmatherm es te fabr icat in Germania cu multiple aplicatii, cea mai 
impor tanta es te rapiditatea s i siguranta de încălzire a sângelui necesar  efec tuar ii 
transfuziilor. Numărul de pungi dezghetate es te în funcţie de urgente, în medie se folosesc 
70 de unităţi/luna.  
  

d) din sumele alocate de la bugetul de s tat au fos t achiz itionate următoarele aparate 
medicale: 
 aparat anes tezie 1 buc  =  114.000 lei - secţia chirurgie  
 gas trofibroscop 1 buc  = 118.000 lei - secţia chirurgie „Cabinet pentru endoscopie 

diges tiva superioara”  
 incubator nou - născuţi 1 buc =  38.000 lei - compartiment neonatologie. Es te un 

incubator  mobil de transport ce urmează a fi folosit în caz de: evacuare -  calamităţi; 
pentru îngrijirea şi s tabilizarea un nou născut prematur sau normoponderal cu suferinţă 
perinatala în vederea trans ferului într-o unitate de specialitate de grad super ior 

 ecocardiograf  Doppler  1 buc = 95.000 lei, care urmeaza a fi utilizat de medic ii 
cardiologi care au competentă. 

 

Prin sprijinul financiar al Primăriei orasului Tîrgu Neam t, care consta în alocarea de fonduri 
eşalonat pe o perioadă de patru ani, diferenţele de preţ la aces te aparate medicale vor fi 
acoper ite din bugetul centralizat al oraşului, după cum urmează : 
 aparat anes tezie          1 buc  =   134.992 lei 
 gas trofibroscop          1 buc  =   149.964 lei 
 incubator nou-născuţi   1 buc  =     34.999 lei 
 ecocardiograf Doppler  1 buc  =   164.966 lei  
 

Pentru secţia chirurgie, din bugetul centralizat al oraşului Tîrgu Neamt, va fi alocată suma de 
255.000 lei pentru achizitia: 
 unui dispozitiv s tandard proc tologie, în sumă de 74.999 lei - des tinat intervenţiilor  

chirurgicale de mică anvergură din sfera ano-rec tala 
 dispoz itiv s tandard pentru chirurgie laparoscopica, în sumă de 180.000 lei.   

   

e) Prin protocolul de predare - primire nr. 13756/10.06.2011 încheiat între Oraşul Tîrgu 
Neamţ şi unitatea noas tră, în suma de 106.254 lei, au fost înregis trate mijloacele fixe cu 
care a fos t dotat laboratorul de recuperare, medicină fizică ş i balneologie al Spitalului: 
 baie galvanică           1 buc  =  28.520 lei 
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 aparat magnetoterapie 1 buc  =  19.902 lei (pres tabilite setarile pentru diferite afec tiuni) 
 combină elec troterapie  2 buc  =   33.331 lei (se pot efectua toate tipur ile de curenti ) 
 baie dublă de termoterapie    1 buc   =  10.230 lei 
 lampă infraroşii      1 buc   =    4.204 lei (prevazuta cu lampa de cuar t) 
 bicic letă ergonom ică    1 buc   =    3.548 lei 
 dispoz itiv ptr reabilitarea gleznei 1 buc   =        628 lei 
 roată recuperare umăr    1 buc   =    5.891 lei          
Dator ită renovării şi dotării laboratorului cu aparatură nouă adresabilitatea pacienţilor a 
crescut . Din luna aprilie au beneficiat de tratament recuperator 1.200 de pacienti , atat din 
ambulator iu cât şi din secţiile reumatologie, medicină internă, chirurgie, pediatr ie, 
cardiologie. 
 

5. SC CIVITAS COM SRL 
 

Societatea comercială CIVITAS COM S.R.L Tîrgu-Neamţ şi-a des făşurat activitatea practică 
în anul 2011, în conformitate cu prevederile legislaţiei în v igoare precum şi în conformitate 
cu Hotărârile Adunării Generale, a Consiliului de adminis traţie al societăţii şi Dispoziţiilor  
Primarului oraşului Tîrgu-Neamţ. 

 

Obiec tivele soc ietăţii pentru aceas tă perioadă au fos t s tabilite prin Bugetul de venituri şi 
cheltuieli al societăţii pe anul 2011, aprobat de Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ pr in 
Hotărârea nr. 156/17.12.2010. 

 

Obiectivele societăţii:  În anul 2011, obiec tivele societăţii s tabilite prin Bugetul de venituri şi 
cheltuieli al societăţii, au fos t următoarele: 
 realizarea unor venituri totale de 1600000 lei, din următoarele activităţi: 
- administrarea pieţei agroalimentare, oborul ş i bazarul  1490000 lei; 
- pres tări servicii          100000 lei; 
- alte venitur i           10000 lei. 
- realizarea unui profit net de 133554 lei. 
 realizarea obiec tivelor de inves tiţie din piaţa agroalimentară: 
- achiziţionarea terenului de lângă Hala pentru des facerea produselor de origine animală şi  
 amenajarea unei parcări pentru autovehiculele care aprovizionează piaţa agroalimentară; 
- achiziţionarea terenului aferent halei agroalimentare din piaţa oraşului Tg. Neamţ; 
- achiziţionarea unui autoturism pentru deservirea ac tivităţilor des făşurate de societate; 
- realizarea unui panou publicitar în piaţa agroalimentară; 
- confecţionarea unui tronson de module s tradale pentru vânzarea produselor 
 meşteşugăreş ti şi ar tizanat în parcarea de lângă S tadionul ”Cetatea” Tg. Neamţ. 
 



 107 

Realizările societăţii: În anul 2011, soc ietatea comercială CIVITAS COM  S.R.L. Tîrgu 
Neamţ a continuat activităţile des făşurate în anii anterior i, respectiv adminis trarea pieţei 
agroalimentare, oborului si bazarului. 

 

Obiec tivele soc ietăţii pentru aceas tă perioadă au fost cele s tabilite prin Bugetul de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2011, aprobat prin Hotărârea nr. 156 din 17.12. 2010 şi menţionate la 
începutul prezentului rapor t, precum şi aducerea la îndeplinire a următoarelor măsuri: 
 măsurile s tabilite de organele de control: sanitare, veterinare, protecţia consumatorului, 

protecţia mediului, P.S.I., etc.  
 măsurile s tabilite prin Hotărârile Adunării Generale şi Consiliului de adminis traţie a 

societăţii precum şi pr in Dispoziţia Primarului oraşului Tg. Neamţ. 
 

Veniturile totale ale societăţii la s fârşitul aces tei perioade au fos t de 1631921 lei fiind 
realizate din:  
 administrarea pieţei agroalimentare, oborului ş i bazarului (chir ii +taxe)    1543616 lei 
 pres tări servicii                    66733 lei 
 alte venitur i          21572 lei 

 

Cheltuieli totale ale soc ietăţii la sfârşitul aces tei per ioade au fos t de          1327840 lei 
Profitul net al soc ietăţii în aceas tă perioadă a fos t de              258105 lei 
 

Din creditele bancare în sumă de 790741 lei exis tente la începutul anului 2011 s-au achitat 
rate în sumă de 155555 lei precum şi dobânzi în sumă totală de 100848 lei. La leasingul 
contrac tat în luna mai 2011, din suma de 76435 s-au achitat rate în sumă de 28581 lei. 

 

Dintre obiectivele soc ietăţii pe anul 2011 s-au relizat următoarele: 
 achiziţionarea unui autoturism pentru deservirea ac tivităţilor des făşurate de societate; 
 confecţionarea unui tronson de module s tradale pentru vânzarea produselor  

meşteşugăreş ti şi ar tizanat în parcarea de lângă Stadionul ”Cetatea” Tîrgu Neamţ. 
 

La sfârşitul anului 2011, societatea are contractate următoarele credite bancare: 
 creditul bancar pentru inves tiţii în sumă de 635185 lei pe o perioadă de 10 ani la Banca 

Transilvania, având ca termen de rambursare data de 11.01.2016; 
 leas ing-ul în sumă de 51313 lei pe o perioadă de 4 ani, contractat în anul 2011, având 

ca termen de rambursare luna mai 2014  
 

SITUAŢIA REALIZĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  
 

Refer itor la realizarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia se prezintă as tfel. 
Venituri totale    – planificat 1600000 realizat  -  1631921 
Cheltuieli totale – planificat 1442210 realizat  -  1327840 
Profit net           – planificat 133554 realizat  -    258105. 
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6. SC ECO TG SRL TG.NEAMT 
 

Societatea SC ECO TG SRL TG.NEAMT a fost înfiinţată în luna ianuarie 2010 , fiind singura 
firma de salubr izare licenţiată şi delegată de Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ, conform HCL 
160/ 18.12.2009 . 
 

SC ECO TG SRL adminis trează inves titia realizata în cadrul Proiec tului PHARE- ECO 
MANAGEMENT TG.NEAMT şi operează servicii de salubrizare şi ges tionare a deşeurilor în 
Oraşul Tîrgu Neamţ(par tener cu 63% din capitalul social) şi comunele: Bălţăteş ti( 9%), 
Brustur i(8%), Drăgăneşti(3%), Ghindăoani(5%) şi Grumăzeşti(12%), ca urmare a 
Contrac tului de Delegare a Ges tiunii prin atr ibuire direc tă a serviciului de salubrizare.   

Activităţi prestate de firma SC ECO TG SRL: 
 precolectare, colec tare s i transpor t a deseur ilor  munic ipale, inclusiv a deseur ilor tox ice 

periculoase din deseuri menajere, cu exceptia celor cu regim special. 
 sortarea deseurilor. 
 colec tarea, transpor tul, depozitarea si valorificarea deseurilor volum inoase provenite de 

la populatie, institutii publice si agenti econom ici neasim ilabile cu cele menajere.      
Obiec tivul general al societatii este protejarea si reabilitarea mediului si reducerea volumului 
de deseur i biodegradabile, a cantitatii de deseur i depozitate necontrolat, a impac tului 
depozitelor de deseur i asupra mediului si cres terea gradului de colectare selec tiva a 
deseur ilor prin deservirea unor zone care nu au beneficiat de aces t serviciu pana in prezent.  
 

Principalele obiective realizate în anul 2011: 
Cantitatea de deseur i colec tata selec tiv si valorificata es te de 180 tone. Cres terea cantitatii 
de deseuri colec tata selec tiv s-a datorat faptului ca s-au dis tr ibuit saci din plastic colorati 
diferit : albas tru pentru har tie si car ton , galben pentru PET- uri si plas tic , persoanelor care 
locuiesc la case si cate doua pubele de 120 lt inscriptionate pentru colectarea selec tiva la 
fiecare scara de bloc . 
         

In paralel cu sortarea şi îmbalotarea deşeur ilor, în S taţia de Sor tare şi Trans fer se 
realizează şi pregatirea deşeurilor din lemn ( tăierea, sor tarea, depozitarea corespunzătoare)  
în scopul utilizăr ii aces tora. Pentru aceas ta a fos t necesară achiziţ ionarea unui dispozitiv de 
debitare tip pendulă. 
        

Dotări la Statia de Sortare şi Transfer: aparat de sudură, compresor, polizor, robot de 
pornire care au fos t amplasate într-o magazie cons truită de către lucrător ii firmei, 
înfiintandu-se totodată şi biroul şefului de sectie. Se are în vedere cons truirea unui atelier  
mecanic pentru activităţi de reparaţii şi revizii atât în S taţie cât şi la masinile de transpor t, 
dotat corespunzător cu freză, s trung, bancuri de lucru de care dispunem. Containerul pentru 
depozitarea deşeurilor de echipamente elec tr ice şi elec tronice a fos t amplasat în S taţia de 
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Sortare şi Trans fer, pe platforma betonată, conform prevederilor legislaţiei în v igoare, pentru 
a fi preluate de către operatorii autor izaţi de tratare DEEE. 
         

Organizarea ac tiv ităţii lucrătorilor din sec torul colec tare – transpor t şi sor tare – îmbalotare se 
face în baza graficelor întocmite lunar, care sunt afişate ş i însuş ite de toţi lucrător ii. 
         

Cur tea S taţiei de Sor tare ş i Trans fer a fos t ex tinsă, nivelată, balas tată ş i împrejmuită, 
permiţându-ne să depozităm  toate pubelele din rampa de gunoi şi a tuturor materialelor  
refolosibile rezultate din dezmembrări. 
        

Activitatea societatii noas tre s-a extins prin efec tuarea serviciului de salubr izare ş i în 
comuna Urecheni, ca efec t al caş tigării lic itaţiei din luna iulie 2011, venitur ile încasate 
adăugându-se la profitul societatii.  
 

La finalul anului 2011, situaţia încheierii contractelor se prezinta astfel : 
 Tg. Neam t – agenti economici si ins titutii publice – 326 contrac te 
 Tg. Neam t – la case – 2191 contrac te 
 Tg. Neam t – la blocuri – 2241 + 6 asociatii 
 Brustur i – 370 contracte 
 Urecheni – 1184 contrac te 
 La comunele Drăgăneş ti, Ghindăoani şi Bălţăteşti avem încheiate contrac te direc t cu 

primăriile    
 Au fos t s tornate fac turile emise persoanelor fiz ice fără contrac t la un număr de 370 

clienţi în valoare de 41633,49 lei  
 S-au obţinut licenţele de transpor t la toate masinile de colec tat şi transpor t ş i au fos t 

echipate cu cauc iucuri corespunzătoare 
 S-a redus consumul de combus tibil cu 18%, întroducându-se cardur i pentru alimentare 
 S-a retarat autoutilitara NT-08-ECO la sarcina maxima de 3,5 tone reducandu-se 

cheltuielile atat la asigurare, rovinieta cât şi transpor t 
 S-a reparat remorca auto recondţtionându-se saşiul, obloanele, proţapul şi bena, prac tic  

a fos t confecţionată din nou 
 S-au reparat 16 containere de 3-4 metri ş i s-au aprov izionat 4 containere noi 
 S-au asigurat echipamente de protectie şi materialele igienico-sanitare necesare 
 Pentru recuperarea creanţelor s-a dispus somarea tuturor utilizatorilor cu datorii şi 

crearea de titlu executor în ins tanţă. 
 Din cu luna mar tie 2011, tariful de taxă de rampă s-a redus de la 14 lei la  4 lei fără TVA 

pe 1 M C şi s-a majorat capitalul social cu 50.000 lei, ajungând la 52.000 lei 
 S-au înfiinţat două servicii noi, respec tiv lucrar i de ins talatii elec trice şi construcţii.   
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INSTITUŢIILE ŞCOLARE DIN ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ 
 

Numărul total pe nivele, filiere şi profile, aferente formelor de învăţământ din oraşul 
Tîrgu Neamţ 

Număr de elevi Nr. 
crt. 

Nivel/ filieră/ profil Forma de învăţământ 
Urban  Rural 

1.  Înv ăţământ prescolar cu program normal ZI 193 - 
2.  Înv ăţământ prescolar cu program 

prelungit/saptamanal 
ZI 657 - 

3.  Inv atamant primar ZI 876 - 
4.  Inv atamant gimnazial ZI 929 - 
5.  Inv atamant liceal teoretic ZI 1017 - 
6.  Inv atamant liceal teoretic SERAL 43 - 
7.  Inv atamant liceal tehnologic, militar, pedagogic 

si teologic 
ZI 2112 - 

8.  Inv atamant liceal tehnologic SERAL 117 - 
9.  Inv atamant liceal FR 30 - 
10.  Inv atamant scoli arte si meserii, an 

completare, stagii de pregatire practica nivel 2 
ZI 35 - 

11.  Inv atamant postliceal/maistri  ZI 25 - 
12.  Cantine / cămine(elevi cazaţi)  41 - 

 
I. ŞCOALA NR.2 „GRIGORE GHICA – VODĂ” 
 

1. SITUAŢIA  ŞCOLARĂ  - Copii înscriş i la început de an şcolar 2010-2011: 
- Preşcolari: 
 grupa cu program normal:  

 nivel I - 16 
 nivel II – 23 

 grupa cu program prelungit:   
 2 grupa mica –  61 
 2 grupa mijlocie –  61 
 4 grupa mare/pregătitoare – 127 
 

- Elevi nivel pr imar:   
 clasa I – 47 
 clasa a II-a – 33 
 clasa a III-a – 32 
 clasa a IV-a – 58 
- Elevi nivel gimnazial:  
 clasa a V-a – 45 
 clasa a VI-a – 41 
 clasa a VII-a – 40 
 clasa a VIII-a – 36 
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2. PROMOVABILITATE AN ŞCOLAR  2010-2011: 
- Preşcolari: 
 grupa cu program normal :  

 nivel I - 16 
 nivel II – 23 

 grupa cu program prelungit:  
 2 grupa mica – 61 
 2 grupa mijlocie – 61 
 4 grupa mare/pregătitoare – 127 
 

- Elevi nivel pr imar:  
 clasa I – 47 
 clasa a II-a – 33 
 clasa a III-a – 32 
 clasa a IV-a – 58 
 

- Elevi nivel gimnazial:  
 clasa a V-a – 45 
 clasa a VI-a – 41 
 clasa a VII-a – 40 
 clasa a VIII-a – 38 
 

3. Frecvenţa elevilor 
Clasa Total absenţ e Absenţe motivate Nr. mare de absenţ e 
I-IV 253 118 120 

V-VIII 1244 699 190 

 

4. Starea disciplinară: Situaţia  notelor la pur tare: 
CLASA NOTE ÎNTRE    9,99 şi 7,00 NOTE SUB 7 
I - IV - - 
V- VIII 5 - 

 

5. Rezultate generale la învăţătură 
 Sem. I 2010-2011 Sem. II 2010-2011 
Total elev i I-IV, din care: 170 170 
Promovaţi 169 168 
Corigenţi 1 2 
Cu situaţie neîncheiată - - 
Total elev i V- VIII, din care: 157 162 
Promovaţi 150 157 
Corigenţi, din care: 7 5 
- la un obiect 3 5 
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 Sem. I 2010-2011 Sem. II 2010-2011 
- la două obiecte 2 - 
Cu situaţie neîncheiată - - 
Promovaţi cu medii generale:   
 Clasele I-IV 169 168 

S 16 18 
B 37 34 
Fb 116 116 

 Clasele V-VIII 150 157 
5 - 6,99 16 15 
7 - 8,99 55 59 
9 – 10 79 83 

 
La evaluarea naţională, clasa a VIII-a, a avut promovabilitate 100%. 
 

6. Personal didactic 
Titulari Din care ocupate cu personal care are gradul:  Total 

posturi/ 
catedre Suplinitori 

Debutan t 
Def. II I Doctor în 

ştiinţe Necalificat 
Educatoare  18 17/1 - 8 3 7 - - 

 
Înv ăţători 7 7 - 2 1 4 - - 

 
Profesori  20 12/8 3 5 4 11 - - 

 
 

II. ŞCOALA  NR.3 „ION CREANGĂ” – HUMULEŞTI  
 

1. Situaţie şcolară - Copii înscrişi la început de an şcolar 2010 – 2011: 
Nivel Număr grupe/clase Număr copii/elevi 

1 grupă mixtă 16 
1 grupă mijlocie cu program prelungit 26 

1 grupă mare 25 

Preşcolar 

1 grupă pregăti toare 32 
2,25 clase I 47 
1,25 clase II 48 
2,25 clase III 23 

Primar 

2,25 clase IV 44 
2 clase V 39 
2 clase VI 34 
2 clase VII 32 

Gimnazial 

2 clase VIII 36 
Nivel şcolar Număr clase Număr elevi 
Preşcolar 4 99 
Primar 8 162 
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Gimnazial 8 141 
 

2. Promovabilitate an şcolar  2010-2011: 
 

Învăţământ primar 
Indicatori SC.3 SC.5 

Elevi înscrişi la început de an şcolar 148 14 
Elevi rămaşi la sfârşit de an şcolar 146 12 
Elevi plecaţi în semes trul I 2 2 
Promovabilitate (%) 89,72% 
Promovaţi 131 10 
Elevi repetenţi 5  
Elevi cu situaţie neîncheiată 3  
Elevi neşcolarizaţi 7  

 

Învăţământ gimnazial 
Indicatori Total 
Elevi înscrişi la început de an şcolar 141 
Elevi rămaşi la sfârşit de an şcolar 136 
Elevi plecaţi în semes trul I 5 
Promovabilitate (%) 96,32% 
Promovaţi 1310 
Elevi repetenţi 0 
Elevi cu situaţie neîncheiată 1 
Elevi neşcolarizaţi 4 

 
3. Personal didactic - cadre didactice, personal didactic auxiliar /personal nedidactic 

Resurse umane Norme 
Personal didac tic 27,33 
Personal didac tic aux iliar 4 
Personal nedidac tic 6,5 
Total 37,83 

 

Distribuirea normelor/tip personal/elev în învăţământul de masă 
Personal An şcolar 2010-2011 

Numărul mediu de elev i pe norma didac tică 14,70 
Numărul mediu de elev i pe norma personal didactic aux iliar 100 
Numărul mediu de elev i pe norma personal nedidac tic 61,84 

 

Situaţia încadrării personalului didactic în unitate în anul şcolar 2010-2011 
din care: Norme/Posturi didactice Total 
Urban Rural 

Norme/pos turi didac tice 27,33 27,33  
Titulari 21,78 21,78  

Titulari(cumul de plata cu ora)    
Suplinitori calificaţi, participanţi la concursul de titularizare, cu 3,55 3,55  
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note peste 5 
Suplinitori calificaţi, participanţi la concursul organizat de ISJ    

Personal didactic asociat/pensionari    
Insti tutori, cu a doua specializare 2 2  

Cu studii superioare în alt domeniu    
Studenţi, în curs de cali ficare    

Studi i medii    
 

III. LICEUL ECONOMIC „VASILE CONTA” 
 

Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2010-2011: 
Promov ati cu medii Corigenti la 

Niv elul 

Nr de elevi promov ati   

5 -
 

6.9
9 7-
 

7.9
9 8-
 

8,9
9 9-
 

9,9
9 

1 OB 2 OB 3 OB 

Elevi cu 
situatia 
neincheiata 

primar 297 0 56 241 0 0 0 2 
gimnazial 331 3 106 222 0 0 0 0 
liceal 260 1 170 89 0 0 0 0 

 

Învăţământ primar 
 

 
 

 
 
 
 

 

Învăţământ gimnazial 
Indicatori Total 

Elevi înscrişi la început de an şcolar 333 
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 257 
Elevi rămaşi la sfârşitul semestrului I 260 
Promovabilitate (%) 100 

 

Statistică şcolară  
Situaţie pe judeţ Situatie pe unitatea şcolară 

Niv el Număr clase Număr elevi Niv el Număr clase Număr elevi 
Preşcolar 662  15295 Preşcolar 21 590 
Primar 1066 

 
20991 
 

Primar 11 297 

Indicatori Total 
Elevi înscrişi la început de an şcolar 301 
Elevi rămaşi la sfârşitul semestrului I 299                                                            
Promovabilitate (%) 99,9 
Elevi cu situaţia neîncheiată 2 
Elevi neşcolarizaţi 0 
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Gimnaziu 1048 
 

22743 
 

Gimnaziu 11 331 

Liceu ruta 
directă 

648 
 

17756 
 

Lice ruta directă 9 256 

 

Resurse umane - Efective elevi: 
Preşcolar   Pr imar Gimnazial Liceal 

To
ta

l 

Gr
up

e 

To
tal

 

I II III IV 
  To

tal
 

V VI VII VIII 

To
tal

 IX X XI XII 

To
tal

  

An
ul

 ş
co

la
r  

20
10

 - 
20

11
 

21 590 
71 
/ 
3 

68 
/ 
3 

75
/ 
3 

78
/ 
3 

292 
94 
/ 
3 

73 
/ 
3 

61 
/ 
2 

82 
/ 
3 

310 
56 
/ 
2 

56 
/ 
2 

30 
/ 
1 

64 
/ 
2 

206 1398 

 

Resurse umane - cadre didactice 
          Număr personal didactic calificat : Nr.personal 

didactic  
necalificat 

Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu definitivat Fără definit.  
1 38 17 5 2 - 
1.61% 60,31% 27,41% 8,06% 3,22%  

 

Resurse umane, personal (cadre didactice, personal didactic auxiliar şi nedidactic) 
Număr total de cadre didac tice: 63  - din care:  
- 24 educatoare 
- 11 învăţători 
- 28 profesor i 
Personal didac tic-auxiliar : 10 persoane 
Personal nedidac tic:   26 persoane 
 

Promovabilitate  
Rata de pr omovabilitate 

Pe sexe Pe mediu de r ezidenţă 
Număr  de elevi înscr işi 

Pe nivel 
M F M F M F U R U R U R 
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învăţăm. 
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Pr imar  309 317 292 100 %  100 %  99.9
% 

16
0 

14
9 

15
8 

15
0 

14
1 

15
1 
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2 

17
 

29
8 

19
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5 
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Gimnazial 315 331 310 100 %  100 %  100 
% 17

3 
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9 

17
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13
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Lic eal 94 163 206 100 %  100 %  100 
% 31
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IV. COLEGIUL TEHNIC “ION CREANGĂ” 

Plan de şcolarizare   
 Învăţământ preşcolar – 1 grupă 
 Învăţământ gimnazial – o clasă a V a 
 Învăţământ liceal  - 18 clase a IX a : 

 

Învăţământ liceal - 8 Clase a XII a, ruta progresivă: 

Nr. 
crt. 

Nr.  
clase 

Profil Domeniul pregatirii de 
baza 

Calificarea profosesionala 
Clasa a X I a 

Tehnician în administraţie Economic - 2 clase 
Tehnician în activitati economice 
Tehnician în turism -  intensiv engleză 
Tehnician în turism 

 
1. 

5  
clase  

zi 

serv icii 

Turism/alimentatie publica 
3 clase 

Tehnician în gastronomie 
Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului  Protectia mediului 

2 clase Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 
Industrie alimentara Tehnician analize produse alimentare 

Silvicultura Tehnician în silv icultură şi ex ploatări forestiere 

 
 
 

2. 

5 
 clase 

zi 

resurse 
naturale şi 
protecţia 
mediului 

Agricultura Tehnician agromontan 
Tehnician operator tehnică de calcul Electronica automatizari 

2 clase Tehnician în automatizări  
Tehnician în instalaţii electrice Electric - 2 clase 
Tehnician electrician electronist auto 
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Mecanica - 2 clase 
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 

3. 7 
 clase 

zi 

tehnic 

industrie tex tilă şi pielărie Tehnician în industria tex tilă 
4. 
 

1 clasă 
frecv enţă 

redusă 

real  Ştiinţe ale naturii 

Nr. 
crt. 

Nr.  
clase 

Profil Domeniul  
pregatirii de baza 

Calificarea profesionala 

1. 1 clasă  zi serv icii turism şi alimentaţie Tehnician în gastronomie 
 

2. 
 

1 clasă zi 
resurse naturale şi 
protecţia mediului 

agricultură Tehnician în agricultură 

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 
reparaţii 

Mecanică - 2 clase 

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 
reparaţii 

construcţii, instalaţii şi 
lucrări publice 

Tehnician în construcţii şi lucrări publice 

3. 4  clase zi  
tehnic 

industrie tex tilă şi 
pielărie 

Tehnician în industria tex tilă 

4. 
 

1 clasă 
seral 

 
tehnic 

mecanică Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 
reparaţii 

5. 1 clasă  
seral 

serv icii turism şi alimentaţie Tehnician în gastronomie 
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Resurse umane – elevi 
Situaţia statistică privind cuprinderea elevilor în învăţământul preuniversitar  

Nivel Număr clase Număr elevi 
Preşcolar 1 16 
Gimnaziu 2 45 
Liceu zi ruta directă 43 1303 
Liceu zi rută progresivă 9 274 
Liceu seral ruta progresiva 1 24 
Liceu frecv enta redusa ruta directa 2 61 
Liceu seral ruta directa 2 65 
An completare zi 6 195 
An completare seral 2 62 
Postliceal/  buget 2 56 
TOTAL 70 2101 

 

Efective şcolare/ clase/ forme de învăţământ : 
Clase Total 14-15 15-16 16-17 17-18 > 20 Români Moldoveni Romi 

Liceu    
clasa a IX-a zi 475 43 371 59 2 - 474 1 - 

Liceu  
clasa a X-a zi 436 - 21 372 43 23 436 - - 

Liceu  
clasa a XI-a zi 207 - - 16 188 3 207 - - 

Liceu  
clasa a XII-a zi 185 - - - 163 22 184 - 1 

Liceu  
clasa a XII-a RP zi 220 - - 21 143 56 220 - - 

Liceu  
clasa a XIII-a RP zi 110 - - - 2 108 110 - - 

Liceu seral (teoretic) 65 - - - - 65 65 - - 
Liceu frecv enţă 
redusă(teoretic) 61 - - - - 61 61 - - 

clasa aXIa 
An completare zi 225 - - 6 188 31 225 - - 

Învăţământ postliceal 56 - - - - 56 56 - - 
 
Distribuţia efectivelor de elevi, pe profil/domeniu, specializare/calificare profesională: 

Nr. 
Crt. 

Clasa Profil Domeniul 
pregatirii de baza 

Calificarea profesionala Nr  
clase 

Efective 
elevi 

1 IX A Tehnician în activ ităţi economice 1 30 
2 IX B 

comerţ 
Tehnician în administraţie 1 30 

3 IX C Tehnician în turism 1 31 
4 IX D 

Serv icii 

turism şi 
alimentaţie Tehnician în gastronomie 1 31 

5 IX E protecţia mediului Tehnician ecolog şi protecţia 
calităţii mediului  

1 31 

6 IX F 

Resurse 
Naturale şi 
protecţia 
mediului 

industrie alimentară Tehnician analize produse 
alimentare 

1 30 
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Nr. 
Crt. 

Clasa Profil Domeniul 
pregatirii de baza 

Calificarea profesionala Nr  
clase 

Efective 
elevi 

7 IX G silv icultură Tehnician în silv icultură şi 
ex ploatări forestiere 

1 29 

8 IX H Tehnician agronom 1 28 
9 IX I 

 

agricultură 
Tehnician în agricultură 1 28 

10 IX J Tehnician operator tehnică de 
calcul 

1 30 

11 IX K 

electronică 
automatizări 

Tehnician în automatizări  1 30 
12 IX L Tehnician în 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 

mecanică 

Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

1 29 

16 IX P 

Tehnic 

construcţii instalaţii 
şi lucrări publice 

Tehnician în construcţii şi lucrări 
publice 

1 30 

  Total a IX-a zi 16 475 
17 X A Tehnician în activ ităţi economice 1 29 
18 X B 

comerţ 
Tehnician în administraţie 1 28 

19 X C Tehnician în turism 1 29 
22 X D 

Serv icii 

turism şi 
alimentaţie Tehnician în turism  1 30 

23 X E protecţia mediului Tehnician ecolog şi protecţia 
calităţii mediului  

1 31 

24 X F industrie alimentară Tehnician analize produse 
alimentare 

1 28 

25 X G silv icultură Tehnician în silv icultură şi 
ex ploatări forestiere 

1 30 

26 X H Tehnician agronom 1 30 
27 X I 

Resurse 
naturale şi 
protecţia 
mediului 

agricultură 
Tehnician în agricultură 1 30 

28 X J Tehnician de telecomunicaţii 1 31 
29 X K 

electronică 
automatizări Tehnician în automatizări  1 28 

30 X L Tehnician în instalaţii electrice 1 26 
31 X M 

electric 
Tehn electrician electronist auto 1 27 

32 X N Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

1 30 

33 X O 

Tehnic 

mecanică 

Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

1 29 

  Total a X-a zi 15 436 
34 XI A Serv icii comerţ Tehnician în administraţie 1 35 
35 XI B protecţia mediului Tehnician ecolog şi protecţia 

calităţii mediului  
1 35 

36 XI C 

Resurse 
naturale şi 
protecţia 
mediului 

silv icultură Tehnician în silv icultură şi 
ex ploatări forestiere 

1 34 

37 XI D electric Tehnician electrician electronist 
auto  

1 34 

38 XI E 

Tehnic 

electronică 
automatizări 

Tehnician operator tehnică de 
calcul  

1 35 
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Nr. 
Crt. 

Clasa Profil Domeniul 
pregatirii de baza 

Calificarea profesionala Nr  
clase 

Efective 
elevi 

39 XI F  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 şi 
protecţia 
mediului 

industrie alimentară Tehnician analize produse 
alimentare 

1 31 

43 XII D Tehnician operator tehnică de 
calcul  

1 30 

44 XII E 

electronică 
automatizări 

Tehnician operator tehnică de 
calcul  

1 32 

45 XII F 

tehnic 

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 

serv icii turism şi 
alimentaţie Tehnician în gastronomie 1 32 

48 XII I Tehnician în agricultură 1 30 
49 XII J 

resurse 
naturale şi 
protecţia 
mediului 

agricultură 
Tehnician în agricultură 1 26 

50 XII K Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii  

1 33 

51 XII L 

tehnic mecanică 

Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii  

1 33 

52 XII M rp 
seral 

Sem II 

tehnic mecanică Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

1 32 

  Total a XII -a  ruta progresiv ă 7 220 
53 XIII J rp tehnic MECANICĂ Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii 
1 31 

54 XIII Krp resurse AGRICULTURĂ Tehnician în agricultură 1 29 
55 XIII Lrp serv icii TURISM ŞI 

ALIMENTAŢIE 
Tehnician în gastronomie  1 26 

56 XIIIM 
rp seral  

serv icii TURISM ŞI 
ALIMENTAŢIE 

Tehnician în gastronomie 1 24 

  Total a XIII -a ruta progresiv ă 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 frecv enţă redusă 2 61 
 PL I economic  Asistent de gestiune 1 27 

61 PL II economic  Asistent de gestiune 1 29 
Total învăţământ postliceal 2 56 
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Nr. 
crt. 

Clasa Domeniu Calificarea profesionala Nr.clase Efective elevi 

63 XI A ac Agricultură Lucrător în agroturism 1 33 
64 XI B ac Construcţii Mozaicar, montator placaje 1 30 
65 XI C ac Turism şi alimentaţie Ospătar(chelner),v ânzător în 

UA 
1 35 

66 XI D ac Mecanică Mecanic auto 1 31 
67 XI E ac Mecanică Mecanic auto 1 32 
68 XI F ac Industrie tex tilă şi pielărie Confecţioner produse tex tile 1 34 
69 XI G ac 

seral  
Mecanică Mecanic auto 1 30 

70 XII N ac 
seral  

Mecanica Mecanic auto 1 32 

  TOTAL AN COMPLETARE zi+ seral 8 225 
1 grupă 16preşcolari TOTAL GENERAL   - 2101  
69 clase 2085 elevi 

 

Promovabilitate liceu  
 

Liceu – zi   

 
 
 

 
 
 
 

 
Clasa RRăămmaaşşii  îînnssccrriişşii  PPrroommoovvaaţţii  PPrroocceenntt  

IX 433 397 91,68% 
X 429 400 93,24% 
XI 200 199 99,50% 
XII 182 182 100% 

XII rp 150 143 95,33% 
XIII rp 81 81 100% 

Filiera tehnologică 

Total 1475 1402 95,05% 

 
 

Clasa RRăămmaaşşii  îînnssccrriişşii  PPrroommoovvaaţţii  PPrroocceennttaajjee  22001100--22001111  
IX 433 397 91,68% 
X 460 429 93,26% 
XI 200 199 99,50% 
XII 182 182 100% 

XII rp 150 143 95,33% 
XIII  87 87 100% 

XIII rp 81 81 100% 
Total 1593 1518 95.29% 

Clasa RRăămmaaşşii  îînnssccrriişşii  PPrroommoovvaaţţii  PPrroocceenntt  
X  31 29 93,54% 

XIII 87 87 100% Filiera teoretică 

Total 118 116 98,30% 
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Promovabilitate liceu – frecvenţă redusă:  
 

Liceu – frecvenţă redusă 
Clasa RRăămmaaşşii  îînnssccrriişşii  PPrroommoovv aaţţii    PPrroocceennttaajjee  22001100--22001111  

XIII 61 61 100% 
Total 61 61 100% 

 

Situaţia promovabilităţii, în anul şcolar 2010-2011 pentru anul de completare - 
Învăţământ profesional 

 

Situaţia promovabilităţii, în anul şcolar 2010-2011 pentru învăţământul postliceal 
Anul RRăămmaaşşii  îînnssccrriişşii  PPrroommoovv aaţţii  PPrroocceennttaajjee  22001100--22001111  

I 30 26 86,66% 
II 27 25 92,59% 

Total 57 51 89,47% 
 

Absenteismul şi abandonul şcolar  
FFoorrmmaa  ddee  îînnvv ăăţţăămmâânntt  ÎÎnnssccrriişşii  iinniiţţiiaall  RRăămmaaşşii  îînnssccrriişşii  PPiieerrddeerrii  

Liceu - zi 1601 1475 -126 
Liceu-seral 65 57 -8 

Liceu – frecvenţă redusă 61 61 - 
Anul de completare 225 212 -13 

Înv ăţământ postliceal 56 57 +1 
Total general 2008 1862 -146 

 
Situaţia candidaţilor la examenul de bacalaureat 2011, sesiunea iunie-iulie 

Numar elevi 
Numar  
candi-
dati 

respinsi 

Din care cu 
medii: 

Nr . 
elevi 

reusiti 
Din care cu medii: 

  

Forma de 
invata-
mant In-

scr isi 
Pre-
zenti 

nepre 
zentat 

Elimi-
nati  

< 5 5 - 5.99 
 

6 - 
6.99 

7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

Zi 272 267 5 1 188 170 18 78 56 19 3 0 
Seral 33 33 0 0 26 25 1 7 5 2 0 0 
Distanţă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fără 
frecvenţă 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Frecvenţă 
redusă 61 59 2 0 49 42 7 10 10 0 0 0 

TOTAL 367 360 7 1 264 238 26 95 71 21 3 0 
 

Anul RRăămmaaşşii  îînnssccrriişşii  PPrroommoovv aaţţii  PPrroocceennttaajjee  22001100--22001111  
XI 212 199 93,86% 

Total 212 199 93,86% 
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Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat, sesiunea a II-a 
Din care cu 

medii: Din care 
cu medii: Forma de 

inv atamant 
Nr elev 
inscrisi 

Nr. 
elevi 

prezenti 

Nr. 
elevi 

nepre-
zentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi < 5 5 - 

5.99 

Nr. 
elevi 

reusiti 6 - 
6.99 

7 –  
7.99 

Zi 179 161 18 2 139 133 6 20 19 1 
Seral 20 18 2 2 14 11 3 2 2 0 

Distanţă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fără 

frecvenţă 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 
Frecvenţă 

redusă 44 41 3 1 38 35 3 2 1 1 
TOTAL 245 222 23 6 192 179 13 24 22 2 

 

V. COLEGIUL NAŢIONAL „ŞTEFAN CEL MARE” 
 

Efective şcolare/clase/norme: 
 

Învăţământ primar: 
Clasa  

Număr clase  Număr elevi 

I 2 60 
II 3 72 
III 3 74 
IV 2 49 

TOTAL 10 255 
 

Învăţământ gimnazial: 
Clasa  

Număr clase  Număr elevi 

V 2 59 
VI 2 58 
VII 2 43 
VIII 2 56 

TOTAL 8 216 
 

Învăţământ liceal: 

Profil /Clasa  
M-I Şt. Nat. Fil. Şt.soc Număr elevi 

IX 4 1 2 1 240 
X 4 1 2 1 234 
XI 4 1 2 1 238 
XII 5 1 2 1 263 

Total - 33 clase  17 4 8 4 975 
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2. Situaţia statistică privind cuprinderea copiilor în clasa I 
Clasa  

Număr clase  Număr elevi înscrişi Număr elevi rămaşi  

I 2 60 60 
 

3. Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe la 1 ianuarie 2011 
 

Învăţământ primar  
Nr. elevi 6 ani 7 ani 8 ani 9 ani  10 ani  11 ani 12 ani şi 

peste 
Total  F  T  F  T  F  T  F  T  F  T F  T  F  T  F  
256 113 5 2 60 28 74 33 66 33 47 17 4 - - - 

 

Învăţământ gimnazial  
Nr. elevi 10 ani 11 ani 12 ani 13 ani  14 ani  15 ani 16 ani şi 

peste 
Total F  T F  T  F  T  F  T  F  T  F  T  F  T  F  
215 102 9 6 52 20 61 32 43 19 47 22 3 3 - - 

 
Învăţământ liceal  

Nr. elevi sub 15 ani 15 ani 16 ani 17 ani  18 ani  19 ani 20 ani şi 
peste 

Total  F  T  F  T  F  T  F  T  F  T  F  T  F  T  F  
972 632 33 25 181 121 246 157 239 163 250 157 22 8 1 1 

 

1. PROMOVABILITATE 
 

Învăţământ primar 

Clasa 
Total 
Elevi Promovaţi Procent 

I 60 60 100% 
II 73 72 98,63% 
III 74 74 100% 
IV 49 49   100% 

Total 256 255 99,61% 
        
Învăţământ gimnazial 

Clasa 
Total 
Elevi Promovaţi Procent 

V 55 55 100%  
VI 57 57 100%  
VII 44 44 100%  
VIII 54 54 100%  
Total 210 210 100%  
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Învăţământ liceal 

Clasa 
Total 
Elevi Promovaţi Procent 

IX 238 238 100%  
X 233 233 100%  
XI 236 236 100%  
XII 263 263 100%  

Total 970 970 100%  
 
2. ABSENŢE: 

Nr.  
crt. 

Clasa Abs. motivate Abs. nemotivate Total absenţe 

1. I A 30 0 30 
2. I B 0 8 8 
3. II A 0 0 0 
4. II B 85 18 103 
5. II C  23 415 438 
6. III A 215 0 215 
7. III B 397 0 397 
8. III C 75 40 115 
9. IV A 37 4 41 

10. IV B 146 378 524 
11. V A 169 0 169 
12. V B 118 400 518 
13. VI A 140 4 144 
14. VI B 189 17 206 
15. VII A 394 169 563 
16. VII B 366 58 424 
17. VIII A 524 251 775 
18. VIII B 1.030 384 1.414 
19. IX RA 761 787 1.548 
20. IX RB 418 276 694 
21. IX RC 229 106 335 
22. IX RD 506 230 736 
23. IX RE 135 31 166 
24. IX UA 472 184 656 
25. IX UB 543 251 794 
26. IX UC 272 0 272 
27. X  RA 574 77 651 
28. X  RB  535 57 592 
29. X  RC 675 417 1.092 
30. X  RD 388 250 638 
31. X  RE 970 153 1.123 
32. X  UA 1.458 299 1.757 
33. X  UB 288 85 373 
34. X  UC 917 187 1.104 
35. X I RA 251 31 282 
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36. X I RB 553 185 738 
37. X I RC 1312 136 1.448 
38. X I RD 593 344 937 
39. X I RE 857 155 1.012 
40. X I UA 695 316 1.011 
41. X I UB 302 116 418 
42. X I UC 1344 219 1.563 
43. X II RA 442 327 769 
44. X II RB 588 379 967 
45. X II RC 818 180 998 
46. X II RD 1.713 361 2.074 
47. X II RE 1009 212 1.221 
48. X II RF 799 83 882 
49. X II UA 1.246 175 1.421 
50. X II UB 889 129 1.018 
51. X II UC 509 329 838 

 

Examene naţionale (Bacalaureat şi Evaluare Naţională)  
 

1. Bacalaureat: Examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2011 
Din care, cu media generală: Nr. elev i 

înscrişi 
Nr. elev i 
prezenţi 

Nr. elev i 
reuşiţi 

Promovabili tate  
6-6,99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

262 262 259 98,85 % 45 82 97 35 0 
 

2. Evaluare Naţ ională: Evaluarea Naţională a elevilor de clasa a VIII-a  
 
Limba română: 

Din care, cu media generală: Clasa Total Prezenţi Reuşiţi 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 
a VIII-a 54 54 54 3 6 8 19 18 

 

Matematică: 
Din care, cu media generală: Clasa Total Prezenţi Reuşiţi < 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 

a VIII-a 54 54 54 3 3 6 8 17 17 
 

3.Mişcarea elevilor  
Nivel 

învăţământ 
Elevi veniţi prin 

transfer 
Elevi plecaţi prin 

transfer 
Alte situaţii/ 
abandon şc. 

înv . primar 2 1 - 
înv . gimnazial 2 4 1/3 
înv . liceal 1 1 2/1 

Total  5 6 7 
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Starea de sănătate în rândul elevilor 

 

Resurse umane, personal (cadre didactice, didactice auxiliare şi personal 
nedidactic)  
 

Număr total cadre didactice, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic 
INDICATORI NORME 

Didac tic – norme 79,76 
Didac tic auxiliar – norme 15 
Nedidac tic – norme 17 
Total norme 111, 76 
Didac tic norme urban 79,76 
- ti tulari 66,32 
- ti tulari (cumul+plata cu ora) 6,44 
- suplini tori cali ficaţi (> 5 ti tularizare) 6 
- suplini tori cali ficaţi (neparticip. Titulariz.) - 
- pens ionari 1 
- institutori cu a 2-a specializare 1 
- cu studii superioare în altă specializare 3 
- studenţi, în curs de cal ificare - 

Nr. 
crt. 

Evidenţă specială afecţiuni cronice Nr. cazuri  I-IV Nr. cazuri    V-VIII Nr. cazuri     
IX -XII 

1 Astm bronşic 3 4 51 
2 Alte afecţiuni cronice ale aparatului respirator 3 2 4 
3 Reumatism articular acut 1 2 13 
4 Afecţiuni cronice reumatismale - 2 5 
5 Hipertensiune arterială - - 4 
6 Boli cardiace congenitale şi dobândite - 5 27 
7 Diabet zaharat - - 1 
8 Hepati tă cronică - - 6 
9 Ulcer gastric şi duodenal - - - 
10 Alte boli ale aparatului digestiv  - 7 10 
11 Litiază renală - 3 8 
12 Alte boli cronice ale aparatului urinar - 1 5 
13 Boli cronice genitale feminine - - 6 
14 Epilepsie - 2 2 
15 Alte boli ale sistemului nervos - 4 2 
16 Tulburări psihice - - - 
17 Afecţiuni ale aparatului locomotor şi col. v erteb. 1 6 28 
18 Tulburări de auz (hipoacuzie) - - 1 
19 Tulburări de vedere 2 9 6 
20 Obezitate 9 12 18 
21 Tumori maligne - - - 
22 Guşă tiroidiană - - - 
23 Anemie carenţială 8 11 18 
24 Tumori benigne - - - 
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- cu studii medii - 
Didac tic auxiliar norme urban 15 
Nedidac tic norme urban 17 

 

Număr total norme pe nivele 
 Primar Gimnazial Liceal Total  
Didactic-norme 11,11 11,55 57,10 79,76 
Didactic auxiliar-norme - - 15 15 
Nedidactic-norme - - 17 17 
Total norme 11,11 11,55 89,10 111,76 

 
Reţeaua structurilor de învăţământ care funcţionează în anul şcolar 2011-
2012 şi perspectiva pentru anul şcolar 2012-2013    
 

1. Clase cu specific : Învăţământ liceal: 16 clase matematică- informatică, 5 c lase ştiinţe ale 
natur ii, 4 c lase ş tiinţe sociale,  8 c lase filologie: 
 

2. Gradul de ocupare a spaţiilor de învăţământ - Colegiul es te alcătuit din următoarele 
corpuri de clădire: 
1. corp A: 19 săli de clasă şi 2 laboratoare (chimie şi fizică), un cabinet de cons iliere 

şcolară, un cabinet metodic;  
2. corp B: 12 săli de clasă, un cabinet medical, un cabinet ptr. proiec te şi progame 

europene, un cabinet ptr . educaţie fizică şi spor t; 
3. corp C: sală de lectură, bibliotecă, 3 laboratoare  de informatică, un cabinet de 

informatică;  
4. corpul B „M ihail Kogălniceanu”: 9 săli de c lasă, 2 laboratoare (chimie- fizică şi 

informatică), bibliotecă şi sală de spor t;  
5. Internat: 20 de camere. 
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ANUL EUROPEAN AL VOLUNTARIATULUI - 2011  
 

Anul 2011 es te dedicat celor 100 de milioane de cetăţeni ai Uniunii Europene implicaţi în 
activităţi de voluntar iat şi celor care doresc să li se alăture, celor care îi sprijină şi celor care 
benefic iază de implicarea, energia ş i entuz iasmul acestora.  
 

Anul 2011 es te Anul European al Voluntariatului (AEV), prilej de a aduce în atenţie 
activitatea de voluntar iat care pune în prac tică valorile europene ale solidarităţii, toleranţei şi 
diversităţii, aducând beneficii atât persoanelor care se implică voluntar, cât şi comunităţilor  
din care aceştia fac par te. 
 

Comisia Europeana care a lansat Anul European al Voluntar iatului 2011 îş i doreş te să 
reducă obstacolele din calea ac tivităţii de voluntariat în Uniunea Europeană şi să 
sensibilizeze europenii cu pr ivire la impor tanţa şi valoarea aces tor activ ităţi. 
 

Obiectivele  Anului European al Voluntariatului 
Scopul general al anului european es te acela de a încuraja şi sprijini, prin schimbur ile de 
experienţă şi de bune prac tic i, efor turile depuse de Comunitate, de s tatele membre, de 
autor ităţile locale şi regionale pentru a crea la nivelul societăţii civ ile condiţii favorabile 
voluntariatului în Uniunea Europeana şi pentru a spori vizibilitatea ac tiv ităţilor de voluntar iat 
în UE. 
 

Anul European al Voluntariatului în România, îşi propune următoarele obiective: 
1. Depunerea de efor tur i în favoarea creării unui mediu propice voluntar iatului în România; 
2. Abilitarea organizatorilor de ac tivităţi de voluntariat să amelioreze calitatea activităţilor de 

voluntariat; 
3. Recunoaş terea ac tivităţilor de voluntar iat; 
4. Creşterea gradului de sensibilizare cu privire la valoarea si importanţa voluntariatului. 
 

“Anul European al activităţilor de voluntariat ” 
PROGRAM VOLUNTARIAT - ORAŞ TÎRGU NEAMŢ 

Tema propusă Responsabil Locul  
de desfăşurare 

Participanţi 
voluntari 

Perioada  
execuţie 

Anul 2011 
1. „Scoaterea bazinelor de 
combustibil (în valoare de 500 
mil.lei vechi) la Spitalul  
Orăşenesc” 

- Primăria oraşului 
Tîrgu Neamţ 
- Serv iciul Public 
Consprim 

- Spitalul Tg. 
Neamţ 

- voluntarii de 
la SVSU Tirgu 
Neamţ 

ianuarie 2011 

2. „Donaţie lemne de foc unei 
persoane, prin intermediul 
Euroforest şi Romsilva” 

- Primarul oraşului 
Tîrgu Neamţ, 
Decebal Arnăutu 

  ianuarie 2011 

3. „Donaţie din partea Bisericii din 
Dokkum (Olanda), prin intermediul 

- Fundaţia Frysland 
Moldov a 

- Centrul de 
primire în regim 

- membrii 
Fundaţiei 

Ianuarie – 
februarie 2011 
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Tema propusă Responsabil Locul  
de desfăşurare 

Participanţi 
voluntari 

Perioada  
execuţie 

Fundaţiei Frysland Moldova, suma 
de 1486 $, echivalentul a 5800 lei, 
bani folosiţi pentru achiziţionarea 
de bunuri necesare dotării 
Centrului de primire în regim de 
urgenţă „ Sf. Teodora” 

- Primăria oraşului 
Tirgu Neamţ  
( Serv iciul Public 
Local de Asistenţă 
Socială) 

 

de urgenţă  
- Centrul de 
primire în regim 
de urgenţă  „Sf. 
Teodora”  

Fry sland 
Moldov a  
- asistenţii 
sociali din 
cadrul Serv. 
Asistenţă 
Socială 

4. „Donaţie din partea Bisericii din 
Dokkum (Olanda), prin intermediul 
Fundaţiilor Frysland Moldova şi 
Moldova Frysland (Tirgu Neamţ), 
suma de 3000 lei, bani folosiţi 
pentru achiziţionarea 
echipamentelor necesare pentru 
dotarea bucătăriei: aragaz, hotă, 
frigider, maşină de spălat vase, 
chiuvetă, dulapuri” 

- Fundaţia Frysland 
Moldov a 
- Fundaţia Moldova 
Fry sland (Tirgu 
Neamţ) 
- Primăria oraşului 
Tg.Neamţ  
( Serv iciul Public 
Local de Asistenţă 
Socială) 

- Centrul de 
primire în regim 
de urgenţă „Sf. 
Teodora”  

- membrii 
Fundaţiilor 
Fry sland 
Moldov a şi 
Moldov a 
Fry sland 
- asistenţii 
sociali - Serv. 
Asistenţă 
Socială 

Ianuarie – 
februarie 2011 

5. „Colectarea selectivă a 
deşeurilor”- intalniri informativ e cu 
elev i si parinti in vederea educarii 
simtului civic  

- Colectiv ul de elevi 
din clasa a IX –a D, 
Colegiul Tehnic „ Ion 
Creangă”  

- Colegiul Tehnic 
„ Ion Creangă”  

- elev ii clasei a 
IX –a D, 
Colegiul 
Tehnic „ Ion 
Creangă”  

martie 2011 

6. „Voluntariatul în serviciul 
comunităţii, element esenţial 
pentru cetaţenia activă” 

- Casa Culturii  
„  Ion Creangă”  

- Casa Culturii „ 
Ion Creangă” 

- familie 
voluntară - 
Organizaţia 
„  Corpul Păcii”  

08.03.2011 

7. „Ecologizare zona Cetatea 
Neamţului” 

- elev ii clasei a VII -a, 
Colegiul Tehnic „ Ion 
Creangă”  

- zona Cetatea 
Neamţului 

- elev ii clasei a 
VII - a, 
Colegiul 
Tehnic 

13.03.2011 

8. „Donat către Centrul de zi 7-14 
ani din cadrul Fundaţiei 
Filantropice „Omenia” o cantitate 
semnificativă de lapte”   

- Primarul oraşului 
Tîrgu Neamţ, 
Decebal Arnăutu 

- Fundaţia 
Filantropică 
„Omenia”  

  20.03.2011 

9. „Ziua naţională a apei” - acţiuni 
de ecologizare a malurilor râului 
Ozana 

- Colectiv ul de elevi 
din clasa a VI - a, 
Colegiul Tehnic 

- cele două 
maluri ale râului 
Ozana 

- elev ii clasei a 
VI - a, Colegiul 
Tehnic 

22.03.2011 

10. „Curăţenia de primăvară” - 
ecologizarea perimetrului şcolii, a 
liv ezii şi a împrejmuirilor 

- Colegiul Tehnic „ Ion 
Creangă”  

- Colegiul Tehnic 
„ Ion Creangă”  

- elev i şi cadre 
didactice, 
Colegiul 
Tehnic 

22 - 
24.03.2011 

11.” Şi la ei vine primăvara”  – 
program artistic oferit bătrânilor 
asistaţi, Centrul de Ingrijire şi 
Asistenţă Tîrgu Neamţ 

- Colectiv ul de elevi 
din clasa a IX –a B, 
Colegiul Tehnic 

- Centrul de 
Ingrijire şi 
Asistenţa Tîrgu 
Neamţ 

- bătrânii de la 
Centrul de 
Ingrijire şi 
Asistenţă  

27.03.2011 

12. „Organizarea unei vizite cu 
caracter educativ – demonstrativ, 
la obiectivele de interes local 

- Primăria oraşului 
Tîrgu Neamţ 

- Staţia de 
sortare, transfer 
si compost  - 

- reprezentanţi 
ai Sindicatului 
Pensionarilor, 

29.03.2011 
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Tema propusă Responsabil Locul  
de desfăşurare 

Participanţi 
voluntari 

Perioada  
execuţie 

„Staţie de sortare, transfer si 
compost”(proiectul ECO – 
MANAGEMENT Tîrgu Neamţ) si 
„Retehnologizare Staţie de epurare 
ape uzate pentru oraşul Tg.Neamţ” 

Staţia de epurare 
- ape uzate  
 

reprezentanţi 
ai instituţiilor 
publice, cadre 
didactice 

13.” Ecologizare zona Băile 
Oglinzi” 

- Colectiv ul de elevi 
din clasa a XII –a B, 
Colegiul Tehnic  

- zona Băile 
Oglinzi 

- elev ii clasei a 
XII –a B, 
Colegiul 
Tehnic  

29.03.2011 

14. „Împădurirea unei suprafeţe de 
1ha cu 5000 puieţi de salcâm 
(sponsorizare Ocolul Silvic Tîrgu 
Neamţ)” - activitate de împădurire a 
unei suprafeţe de teren, în afara 
fondului forestier, teren pus la 
dispoziţie de Primăria  Tîrgu Neamţ 

- Ocolul Silvic 
Tg.Neamţ 
- Primăria Tg. Neamţ 

- Tarlaua 13/2, 
parcela 3P 

- elev i, cadre 
didactice, 
funcţionari,  
pompieri, 
beneficiari ai 
Legii 416/2001 

31.03.2011 

15. „Legal poate fi letal” - acţiuni de 
prev enire a consumului de 
etnobotanice în rândul tinerilor 

- Colegiul Tehnic „ Ion 
Creangă”  

- Colegiul Tehnic 
„ Ion Creangă”  

- elev i din 
clasele a X - a 
B şi a XI -a, 
Colegiul 
Tehnic „ Ion 
Creangă”  

martie - aprilie 
2011 

16. „Campania 2% pentru 
S.M.U.R.D” - acţiune în v ederea 
achiziţionării unui av ion medical utilat 
complet; campania se desfăşoară 
prin activ ităţi de mediatizare în oraşul 
Tîrgu Neamţ şi distribuirea de 
materiale informativ e specifice 

- S.M.U.R.D - oraşul Tîrgu 
Neamţ - centre 
comerciale, 
biserici, cartierele 
oraşului 

- cetăţenii 
oraşului Tîrgu 
Neamţ 

04.04 - 
10.04.2011 

17. „Plantarea a 2700 puieţi de 
salcâm, (achiziţionaţi de Primăria 
oraşului Tîrgu Neamţ) şi 120 de 
molizi (sponsorizare Ocolul Silvic 
Tîrgu Neamţ)” 

- Ocolul Silvic Tîrgu 
Neamţ 
- Primăria oraşului 
Tîrgu Neamţ 

- Groapa de 
gunoi 

- funcţionari, 
lucrători de la 
SC Eurosal 
Trade SRL 

05.04.2011 

18. „Ecologizare zona Monumentul 
Eroilor” 

- Colegiul Tehnic „ Ion 
Creangă”  

- zona 
Monumentul 
Eroilor  

- elev i si cadre 
didactice, 
Colegiul 
Tehnic 

05.04.2011 

19. „Desfăşurarea unei activităţi 
metodice,  iniţiată de domnul 
profesor Pupăzan Gheorghe, şi 
organizarea excursiei de studiu la 
„Staţie meteo”, „Staţie de sortare, 
transfer şi compost” şi  
„Retehnologizare Staţie de epurare 
ape uzate pentru oraşul Tg.Neamţ” 

- Colegiul Naţional 
„Ştefan cel Mare”  

- Colegiul 
Naţional „Ştefan 
cel Mare”  
- Staţia meteo 
- Staţie sortare, 
transfer şi 
compost  - Staţia 
de epurare ape 
uzate  

- cadre 
didactice,  
Colegiul 
Naţional 
„Ştefan cel 
Mare”; cadre 
didactice din 
alte localităţi 

07.04.2011 

20. „Calculatorul pentru toţi” – - Colectiv ul de elevi - Colegiul Tehnic - pensionari 09.04.2011 
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Tema propusă Responsabil Locul  
de desfăşurare 

Participanţi 
voluntari 

Perioada  
execuţie 

activ ităţi de iniţiere a pensionarilor în 
folosirea calculatorului 

din clasa a IX –a H, 
Colegiul Tehnic „ Ion 
Creangă”  

„ Ion Creangă”  

21 „Concurs cu tematică de 
protecţie civilă - „Cu viata mea, 
apăr viaţa!”  

- Inspectoratul 
Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă 
„Petrodav a”       
- Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Neamţ 
- Serv iciul Voluntar 
pentru Situaţii de 
Urgenţă 

- Sala 
Poliv alentă 
„Ştefan cel Mare”  
a oraşului Tirgu 
Neamţ 

- elev ii din 
diferite unităţi 
de înv ăţământ 
(clasele I -VIII) 
din oraşul 
Tirgu Neamţ şi 
comunele 
limitrofe 

15.04.2011 

22. „Donarea a două adăpători 
pentru animale, din ţeavă de oţel, 
Asociaţiei Crescătorilor de 
Animale din Humuleşti”  

- Spitalul Orăşenesc - Asociaţia 
Crescătorilor de 
Animale din 
Humuleşti 

 19.04.2011 

23. „Donarea  unui tub din beton 
pentru realizarea unui podeţ la 
drumul agricol din localitatea 
Humuleştii Noi (în valoare de 11 
mil. lei vechi)” 

- Primarul oraşului 
Tîrgu Neamţ, 
Decebal Arnăutu 

- Humuleştii Noi  19.04.2011 

24. „Donarea a 70 de trandafiri şi a 
100 m3 de pământ vegetal pentru 
curtea Spitalului  Orăşenesc” 

- Primarul oraşului 
Tîrgu Neamţ, 
Decebal Arnăutu 

- Spitalul 
Orăşenesc Tîrgu 
Neamţ 

 20.04.2011 

25. „Campionatul de minifotbal al 
voluntarilor din oraşul Tîrgu 
Neamţ” - acţiunea constă într-un  
campionat de minifotbal(fu tsal) între  
echipele principalelor instituţii din  Tg. 
Neamţ; v or fi acordate premii echipei 
câştigătoare(realizat din cumularea 
tax elor de înscriere/participare), 
premiul v a fi donat unui  centru de  
îngrijire/centru de plasament/unei 
familii cu probleme sociale/unei 
biserici 

- SVSU Sala de Sport 
„Ştefan cel Mare” 
Tîrgu Neamţ 

- instituţii din 
oraşul Tîrgu 
Neamţ 

01.05 - 
30.06.2011 

26. „Fii responsabil! Fii educat” - 
activ ităţi de prevenire a situaţiilor de 
urgenţă cu prezentarea tehnicii şi a 
tehnicilor de interv enţie în diferite  
situaţii de urgenţă; 
- concurs de fotografii, desene şi 
pictură cu tema “Voluntariatul  în  
oraşul nostru”  

- Detaşamentul de 
pompieri Tîrgu Neamţ 
- Instituţiile şcolare 
- SVSU 

- Detaşamentul 
de pompieri 
Tîrgu Neamţ 
 

- preşcolari, 
şcolari, cadre 
didactice şi 
nedidactice 
 
 

02.05.2011 

27. „Donat de la Caritas Roman - 
10 paturi şi 10 noptiere, în valoare 
de 3500 lei, Spitalului orăşenesc 
Tîrgu Neamţ” 

- Caritas Roman - Spitalul 
orăşenesc Tirgu 
Neamţ 

 04.05.2011 
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Tema propusă Responsabil Locul  
de desfăşurare 

Participanţi 
voluntari 

Perioada  
execuţie 

28. „Donaţii, din partea Companiei 
„Apa Serv” Piatra Neamţ - 2 
hidranţi supraterani, necesari 
Spitalului orăşenesc Tirgu Neamţ” 

- Compania „Apa 
Serv” Piatra Neamţ 

- Spitalul 
orăşenesc Tirgu 
Neamţ 

 5.05.2011 

29. „Donat, către o persoana fizică 
aflată în dificultate din oraşul Tirgu 
Neamţ, o cantitate de 500 kg de 
ciment, necesară la construcţia 
casei” 

- Firmă de 
Construcţie 
priv ată(nu doreşte 
publicitate) 

- La domiciliul 
persoanei 

 5.05.2011 

30. „Acţiune de culegere de 
păpădie, pentru prepararea a 50 l 
de sirop” 

- Grădiniţa nr. 2  - educatoare 
din cadrul 
Grădiniţei nr. 2 

Mai 2011 

31. „Paramedicul voluntar” - 
acordarea primului ajutor medical în  
diferite situaţii; acţiunea constă în 
activ ităţi practice de instruire a 
elev ilor cu priv ire la tehnici de 
acordare a primului ajutor medical în 
diferite situaţii - activ ităţile sunt 
desfăţurate de către paramedici 
E.P.A - S.M.U.R.D Tirgu Neamt; 
activ ităţile se v or desfăşura pe 
parcursul a două săptămâni, la final 
acordându-se un certficat de 
paramedic voluntar 

- E.P.A 
- S.M.U.R.D 

- Detaşamentul 
de Pompieri 
Tîrgu Neamţ şi 
unităţi de 
înv ăţământ din 
oraşul Tîrgu 
Neamţ 

- elev i, cadre 
didactice şi 
nedidactice 

09.05. - 
22.05.2011 

32. „Donaţie din partea SC” ROM 
PONOARE” SRL, sumei de 250 lei, 
contravaloarea a 48 kg zahăr, 
oferită Gradiniţei nr. 2,  pentru 
prepararea a 50 l sirop de păpădie 
pentru copii” 

- SC”  ROM 
PONOARE”  SRL 

- Grădiniţa nr. 2  16.05.2011 

33. „ Aprobarea prelungirii 
transferului temporar, de către 
Primăria Tîrgu Neamţ, a 
ecografului LCM 2100 – PROXIMA 
şi darea spre folosinţă , în secţia 
obstretică – ginecologie a 
următoarelor: canapea consultaţie 
( 1 buc), masă ginecologică(1buc)” 

- Spitalul Orăşenesc 
Tîrgu Neamţ 
- Primăria oraşului 
Tîrgu Neamţ 

- Primăria 
oraşului Tîrgu 
Neamţ 

 17.05.2011 

34. „Donaţie din partea Fundaţiei 
Frysland Moldova, consumabile în 
valoare de 300 lei), necesare 
Primăriei oraşului Tirgu Neamţ” 

- Fundaţia Frysland 
Moldov a 

- Primăria 
oraşului Tirgu 
Neamţ 
 

 25.05.2011 

35. „Donaţie din partea domnului 
consilier local Bălţătescu Vasile, 
22 icoane (valoare 500 lei), 
Centrului de primire în regim de 
urgenţă „ Sf. Teodora” 

- Bălţătescu Vasile - Primăria 
oraşului Tirgu 
Neamţ 

 26.05.2011 
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Tema propusă Responsabil Locul  
de desfăşurare 

Participanţi 
voluntari 

Perioada  
execuţie 

36. „Donat către Centrul de zi 7-14 
ani din cadrul Fundaţiei 
Filantropice „Omenia” 8 litri de 
lapte” 

- Primarul oraşului 
Tîrgu Neamţ, 
Decebal Arnăutu 

- Fundaţia 
Filantropică 
„Omenia”  

 27.05.2011 

37. „Acţiuni de amenajare în 
vederea deschiderii oficiale a 
aşezământului socio-creştin  
„Centrul de prim ire în regim de 
urgenţă a persoanelor fără adăpost 
Sfânta Teodora” 

- Primăria oraşului 
Tirgu Neamţ 
(Serv iciul Public 
Local de Asistenţă 
Socială) 
- Asociaţia „Angel”  
 

- Centrul de 
primire în regim 
de urgenţă  
„  Sf. Teodora”  
 

- funcţionari 
publici  
Primăria Tirgu 
Neamţ 
- lucrători de la 
SC Eurosal 
Trade SRL 

26, 27, 
28.05.2011 

38. „Rugăciunea de mulţumire a 
primăverii, continuată cu o serbare 
câmpenească organizată în spiritul 
tradiţional şi al obiceiurilor locale” 

- Primăria oraşului 
Tirgu Neamţ  
 

- Pe imaşul 
„Aerodrom”  

- Primăria 
Tirgu Neamţ 

29.05.2011 

39. „Donaţie din partea SC 
„SUPERCOOP” Tîrgu Neamţ, 
dulciuri pentru copii (valoare 350 
lei), cu ocazia „Zilei Internaţionale 
a Copilului” 
 

- SC SUPERCOOP 
Tîrgu Neamţ 

- Oraşul Tîrgu 
Neamţ 

 01.06.2011 

40. „Donaţie din partea familiei 
Ignat două icoane (Sf. Ioan Rusu şi 
Sf. Nectarie), în valoare de 500 lei,  
Centrului de primire în regim de 
urgenţă „ Sf. Teodora” 

- Familia Ignat  - Centrul de 
primire în regim 
de urgenţă  
„  Sf. Teodora”  
 

 01.06.2011 

41. „Donat către Centrul de zi 7-14 
ani din cadrul Fundaţiei 
Filantropice „Omenia” 12 litri de 
lapte şi 10 kg caş frământat” 

- Primarul oraşului 
Tîrgu Neamţ, 
Decebal Arnăutu 

- Fundaţia 
Filantropică 
„Omenia”  

 04.06.2011 

42. „Concurs cu tematică “Servicii 
voluntare pentru situaţii de 
urgenţă publice şi private”  

- IJSU „Petrodav a”   
- Primăria oraşului 
Tîrgu Neamţ 
- SVSU  

- Comuna 
Roznov  

- conducătorul 
lotului (şef 
serv iciu SVSU)  
- 10 v oluntari 
din cadrul 
SVSU 
 

04.06.2011 

43. „Donaţie din partea 
Complexului Muzeal Judeţean 
Neamţ, reprezentat prin domnul 
director Gheorghe Dumitroaia, 
materiale (valoare 40.000 lei), 
necesare Primăriei oraşului Tîrgu 
Neamţ şi anume: pliant Cetatea 
Neamţ – foto aero (100 buc.); pliant 
Casa „ Ion Creangă”(100 buc.); 
hartă mănăstiri Neamţ (100 buc.); 
pliant broşură jud. Neamţ (100 

- Complexul Muzeal 
Judeţean Neamţ 

- Primăria 
oraşului Tirgu 
Neamţ 

 06.06.2011 
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Perioada  
execuţie 

buc.); carte „Cetatea Neamţ”(100 
buc.); cărţi poştale multimedia + 
CD – judeţul Neamţ (100 buc.)” 
44. „Donaţie din partea Fundaţiei 
Frysland Moldova, materiale 
consumabile (prin intermediul 
Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ) 
necesare Grădiniţei nr. 2 cu 
program prelungit” 

- Primăria oraşului 
Tirgu Neamţ  
 

- Grădiniţa nr. 2  06.06.2011 

45. „Donaţie din partea SC 
„Grădinariu Import – Export” SRL 
Bucureşti, 6 scrumiere de exterior 
(valoare 1200 lei), necesare 
Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ” 

- SC „Grădinariu 
Import – Export” SRL 
Bucureşti 

- Primăria 
oraşului Tirgu 
Neamţ 

 07.06.2011 

46. „Donat către Centrul de zi 7-14 
ani din cadrul Fundaţiei 
Filantropice „Omenia” 12 litri de 
lapte” 

- Primarul oraşului 
Tîrgu Neamţ, 
Decebal Arnăutu 

- Fundaţia 
Filantropică 
„Omenia”  

 14.06.2011 

47. „Donat către Centrul de zi 7-14 
ani din cadrul Fundaţiei 
Filantropice „Omenia” 10 litri de 
lapte” 

- Primarul oraşului 
Tîrgu Neamţ, 
Decebal Arnăutu 

- Fundaţia 
Filantropică 
„Omenia”  

 22.06.2011 

48. „Donat către Centrul de zi 7-14 
ani din cadrul Fundaţiei 
Filantropice „Omenia” 12 litri de 
lapte” 

- Primarul oraşului 
Tîrgu Neamţ, 
Decebal Arnăutu 

- Fundaţia 
Filantropică 
„Omenia”  

 27.06.2011 

49. „Igienizarea traseelor turistice 
din oraşul Tîrgu Neamţ”  

- Ocolul Silvic Tîrgu 
Neamţ 

- trasee turistice: 
Monumentul 
Vânătorilor de 
Munte, 
Monumentul 
Cetatea Neamţ; 
Staţiunea Băile 
Oglinzi 

- elev i, cadre 
didactice, 
funcţionari, 
cetăţeni 

 

50. „Donat din partea Primarului 
oraşului Tîrgu Neamţ, un aparat 
aerosoli (valoare 800 lei), necesar 
Spitalului Orăşenesc – secţia 
Pediatrie” 

- Primarul oraşului 
Tîrgu Neamţ, 
Decebal Arnăutu 

- Spitalul 
Orăşenesc 

 06.07.2011 

51. „Donat din partea Primarului 
oraşului Tîrgu Neamţ, un aparat 
aerosoli (valoare 600 lei), necesar 
Spitalului Orăşenesc – secţia 
Pneumologie (doamna dr. Puiu)” 

- Primarul oraşului 
Tîrgu Neamţ, 
Decebal Arnăutu 

- Spitalul 
Orăşenesc 

 07.07.2011 

52. „Înscrierea în Programul 
educaţional şi Concursul Naţional  
„ Şcoli/grădiniţe pentru un viitor 
verde”, echipa de proiect 

- Grădiniţa cu 
program prelungit nr. 
2  

- oraşul Tîrgu 
Neamţ 

- 3 educatoare  
- 20 de 
preşcolari 

20.07.2011 
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desfăşurând următoarele activitaţi: 
colectare de hartie şi carton; 
ecologizarea unei zone din Tîrgu 
Neamţ; plantarea unor m lădiţe de 
salcie; folosirea materialelor 
reciclabile în conceperea unor 
costume ecologice” 
53. „Proiectul „ S.O.S. Natura” 
desfăşurat în parteneriat cu 
Primăria oraşului Tîrgu Neamţ, 
proiect ce a avut drept obiectiv: 
conştientizarea asupra importanţei 
implicării civice prin puterea 
exemplului” 

-  Grădiniţa cu 
program prelungit nr. 
2 

- oraşul Tîrgu 
Neamţ 

 20.07.2011 

54. „Proiectul „ Înotul - m ijloc de 
dezvoltare a organismului , de 
supravieţuire, de obţinere de 
performanţe”, desfăşurat în 
parteneriat cu Primăria oraşului 
Tîrgu Neamţ, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Neamţ, Consiliul 
Judeţean Neamţ, AS Club Sportiv 
Valentin” 

- Grădiniţa cu 
program prelungit nr. 
2 

- municipiul  
Piatra Neamţ 

- numeroase 
şcoli din 
judeţul Neamţ 
- 16 preşcolari 
însoţiţi de 5 
educatoare 

21.07.2011 

55. „Concursul judeţean „Îngerii 
Mediului”, concurs pe teme 
ecologice” 

-  Grădiniţa cu 
program prelungit nr. 
2 

- municipiul  
Piatra Neamţ 

- 9 preşcolari 
pregătiţi pt. 
concursul de 
cultură 
generală şi 
proba artistic - 
practică 

21.07.2011 

56. „Distribuirea pliantelor 
realizate în cadrul proiectului 
„Poteci istorice: pe urmele 
Vânătorilor de Munte”  

- Fundaţia de 
Dezv oltare Locală 
„Speranţa” 
- Parcul Natural 
Vânători Neamţ 
- Oraşul Tîrgu Neamţ  

- oraşul Tîrgu 
Neamţ 

- voluntarii  
 CITO şi a 
Clubului 
Voluntarilor   

05.08.2011 

57. „Şcoala de vară în domeniul 
situaţiilor de urgenţă” 

- Inspectoratul 
Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă 
„Petrodav a”    
-  Primăria oraşului 
Tîrgu Neamţ 
- Serv iciul Voluntar 
pentru Situaţii de 
Urgenţă 
- Direcţia Taberelor 
Neamţ 

- Staţiunea 
Oglinzi 

- 3 v oluntari 
din cadrul 
SVSU 
- 15 
profesionişti -
Detaşament 
Pompieri Tîrgu 
Neamţ 

17.08.2011 

58. „Donat către Centrul de zi 7-14 - Primarul oraşului - Fundaţia  22.08.2011 
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ani din cadrul Fundaţiei 
Filantropice „Omenia” suma de 
200 lei şi 15 kg salam (valoare 250 
lei)” 

Tîrgu Neamţ, 
Decebal Arnăutu 

Filantropică 
„Omenia”  

59. „Donaţie lemne de foc, unor  
persoane din oraşul Tîrgu  Neamţ, 
aflate în dificultate” 

- Primarul oraşului 
Tîrgu Neamţ, 
Decebal Arnăutu 

  25.08.2011 

60. „Locul deşeurilor nu e în casă”, 
realizată de Primărie în parteneriat 
cu Asociaţia Română pentru 
Reciclare – RoRec 
(au fost colectate deşeuri de 
echipamente electrice şi 
electronice, în greutate totală de 
4516 kg)” - Campanie de mediu 

- Primăria oraşului 
Tîrgu Neamţ 
- Asociaţia Română 
pentru Reciclare - 
RoRec 

- Primăria Tîrgu 
Neamţ 
- La gară 
- Pod Humuleşti 
- Piaţa Adormirea 
Maicii Domnului 
- Parc „ Ion 
Creangă”  

- Primarul 
oraşului Tîrgu 
Neamţ,  
- cetăţeni ai 
oraşului Tîrgu 
Neamţ 

03.09.2011 

61. „Ziua Pompierilor” - Casa Culturii „ Ion 
Creangă”  
- Inspectoratul 
Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă 
„Petrodav a”    
- Serv iciul Voluntar 
pentru Situaţii de 
Urgenţă 

- Casa Culturii „ 
Ion Creangă” 
 

- 400 elev i din 
diferite unităţi 
de înv ăţământ 
(clasele I -VIII) 
din oraşul 
Tirgu Neamţ 
 

13.09.2011 

62. „Donat către Centrul de zi 7-14 
ani din cadrul Fundaţiei 
Filantropice „Omenia” 10 litri de 
lapte” 

- Primarul oraşului 
Tîrgu Neamţ, 
Decebal Arnăutu 

- Fundaţia 
Filantropică 
„Omenia”  

 14.09.2011 

63.”Curăţenie în toată ţara, într-o 
singură zi” 

- Primăria oraşului 
Tîrgu Neamţ 

- oraşul Tîrgu 
Neamţ 

- lucrători de la 
SC Eurosal 
Trade SRL 
- SC ECO TG 
SRL  
- voluntari din 
cadrul SVSU 
- elev i, cadre 
didactice 
- funcţionari 
publici      
- beneficiari ai 
Legii 
416/2001, 
priv ind v enitul 
minim garantat 

24.09.2011 

64.  „Donat către Centrul de zi 7-14 
ani din cadrul Fundaţiei 
Filantropice „Omenia” 9 litri de 
lapte” 

- Primarul oraşului 
Tîrgu Neamţ, 
Decebal Arnăutu 

- Fundaţia 
Filantropică 
„Omenia”  

 26.09.2011 
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Tema propusă Responsabil Locul  
de desfăşurare 

Participanţi 
voluntari 

Perioada  
execuţie 

65. „Acţiuni de ecologizare a 
zonelor din raza obiectivelor 
turistice şi a traseelor în cadrul 
proiectului „Poteci istorice: pe 
urmele Vânătorilor de Munte” 

- Fundaţia de 
Dezv oltare Locală 
„Speranţa” 
- Parcul Natural 
Vânători Neamţ 
- Oraşul Tîrgu Neamţ 

- zona Cetatea 
Neamţ 
- Staţiunea 
Oglinzi 
- oraşul Tîrgu 
Neamţ 

- voluntari din 
cadrul 
Centrului de 
Integrare şi 
Terapie 
Ocupaţională 
şi a Clubului 
Voluntarilor   

29.09.2011 

66. „Instruirea şefilor SVSU ( zona 
Tîrgu Neamţ şi comunele limitrofe) 
privind anul europen al activităţilor 
de voluntariat 2011” 

- Inspectoratul 
Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă 
„Petrodav a”    
- Primăria oraşului 
Tîrgu Neamţ 

- Sala de şedinţe 
a Consiliului 
Local Tg.Neamt 

- şefii SVSU 
(prezentare de 
materiale 
informativ e; 
alarmare la Şc. 
5 - corp B – 
200 elev i şi 10 
cadre idactice)  

30.09.2011 

67. „Ziua Internaţională a Prevenirii 
Dezastrelor” 

- Inspectoratul 
Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă 
„Petrodav a”    
- Serv iciul Voluntar 
pentru Situaţii de 
Urgenţă 

-  Casa Culturii „  
Ion Creangă” 
 

- 4 v oluntari - 
SVSU 
- 5 pompieri - 
Detaşament 
Pompieri Tg. 
Neamţ 
- 200 elev i şi 6 
cadre didactice 

12.10.2011 

68. „Donaţie a d-lui Mihai Scutaru, 
o cantitate importantă de motorină 
(val. 14.000 RON), necesară 
Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ”  

- Mihai Scutaru - Primăria  Tîrgu 
Neamţ 

 Octombrie, 
noiembrie, 
jumatate din 
decembrie 

69. „Donat  12 buc. TV marca 
AKAI(val.270 lei/buc.), necesare 
Spitalului Orăşenesc”  

- Primarul oraşului 
Tîrgu Neamţ,  
- administrator public 
Primaria Tg.Neamt 

- Spitalul 
Orăşenesc 

 Decembrie 

70. „Donat deşeuri de foc” - Direcţia Silvică 
Neamţ – Sector Tg. 
Neamţ (Fructe de 
Padure) 

- Căminul 
Cultural Blebea 

 Decembrie 

71. „Importanţa igienei corporale” - Spitalul Orăşenesc - instituţiile 
şcolare din 
Tg.Neamţ 

- elev i  

72. „Importanţa unei alimentaţii 
echilibrate şi prevenţia în tratarea 
bolilor” 

- Spitalul Orăşenesc - instituţiile 
şcolare din Tîrgu 
Neamţ 

- elev i, cadre 
didactice 

 

73. „Prestarea de servicii medicale 
în cadrul Spitalului Orăşenesc” 

- Spitalul Orăşenesc - Spitalul 
Orăşenesc 

- 2 cadre 
medicale 
pensionate 

permanent 

74. „Acţiuni de prevenire a 
consumului de alcool, tutun, 
substanţe cu efecte - 

- Spitalul Orăşenesc - instituţiile 
şcolare din Tîrgu 
Neamţ 

- elev i  
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Tema propusă Responsabil Locul  
de desfăşurare 

Participanţi 
voluntari 

Perioada  
execuţie 

halucinogene” 
75.” Strângere de fonduri pentru 
persoanele defavorizate” 

- Consiliul Şcolar al 
elev ilor 

- Colegiul Tehnic 
„ Ion Creangă”  

- elev i, cadre 
didactice 

săptămânal 

76. „Dă mai departe” – în 
parteneriat cu CITO Tîrgu Neamţ – 
sprijinirea comercializării produselor 
confecţionate de persoanele 
Centrului 

- Liceul Economic 
„Vasile Conta”  

- pe raza oraşului 
Tirgu Neamţ 

- cetăţeni ai 
oraşului Tirgu 
Neamţ 

 

77. „Salvaţi brăduţul de Craciun!” - 
plantarea braduţilor folosiţi pentru 
sărbătoarea Crăciunului  

- Liceul Economic 
„Vasile Conta”  

- Pârâul Ursului   - elev i  

78. „Poteci istorice pe urmele 
Vânătorilor de Munte” - antrenarea 
elev ilor in proiectul CITO de marcare 
si ecologizare a traseului spre 
Monumentul Vânatorilor de Munte 

- Liceul Economic 
„Vasile Conta”  

- traseu turistic: 
Monumentul 
Vânătorilor de 
Munte 

- elev i, cetaţeni  

79. „Ajută un copil aflat în 
dificultate” – desemnarea unui grup 
de elev i pentru sprijinirea copiilor 
asistaţi de Fundatia „Omenia” , în 
efectuarea temelor pentru acasă 

- Liceul Economic 
„Vasile Conta”  

- Fundaţia 
„Omenia”  

- copiii aflaţi în 
dificultate 

 

80. „Acţiuni de ecologizare – zona 
Monumentul Vânătorilor de Munte 
– Staţiunea Oglinzi – Cetatea 
Neamţ” 

- Clubul Copiilor Tîrgu 
Neamţ 

-  trasee turistice: 
Monumentul 
Vânătorilor de 
Munte, Staţiunea 
Baile Oglinzi, 
Monumentul 
Cetatea Neamţ 

- elev ii de la 
cercurile de 
protecţia 
mediului si 
ecoturism 

 

81. „Acţiuni de sprijin  în 
integrarea copiilor de la Centrul 
Ozana, respectiv de la Centrul 
Şcolar de Educaţie Incluzivă” – prin 
participarea la activ itaţi cultural 
artistice cu formaţiile artistice ale 
Clubului Copiilor 

- Clubul Copiilor Tîrgu 
Neamţ 

- Clubul Copiilor 
Tîrgu Neamţ 

- copii  

82. „Acţiuni de ecologizare pe 
malul Ozanei şi pe traseul Casa 
Arcaşului – Cetatea Neamţului” 
 

 

- Şcoala  nr.2 
„Grigore Ghica–
Voda”  

- malul râului 
Ozana, traseul 
turistic Casa 
Arcaşului - 
Cetatea 
Neamţului 

- elev i 
 
 
 
 
 

 

83. „Plantare de puieţi în cadrul 
proiectului ”România prinde aripi”, 
realizat de către Ocolul Silvic Tîrgu 
Neamţ” 

- Şcoala  nr.2 
„Grigore Ghica–
Voda”  

 - elev i  

84. „Donaţii de haine, jucării, 
alimente la Centrul Şcolar de 

- Şcoala  nr.2 
„Grigore Ghica–

- Centrul Şcolar 
de Educatie 

- copii  
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Tema propusă Responsabil Locul  
de desfăşurare 

Participanţi 
voluntari 

Perioada  
execuţie 

Educaţie Incluzivă şi la Centrul de 
zi” 

Voda”  Incluziv a 
- Centrul de zi 

85. „Nevoia permanentă de 
voluntari, pentru promovarea 
instituţiei Casa Culturii „Ion 
Creangă” şi a activităţilor 
desfăşurate, în distribuirea de 
afişe şi bilete la spectacole în 
şcoli, pentru păstrarea şi 
transmiterea pe mai departe a 
obiceiurilor şi tradiţiilor locale” 

- Casa Culturii „ Ion 
Creangă”  

- instituţiile 
şcolare din Tîrgu 
Neamţ, alte locuri 
publice 
 

- copii, tineri, 
adulţi 

 

86. „Desfăşurarea activităţilor 
filantropice, constând în împarţirea 
de pachete cu alim ente familiilor 
sărace, persoanelor singure, 
copiilor nevoiaşi din parohie, cu 
ocazia sărbătorilor importante de 
peste an, la Naşterea Domnului 
Iisus Hristos şi Invierea Domnului, 
precum şi la hramurile parohiilor”  

- Protopopiatul Tîrgu 
Neamţ 

- oraşul Tîrgu 
Neamţ 

- familii 
defav orizate 
 

 

 
 


