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Proiecte cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană 
 
 
1. Proiecte iniţiate din anii anteriori: 
 

Asigurarea sustenabilităţii proiectului: „Valea Ozanei … mit şi legendă”,  
Cod SMIS 3887 

 
În acest scop au fost realizate materiale de promovare turistică (ghiduri turistice, 

pliante, hărţi turistice, DVD-uri film de promovare), s-a participat la Târgul de Turism al 
României, eveniment organizat la Romexpo în luna martie, s-au transmis finanţatorului 
rapoarte de sustenabilitate. 

  
Implementarea proiectului: „AMENAJARE CENTRU NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI 

PROMOVARE TURISTICĂ TÎRGU NEAMŢ”, SMIS 44048 
 

Proiectul „Amenajare Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică, oraş 
Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ”, Cod SMIS 44048 a fost finanţat în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi 
crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie 
turistică”, Operaţiunea – „Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare 
Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora”.  
 
La data de 16.12.2014, s-a semnat contractul de finanţare nr. 4946 între Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 – MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE prin AUTORITANEA 
NAŢIONALĂ PENTRU TURISM - Organism Intermediar pentru Programul Operaţional 
Regional 2007 - 2013 şi Unitatea administrativ teritorială ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ. 

 
Obiectivul general al proiectului a constat în amenajarea şi dotarea unui Centru 

Naţional de Informare şi Promovare Turistică în oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ care 
să faciliteze accesarea informaţiilor privind date de interes general referitoare la zona 
analizată şi România, în vederea valorificării potenţialului turistic local pe piaţa turistică 
naţională şi internaţională. 

 
Valoarea totală a proiectului aprobat: 
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504.811,60 421.459,11 380.872,60 32.157,33 8.429,18 83.352,49 

 
Valoarea totală finală a proiectului în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie a fost 
de 402.611,09 lei. 



 
Proiectul a fost implementat în perioada 17.12.2014 – 16.12.2015. 
Rezultatele proiectului:  

- 1 Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică amenajat şi dotat; 
- 1 Microcentrală electrică pentru încălzire şi producerea apei calde menajere; 
- Climatizarea spaţiilor prin montarea a două aparate de aer condiţionat şi a 3 

ventiloconvectoare ; 
- Racordarea celor două încăperi la INTERNET, cablu TV şi telefonie fixă; 
- Sistem de avertizare în caz de incendiu – detector de fum; 
- Sistem antiefracţie; 
- 1 Portal informaţii – www.tirguneamt-turistic.ro  
- Bază de date cu informaţii turistice în cadrul website-ului creat ; 
- Mobilier şi dotări specifice C.N.I.P.T 

 
Listă dotări interioare şi echipamente IT: 

 

DENUMIRE PRODUS U/M CANTITATE 

Masă rotundă buc. 1 

Scaun vizitator buc. 12 

Birouri buc 2 

Scaun ergonomic buc 2 

Etajeră buc 1 

Comodă documente buc 1 

Telefon buc 1 

Stand pliante buc 3 

Info desk buc. 1 

Calculator  buc 2 

Infotouch de interior touch-screen buc 1 

Imprimantă multifuncţională buc 1 

Hartă turistică buc 1 

Suport mobil pentru  flipchart buc 1 

Jaluzele  mp 16,50 

Coş gunoi buc 3 

Aparat aer condiţionat  buc 2 

TV LED, diagonala 101 cm buc 1 

Fax multifuncţional buc 1 

Kit supraveghere cu camera infraroşu buc 1 

Senzor de mişcare buc 3 

Senzor fum buc 1 

Sistem antiefracţie buc 1 

Senzor magnetic pentru uşă şi fereastră buc 6 

Aspirator cu spălare buc 1 

Trusă fixă de prim ajutor buc 1 

Stingător P6 buc 2 

http://www.tirguneamt-turistic.ro/


     
 
 

 
Programe informatice 

 

DENUMIRE PRODUS U/M CANTITATE 

Sisteme de operare WINDOWS buc. 2 

Programe tip OFFICE buc. 2 

Software Infotouch buc. 1 

 
 
 

Lista de dotări exterioare 
 

DENUMIRE PRODUS U/M CANTITATE 

Firmă luminoasă (120x50 cm) logo România buc 1 

Firmă luminoasă “CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI 
PROMOVARE TURISTICĂ”,  

buc 1 

Catarg 8 m aluminiu (inclusiv pânza imprimată cu brandul de ţară) buc 1 

Bornă (material care să reziste la intemperii,  max. 80 cm înălţime şi 
luminate interior) 

buc 2 

Geam sablat (acces principal) buc 2 

Panou/firmã luminoasã semnalizarea centrului naţional de informare 
şi promovare turisticã este realizatã prin utilizarea simbolului "i" scris 
cu alb pe fond albastru, cu urmãtoarele dimensiuni: 500 mm x500 
mm, amplasat/amplasatã la intrarea în centrul naţional de informare 
şi promovare turisticã 

buc 1 

 
 

- Materiale publicitate şi informare (2 conferinţe de presă, 2 anunţuri de presa, 1 
panou temporar, 1 placă permanentă, 500 pliante, 2 bannere verticale de interior, 
200 autocolante) 

- Facilităţi pentru persoanele cu mobilitate redusă – rampă de acces 
- 2 Locuri de muncă nou create permanente 
- 10 Locuri de muncă temporare păstrate de către constructor  (pe perioada 

execuţiei) 
 
 

Proiecte cu finanţare nerambursabilă de la Guvernul României 
 

 
Proiecte finanţate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin O.U.G. nr.28/2013 

 
Pentru proiectele în continuare finanţate în cadrul PNDL, în cursul anului 2015 s-a 
transmis la MDRAP situaţii centralizatoare referitoare la lucrările executate, sumele 
decontate, documentele suport, solicitările de includere în program, devizele generale 
actualizate după organizarea procedurilor de licitaţie. Aceste investiţii sunt: 
 

1. Modernizare strada Castanilor, oraş Tg. Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 3.759.000 lei 



      - prin acest proiect se propune modernizarea străzii Castanilor cu o lungime de 4488 
m;                                                                              Sistemul rutier propus: strat de 
fundaţie din balast în grosime de 25 cm, strat de bază din anrobat bituminos în grosime 
de 5 cm, strat de legătură din mixtură asfaltică BADPC 25 în grosime de 5 cm, strat de 
uzură din beton asfaltic de tip BAPC 16 în grosime de 4 cm. 

 
2. Modernizare străzile Veterani, Vasile Alecsandri şi Mihai Viteazu, oraş Tg. 

Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 1.835.000 lei 

      - prin acest proiect se propune modernizarea străzii Veterani - 1060 m; modernizarea 
străzii Vasile Alecsandri - 615 m; -Modernizarea străzii Mihai Viteazu - 525 m;                                                                             
Sistemul rutier propus: strat de fundaţie din balast în grosime de 25 cm, strat de bază din 
anrobat bituminos în grosime de 5 cm, strat de legătură din mixtură asfaltică BADPC 25 
în grosime de 5 cm, strat de uzură din beton asfaltic de tip BAPC 16 în grosime de 4 cm. 

 
3. Modernizare străzile Nemţişor şi Horea Cloşca şi Crişan, oraş Tg. Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 1.697.000 lei 

      - prin acest proiect se propune modernizarea străzii Nemţişor - 1009 m; modernizarea 
străzii Horea Cloşca şi Crişan - 914 m; Sistemul rutier propus: strat de fundaţie din balast 
în grosime de 25 cm, strat de bază din anrobat bituminos în grosime de 5 cm, strat de 
legătură din mixtură asfaltică BADPC 25 în grosime de 5 cm, strat de uzură din beton 
asfaltic de tip BAPC 16 în grosime de 4 cm. 
 

4. Modernizare străzile Daciei şi Vânătorului, oraş Tg. Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 1.429.000 lei 

      - prin acest proiect se propune modernizarea străzii Dacie - 1522 m; modernizarea 
străzii Vânătorului - 270 m; Sistemul rutier propus: strat de fundaţie din balast în grosime 
de 25 cm, strat de bază din anrobat bituminos în grosime de 5 cm, strat de legătură din 
mixtură asfaltică BADPC 25 în grosime de 5 cm, strat de uzură din beton asfaltic de tip 
BAPC 16 în grosime de 4 cm. 

 
5. Realizare reţea de canalizare menajeră şi microstaţie de epurare în zona Băile 

Oglinzi, oraş Tg. Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 3.117.000 lei 

      - prin acest proiect se propune: 
Ob.1 Colectoare de canalizare Staţiunea Oglinzi 
Se propune executarea unui sistem de colectoare compus din două colectoare 

principale, CP1 şi CP2, şi trei colectoare secundare, CS1, CS2 şi CS3. Colectoarele vor fi 
executate din conducte PVC Dn 259 mm şi vor avea o lungime totală de 2147 m.  

Ob.2 Micro-staţie de epurare Staţiunea Oglinzi 
Colectorul principal CP1 va transporta debitele uzate menajere în bazinul micro-

staţiei de epurare de unde acestea vor fi pompate în colectorul principal CP2. Micro-staţia 
de epurare va fi dotată cu două cominutoare, 3 pompe submersibile, 1 mixer şi 1 
ventilator axial.  

Ob.3 Subtraversări de cursuri de apă 
Va fi necesară executarea unei subtraversări de curs de apă pe traseul conductei de 

refulare pentru a asigura transportul debitelor uzate menajere în staţia de epurare. 
Subtraversarea va fi realizată prin metoda forajului dirijat, iar conducta de refulare va fi 
protejată cu o conductă metalică din oţel cu Dn 200 mm. 

 
6. Extindere/modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă în zona Băile 

Oglinzi, oraş Tg. Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 2.396.000 lei 

      - prin acest proiect se propune:  
Ob. 1 Conducta de distribuţie 1 din material în lungime de 2.010 m ; 



Ob. 2 Conducta de distribuţie 2 din material PEID, in lungime de 160m ; 
Ob. 3 Conducta de distribuţie 3 din material PEID, în lungime de 130 m ; 
Ob. 4Conducta de distribuţie 4 din material PEID, în lungime de 105 m ; 
Ob. 5 Rezervor circular pentru apă şi incendiu din inox cu o capacitate de 

înmagazinare de 300 mc, cu următoarele caracteristici principale: diametrul interior DR = 
8,00 m; înălţimea rezervorului HR= 6,00 m. 

 
7. Modernizare Drum Comunal DC 7, Oraş Tîrgu Neamţ,  

- valoarea estimată a investiţiei – 2.782.000 lei 
Drumul comunal DC 7 face parte din reţeaua majoră de drumuri a oraşului Tg. 

Neamţ. Pe acest drum se desfăşoară traficul loca greu şi uşor şi de tranzit pe traseul Tg. 
Neamţ - Răuceşti - Ungheni. Lungimea totală a drumului este de 2,32 km din care, în 
prezent, 270 sunt cu îmbrăcăminte asfaltică degradată şi 2.50 m sunt balastaţi. Sistemul 
rutier propus: pe tronsonul balastat cu L = 2050 m - 45 cm fundaia balast, 6 cm strat bază 
mixtură ABPS 25, 5 cm strat legătură BADPC 25 şi 4 cm strat uzură BAPC 16;  pe 
transonul existent asfalt cu L = 270 m - 4 cm strat BAPC 16, după refacerea suprafeţei 
suport; parapet metalic 180 ml; şanţ pereat 2480 mp; podeţe tubulare D=800 mm - 2 buc; 
podeţe tubulare D=600 mm - 6 buc 
 

8. Reabilitare străzi în oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 10.154.000 lei 
Străzile proiectate pentru reabilitare sunt: 
- Str. 1 Mai are o lungime care se va reabilita de 1690,0 m;  
- Str. Al. cel Bun are o lungime care se va reabilita de 235,0 m;  
- Str. Câmpului are o lungime care se va reabilita de 480,0 m;  
- Str. Cetăţii sare o lungime care se va reabilita de 735,0 m;  
- Str. Ion Roată are o lungime care se va reabilita de 670,0 m;  
- Str. Izvor are o lungime care se va reabilita de 425,0 m;  
- Str. Moldovei are o lungime care se va reabilita de 150,0 m;  
- Str. Romană are o lungime care se va reabilita de 620,0 m;  
- Str. Unirii are o lungime care se va reabilita de 1040,0 m;  
- Str. 1 Dec. 1918 are o lungime care se va reabilita de 765,0 m;  
- Str. Luncii are o lungime care se va reabilita de 480,0 m;  
- Str. Prunilor are o lungime care se va reabilita de 75,0 m;  
- Fundătura Viei are o lungime care se va reabilita de 280,0 m;  
- Fundătura Fabricii are o lungime care se va reabilita de 350,0 m;  
- Strada Zorilor are o lungime care se va reabilita de 260,0 m;  
- Fundătura Zorilor şi are o lungime care se va reabilita de 115,0 m;  
- Strada Oituz şi are o lungime care se va reabilita de 180,0 m;  
- Fundătura Dogari are o lungime care se va reabilita de 90,0 m;  
- Fundătura Marieni are o lungime care se va reabilita de 210,0 m;  
- Fundătura Mocani are o lungime care se va reabilita de 90,0 m;  
- Fundătura Bujor are o lungime care se va reabilita de 65,0 m;  
- Strada Cucoş are o lungime care se va reabilita de 285,0 m;  
Lungimea totală a străzilor proiectate este de 9265,0 m. 

 
9. Extindere sistem de canalizare oraşul Tîrgu Neamţ, jud. Neamţ,  

- valoarea estimată a investiţiei – 6.089.000 lei 
Canalele colectoare sunt amplasate pe strazile orasului Targu Neamt astfel: 
- str.  1 Mai - L  = 2189 ml; str. Al. Vlahuta - L = 475 ml; str. Aleia Cetatii - L = 678 

ml; str.  Viei - L = 290 ml; str. Alex. Cel Bun - L = 172 ml; str. Romana - L = 420 ml; fdt. 
Biruintei - L = 166 ml; str. Cornilor - L = 178 ml; str. Crangului - L = 259 ml; str. 
Crizantemelor - L = 410 ml; str. Cucos - L = 290 ml; str. Izvor - L = 416 ml; str. 
Fdt.Corbului - L = 415  ml; str. Fdt.Cozmeni - L = 183 ml; str. Fdt.Dorobanti L = 80 ml; str. 
Fdt.Fagului - L =  70  ml; str. Fdt.Ferarilor - L = 118 ml; str. Fdt.Florilor - L =  81  ml; str. 



Fdt.Plaiesu - L = 191 ml; str. Fdt. Soimului - L = 107 ml; str. Fdt. Buzescu - L = 95 ml; 
str.Fdt. Ceahlaului - L = 120 ml; str.Fdt. Corbului - L = 97 ml;str.Fdt. Dogari - L = 99 ml; 
str.Fdt. Dragos - L = 172 ml; str.Fdt. Eternitatii - L = 156 ml; str.Fdt. Fabricii - L =  323 ml; 
str.Fdt. Marieni - L =  218 ml; str.Fdt. Merilor - L = 152 ml; str.Fdt. Mocani - L = 89 ml; 
str.Fdt. Thugo Schvab - L = 118 ml; str.Fdt. Zorilor - L = 120 ml; str.Gradinilor - L = 481 
ml; str. Independentei - L = 894 ml; str  Mos Ion Roata - L = 622 ml; str. Luncii - L = 1487 
ml; str. Muntelui - L = 768 ml; str. Cimpului - L = 545 ml; str. Oituz - L = 194 ml, str. 
Ozanei - L = 331ml; str. Pariului - L = 154 ml; str. Primaverii - L = 60 ml; str. Prunilor - L = 
70 ml; str. Tabacari - L = 663 ml; str. Transilvaniei - L = 120 ml; str. Unirii (partial) - L = 
991 ml; str. Veniamin Costache - L = 307 ml; fdt. Muntelui - L = 81 ml    

      TOTAL  = 16715 ml 
 
 

10. Reabilitare reţele de alimentare cu apă în oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 3.523.000 lei 
Retelele de distributie au o lungime totala de 9683 ml si sunt amplasate  pe 

urmatoarele strazi si cu urmatoarele diametre:  
1. conducta otel  DN 319  pe bdul. Stefan cel Mare (de la Policlinica pina la 

Biserica)            in lungime de L = 500 ml 
2.  conducta otel   DN 219 pe bdul Stefan cel Mare (de la Politie la intrarea 

str.Castanilor)   in lungime de L =1300 ml 
3 conducta otel   DN 159 Radu Teoharie pina la str. Roger Naum in lungime de L=  

745  ml 
4. conducta otel DN 219 bdul Mihai Eminescu pina la pod Ozana in lungime de L= 

620  ml 
5.   cond. otel   DN 100 str 1 Decembrie in lungime de L=  810  ml 
6.   cond. otel   DN 125 str Petru Rares  in lungime de L=  250  ml 
7.   cond. otel   DN 159 str Busuiocului in lungime de L=  470  ml 
8.   cond. otel   DN 159 str Marasesti in lungime de L=  650  ml 
9    cond. otel   DN 159 str Panduri  in lungime de L=  292  ml  
10. cond.a otel   DN 109 str Baile Oglinzi in lungime de L=  846  ml 
11. cond. otel   DN 109 str Al.Lapusneanu in lungime de L=  290  ml 
12  cond. otel   DN 109 str M.Kogalniceanu in lungime de L=  170  ml  
13. cond. otel   DN 110 str Moldovei  in lungime de L=  145  ml 
14. cond. otel   DN 110 fdt. Fabricii  in lungime de L=  355  ml 
15  cond. otel   DN 125 str T.Vladimirescu in lungime de L=  350  ml  
16 cond. otel   DN 109  str Brazilor  in lungime de L=  150  ml  
17 cond. otel   DN 109  str Ion Roata  in lungime de L=  650  ml  
18 cond. otel   DN 109  str Calistrat Hogas in lungime de L=  276  ml  
19 cond. otel   DN 109 str Aleea Zimbrului in lungime de L=  240  ml 
20 cond. otel   DN 40   str Popa Sapca+Oituz in lungime de L=  404  ml  
21 cond. otel   DN 109 str Gloriei in lungime de L=  160  ml 
 
 

11. Construire corp şcoală cu trei săli de clasă la Şcoală Gimnazială „Grigore 
Ghica Vodă” din oraş Tg. Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 1.242.000 lei 
Construirea unui nou corp de scoală, Sc = 430 mp, formată din 3 săli de clasă, 

cancelarie, grupuri sanitare, hol, şi C.T., precum şi asigurarea tuturor utilităţilor aferente 
(energie electrică, termică, apa-canal). Dotarea sălilor de clasă cu mobilier. 

 
12. Reabilitare şi modernizare a trei corpuri de clădire la Colegiul Tehnic „Ion 

Creangă” Tg. Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 2.751.000 lei 



Reabilitare Corp A1 (P+1) Sc = 560 mp, Su = 1005 mp, refacere tencuieli, 
schimbare tâmplărie interioară, zugrăveli, izolare termică exterioară, amenajare corp C.T. 
20 mp;  

Reabilitare Corp A2 - refacere tencuieli, zugrăveli, izolare termică exterioară;  
Reabilitare Corp Sală sport - refacere tencuieli, zugrăveli, refacere hidroizolaţie, 

placăro cu gresie şi faianţă, izolare termică exterioară. 
 

13. Construire corp central Şcoala gimnazială nr. 3 Humuleşti oraş  Tg. Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 1.742.000 lei 
Se propun urmatoarele lucrari la ,, corpul central’’: 
• eventual unele lucrari de consolidare a fundatiei existente ; 
• executia suprastructurii din zidarie portanta de 25 cm ;    
• pereti exteriori placati cu termosistem ( 10 cm polistiren expandat) 
• toate decoratiile exteriore aflate pe cladirea initiala 
• compartimentari conforme care sa corespunda cu solicitarile actuale; 
• sarpanta din lemn cu o forma asemanatoare cu cea initiala 
• acopertis din tabla zincata tip tigla; 
• intrarea secundara din axul corpului central opusa intrarii principale va fi 

prevazuta cu o rampa pentru accesul persoanelor cu handicap;                                                      
 

14. Realizare şi modernizare platformă gunoi, oraş Tîrgu Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 976.000 lei 
Extinderea actualei Staţii de sortare, transfer si compostare a deseurilor menajere 

din orasul Tg. Neamt prin amenajarea unei noi platforme de compostare a deseurilor 
biodegradabile (realizare platformă betonată, imprejmuire, rigole perimetrale pentru 
colectarea levigatului, instalaţie de iluminat), precum şi extinderea actualei staţii de 
sortare şi achiziţionarea de echipamente tehnologice în vederea îmbunătăţirii fluxului 
tehnologic. 

 
 

Proiecte finanţate de Administraţia Fondului pentru Mediu 
 

PROIECTUL: „Realizare şi extindere reţele stradale de canalizare menajeră în 
localităţile Humuleştii Noi, Blebea şi cartier Pometea, oraş Tîrgu Neamţ” 

 
Proiectul „Realizare şi extindere reţele stradale de canalizare menajeră în 

localităţile Humuleştii Noi, Blebea şi cartier Pometea, oraş Tîrgu Neamţ” este 
finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu în cadrul Programului vizând protecţia 
resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi 
staţii de epurare. 

Valoarea totală a proiectului este de 8.997.200 lei din care finanţare 
nerambursabilă de 7.049.818,80 lei. 

Obiectivul general al proiectului este reducerea şi limitarea impactului negativ 
asupra mediului, cauzat de evacuările de ape uzate menajere provenite din gospodării şi 
servicii precum şi creştere calităţii vieţii prin protejarea populaţiei de efectele negative ale 
apelor uzate asupra sănătăţii omului şi mediului înconjurător. 

Obiectivul specific (scopul) al proiectului este realizarea unei reţele de 
canalizare în localităţile componente ale oraşului Tg. Neamţ: Blebea şi Humuleştii Noi, 
precum şi extinderea reţelei existente din cartierul Pometea. 

Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte realizarea următoarelor investiţii: 
Blebea 

 Realizare canalizare menajeră pe străzile: Blebei - 700 m, Vânătorului - 
3000 m, Victoriei – 800 m, Vadului - 250 m, Gheorghe Doja – 320 m, Daciei 
- 130 m 



 6 staţii de pompare 
Humuleştii Noi 

 Realizare canalizare menajeră pe străzile: Valea Seacă – 1355 m, 1 mai – 
540 m, Păstorului – 530 m, Hangului - 722 m, Macului - 175 m, Crinului 618 
m, Bistriţei – 250 m, Teiului - 250 m, Mihail Sadoveanu 2393 m 

 3 statii de pompare 
Cartier Pometea 

 Extindere canalizare menajeră pe străzile: Vultur – 1340 m, George Coşbuc 
– 710 m, Izvor – 150 m, Băile Oglinzi – 1440 m 

 5 staţii pompare  
 

Lucrările la acest obiectiv de investiţie nu au început datorită intrării în insolvenţă a 
constructorului (SC BILL CLASS SRL Satu Mare). A fost reziliat contractul de lucrări şi s-a 
iniţiat o nouă procedură de achiziţie. 

 
 
 
 
 
 
2. Proiecte iniţiate în anul 2015: 
 

Proiectul „Parcul lui Nică” 
 

Asociaţia Pro Democraţia Tg. Neamţ, în parteneriat cu Primăria oraşului Tg. 
Neamţ şi Şcoala Gimnazială Ion Creangă Humuleşti a derulat proiectul „Parcul lui Nică”, 
finanţat în cadrul programului Spaţii Verzi – componenta Spaţii Verzi Urbane, de către 
MOL România şi Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc. 

 
Scopul proiectului a fost crearea unui spaţiu necesar desfăşurării activităţilor de 

învăţare din cadrul Şcoala Gimnazială Ion Creangă Humuleşti, într-un cadru natural 
adecvat, prin reabilitarea unui teren în suprafaţă de 600 mp în vederea amenajării unui 
spaţiu verde şi a unui solar în suprafaţă de 50 mp. 

 
 

Proiectul „Ne jucăm şi reciclăm” 
 

Proiectul „Ne jucăm şi reciclăm” a fost depus spre finanţare în cadrul programului 
„Idei în Ţara lui Andrei”, finanţat de către OMV Petrom şi fundaţia PACT.  

Proiectul are ca scop amenajarea unui spaţiu de recreere pentru tinerii din oraşul 
Tîrgu Neamţ prin folosirea de materiale reciclabile şi a surselor de energie regenerabilă. 

Proiectul va contribui la: 
1. Creşterea gradului de conştientizare a tinerilor în vederea colectării selective şi a 

reciclării materialelor refolosibile  
2. Utilizarea soluţiilor creative de reciclare şi refolosire a resurselor prin amenajarea 

unui spaţiu de recreere a tinerilor 
Proiectul va fi implementat de Primăria oraşului Tîrgu Neamţ în parteneriat cu 

Asociaţia Puzzle OptimEast Tîrgu Neamţ iar beneficiarii proiectului sunt locuitorii din zona 
gării oraşului – Bdl 22 Decembrie (aproximativ 1200 persoane). 

De asemenea 50 de tineri voluntari vor forma deprinderi în protejarea mediului 
înconjurător şi refolosirea deşeurilor reciclabile. 

Valoarea proiectului este de 15.000 Euro. 
 

 
 



Alte activităţi ale compartimentului planificare şi dezvoltare locală în anul 
2015 

 
În anul 2015 în afară de elaborarea şi implementarea de proiecte s-a participat la 

diverse informări, seminarii, cursuri, conferinţe organizate la nivel regional sau naţional de 
către diverse instituţii. 

În perioada luna martie s-a participat la Târgul de Turism al României, eveniment 
organizat la Romexpo – Bucureşti. 

 
Întocmirea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fondurile bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ alocate pentru activităţi nonprofit 
de interes local, evaluarea proiectelor şi monitorizarea proiectelor finanţate. Au fost 
depuse 16 proiecte dintre care au fost finanţate următoarele: 

 
Domeniul – SPORT 
 

Nr. 
crt. 

Numele solicitantului Denumire proiect Nr. Contract 
finanţare 

Suma 
acordată (lei) 

1. Asociaţia Fotbal Club 
Cetatea Tg. Neamţ  

Susţinerea performanţei 
în fotbal 

96 din 
08.05.2015 

106.250 lei 

2. Asociaţia Clubul de dans 
sportiv Latino Impact Tg. 
Neamţ  

„Educare, formare şi 
performanţă în dansul 

sportiv” 

102 din 
15.05.2015 

16.410 lei 

3. Clubul Sportiv STEEL MAN 
Tg. Neamţ  

„Pro sport şi 
competitivitate” 

105 din 
15.05.2015 

19.353 lei 

4. Clubul Sportiv Ecvestru 
„Fraţii Jderi” Tg. Neamţ  

„Şcoala de echitaţie” 109 din 
19.05.2015 

15.000 lei 

 
Domeniul – Turism 
 

Nr. 
crt. 

Numele solicitantului Denumire proiect Nr. Contract 
finanţare 

Suma 
acordată (lei) 

1. APDTN „Valea Ozanei”  Tg Neamţ – oraş turistic 
medieval, componenta 

Festival Culinar, ediţia a 
III-a 

101 din 
15.05.2015 

35.572 lei 

 
Domeniul – Cultură 
 

Nr. 
crt. 

Numele solicitantului Denumire proiect Nr. Contract 
finanţare 

Suma 
acordată (lei) 

1. Fundaţia Culturală “Ion 
Creangă”  

Festivalul de teatru 
„MEDIEVART” Tg. 

Neamţ 

124 din 
03.06.2015 

34.537 lei 

2. Fundaţia Filantropică 
SMĂRĂNDIŢA Tg. 
Neamţ  

Ne pregătim de 
sărbătoare în costume 

populare 

103 din 
15.05.2015 

17.550 lei 

3.  Fundaţia Sf. Teodora de 
la Sihla Tg. Neamţ  

Casa de hâtie 108 din 
18.05.2015 

10.000 lei 

 
Domeniul – Tineret 
 

Nr. 
crt. 

Numele solicitantului Denumire proiect Nr. Contract 
finanţare 

Suma 
acordată (lei) 

1. Asociaţia Puzzle „Carnaval Medieval 107 din 10.410 lei 



Optimeast Tg. Neamţ  Nonformal” 15.05.2015 

 
Domeniul – Social 
 

Nr. 
crt. 

Numele solicitantului Denumire proiect Nr. Contract 
finanţare 

Suma 
acordată (lei) 

1. Fundaţia de Dezvoltare 
Locală „SPERANŢA” - 
CITO  

„Dincolo de 
dizabilitate…” 

106 din 
15.05.2015 

29.970 lei 

2. Fundaţia Filantropică 
Omenia    

„Servicii pregătitoare 
pentru copii cu vârsta 6-

7 ani din familii 
defavorizate” 

112 din 
20.05.2015 

17.275 lei 

3. Asociaţia CAUTĂ  „Continuăm împreună” 135 din 
13.06.2015 

15.000 lei 

 
 

Domeniul – Persoane vârstnice 
 

Nr. 
crt. 

Numele solicitantului Denumire proiect Nr. Contract 
finanţare 

Suma 
acordată (lei) 

1. Organizaţia 
Pensionarilor din judeţul 
Neamţ – Filiala Tg. 
Neamţ  

„O viaţă mai bună pentru 
pensionarii din Tg. 

Neamţ” 

104 din 
15.05.2015 

15.000 lei 

2. Asociaţia „Solidaritatea” 
Pensionarilor Tg. Neamţ  

„Promovarea prin 
activităţi specifice 

vârstnicilor a egalităţii de 
şanse cu accent pe 

petrecerea timpului liber” 

111 din 
19.05.2015 

7.506 lei 

 
 

 
Întocmirea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

de la bugetul local al oraşului Tîrgu Neamţ  pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România şi evaluarea solicitărilor depuse. 

 

Nr. 
crt 

Unitatea de cult Denumire proiect Sumă propusă 
pentru finanţare 

în 2015 

1. Parohia „Sf. Trei Ierarhi” 
Bejeni Humuleşti 

Construire biserică 10.000 lei 

2. Parohia „Sf. Voievozi” Amenajare curte 
interioară 

30.000 lei 

3. Parohia „Sf. Nicolae” 
 

Montare pavele 10.000 lei 

4. Parohia „Sf. Gheorghe”  Lucrări de pavare şi 
bordurare a curţii bisericii 

20.000 lei 

5. Capela „Sf. Dimitrie” Spitalul 
Tg. Neamţ – Asociaţia Help 
Split 

Achiziţionare mochetă şi 
reparaţii curente 

10.000 lei 

6. Parohia „Sf. Haralambie” 
 

Spălare pictură 20.000 lei 

7. Parohia Adormirea Maicii Pavaj alee în curtea 30.000 lei 



Domnului bisericii 

8. Parohia Humuleşti Lucrări extindere şi 
consolidare 

20.000 lei 

 TOTAL  150.000 lei 

 
 
Atribuiţii privind domeniul public şi privat al oraşului Tg. Neamţ 
 

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

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

- Colaborare cu prestatorii de servicii topografice şi cu OCPI în vederea întabulării 
bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al oraşului, a lotizării de terenuri, 
etc; 

- Realizarea rapoartelor de specialitate şi susţinerea proiectelor de hotărâre în 
cadrul Consiliului local al oraşului Tg. Neamţ referitoare la 
vânzarea/închirierea/administrarea unor bunuri aparţinând domeniului public şi 
privat. 
 
 
 

Întocmit, 
Ing. Daniel Amihăilesei 


