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VENITURI ŞI CHELTUIELI ÎN ANUL 2013 

  

 Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 71 din 5.04.2013, bugetul general al Orasului 

Tirgu Neamt a fost aprobat la nivelul sumei de 43.797 mii lei la venituri si la 

cheltuieli, iar prin rectificări succesive a ajuns la nivelul sumei de 55640.33 mii lei la 

venituri si la suma de 53853.37 mii lei  la cheltuieli, potrivit H.C.L. 

nr.230/19.12.2013. 

  

 Bugetul general al Orasului Tirgu Neamt, potrivit ultimei rectificări se prezintă  

astfel : 
 

 



Indicator Buget  

local 

Bugetul instituţiilor 

publice  finanţate 

din venituri proprii 

şi subvenţii din 

bugetul local 

Bugetul 

împrumuturilor 

interne şi externe 

Bugetul 

fondurilor 

externe 

nerambur 

sabile 

Total Transfer

uri între 

bugete 

(se scad) 

TOTAL 

BUGET 

GENERAL 

A 1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7=5-6 

LA VENITURI 

a. Prevederi 

bugetare 

iniţiale 

32827.00 11242.00 - - 44069 272.00 43797.00 

b. Prevederi 

bugetare 

definitive 

36861.03 14951.05 4110.25 - 55922.33 282.00 55640.33 

c. Încasări 

realizate 

36021.93 13901.63 4110.25 - 54033.81 275.00 53758.81 

Excedent an 

anterior 

29.40 520.05 549.45 

LA 

CHELTUIELI  

a. Credite 

aprobate iniţial 

32827.00 11242.00 - - 44069 272.00 43797.00 

b. Credite 

definitive 

36861.03 14951.05 4110.25 - 55922.33 282.00 55640.33 

c.Plăţi 

efectuate 

36004.76 14013.36 4110.25 - 54128.37 275.00 53853.37 

Excedent 

(venituri-

cheltuieli) 

29.42 408.32 437.74 



 Bugetul  local atât la venituri cât şi la cheltuieli, în sinteză, se prezintă astfel: 

Venituri:  

                          -mii lei- 

 
Denumire Prevederi definitive Încasări Procent 

Total venituri,  

 din care: 

36861.03 36021.93 97.72 

Venituri proprii 8961.00 7734.02 86.31 

I. Venituri curente din care: 34098.03 33145.16 97.21 

- Venituri fiscale 32110.03 31279.93 97.41 

- Venituri nefiscale 1988.00 1865.23 93.82 

II.Venituri din capital 357.00 597.67 167.41 

III. Subvenţii(de la bugetul de stat) 2288.00 2121.98 92.74 

IV. Sume primite de la UE 118.00 157.13 33.61 



Cheltuieli:                         -mii lei- 

 

Denumire/ cod indicatori Prevederi 

definitive 

Plăţi efectuate Procent 

Total cheltuieli, din care: 36861.03 

 

36004.76 

 

97.68 

 

Autorităţi publice şi acţiuni externe-5102 3071.02 3004.01 97.82 

Alte servicii publice generale -5402 351.00 347.78 99.08 

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi-5502 2100.00 2094.94 99.76 

Ordine publică şi siguranţă naţională-6102 554.50 548.77 98.97 

Învăţământ-6502 16971.20 16750.28 98.70 

Sănătate-6602 1201.00 1187.95 98.91 

Cultură, recreere, religie-6702 2370.96 2286.77 96.45 

Asigurări şi asistenţă socială-6802 2356.50 2339.11 99.25 

Locuinţe, servicii şi dezv.publică-7002 4393.36 4039.13 91.94 

Protecţia mediului-7402 755.30 751.59 99.51 

Act.generale ec.,comerciale şi de muncă-8002 22.00 21.43 97.41 

Agricultură, silvicultură şi vânătoare-8302 6.00 6.00 100 

Transporturi-8402 2708.19 2587.01 95.53 



STRUCTURA CHELTUIELILOR PE SECŢIUNI 
  

I. SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE – 31225.08 mii lei 

ce include:  

-  Cheltuieli de personal (SALARII) – 18649.46 mii lei  

-  Cheltuieli :Materiale/Dobânzi/Transferuri- 12575.62 mii lei 
Cu menţiunea: 

 Din totalul cheltuielilor de personal în sumă de 18649.46 mii lei: 

• suma de 14285.40 mii lei sunt cheltuielile cu salariile aferente Capitolului 65.02. „Învăţământ”; 

• suma de 252.43 mii lei sunt cheltuielile cu salariile aferente Capitolului 54.02-„ Alte servicii publice 
generale”; 

• suma de 380.00 mii lei sunt cheltuielile cu salariile aferente Capitolului 66.02-„ Sănătate”(cabinete scolare); 

• suma de 185.00 mii lei sunt cheltuielile cu salariile aferente Capitolului 68.02- „Asigurări si asistenţă 
socială”- asistenti personali; 

  

 Aceste sume pentru  capitolele bugetare: 65.02 / 54.02 / 66.02/ 68.02 , sunt asigurate din Bugetul de stat. 

 

 II. SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE –4779.69 mii lei 

ce include: 

- Investiţii finanţate de la bugetul local – 3271.64 mii lei 

- Proiecte finanţate din fonduri guvernamentale în anul 2013 – 1508.05 mii lei 
 

 

         
 





 Axa principală a activităţii administraţiei publice locale o reprezintă serviciile 

publice oferite cetăţenilor. Primăria oraşului Tîrgu Neamţ a încercat şi în anul 2013 
să îmbunătăţească continuu serviciile curente care asigură funcţionalitatea 
oraşului. În condiţiile unui buget local afectat de criza economică şi de datoriile 
preluate de la vechea conducere, s-au făcut pe tot parcursul anului demersuri la 
Guvernul României, la Consiliul Judeţean, la parlamentarii de Neamţ pentru a 
reuşi plata arieratelor, achitarea ratelor la credite,atragerea de fonduri europene şi 
demararea unor investiţii pentru:  

 Modernizarea şi sistematizarea oraşului  

 Curatenia oraşului 

 Educaţie, sănatate, cultură, sport  

 Atragerea de investitori străini care sa creeze noi locuri de muncă 

 Asigurarea siguranţei cetăţenilor  

 Servicii publice comunitare de calitate 

 Dezvoltarea turismului 

 

INVESTIŢII, MODERNIZĂRI ŞI REPARAŢII PE DOMENIUL PUBLIC 



FINANŢĂRI INVESTIŢII 2013 
 

 

Pentru investiţii s-a cheltuit suma de : 4779.69 mii lei 

 

- De la bugetul local – 2771.64 mii lei 

 

- De la Consiliul Judeţean Neamţ - 500 mii lei – pentru Spitalul orăşenesc  

• 350 mii lei– Reabilitare Centru de Primiri Urgente 

• 150 mii lei- Anvelopare Corp cladire Pediatrie+Cardiologie 

 

- Din fonduri guvernamentale în anul 2013 – 1508.05 mii lei-pentru 

modernizări străzi 

 



SISTEMATIZAREA  SI MODERNIZAREA ORASULUI 

 Redimensionarea arterelor principale- B-dul Stefan 

cel Mare si  B-dul Mihai Eminescu  

• Eliminarea scuarurilor centrale si asfaltarea lor 

• S-a  scos betonul şi a fost înlocuit cu spaţii verzi 

• Peste tot s-au refacut structurile stradale existente, 

s-au înlocuit si  montat jardiniere , s-au modernizat 

spatiile verzi de pe margine, s-au plantat flori 

 Pe B–dul Mihai Eminescu – eliminare scuar central 

si asfaltare + modernizarea parcarilor laterale  



 MODERNIZAREA  ORAŞULUI 

 Sistemul de iluminat public s-a modernizat – stâlpii au fost amplasati pe 
lateralul străzilor, câştigându-se  astfel spatiu pentru autovehicule 

 Ornarea stalpilor cu flori si mobilier din lemn  

 Achizitionare de coşuri de gunoi, bănci stradale, ornamente stradale  

 Ornarea cu flori si amplasarea unei fantani arteziene in sensul giratoriu de la 
Policlinica 

 Amenjarea unui sens giratoriu in zona INTIM 

 Demararea lucrarilor de montare a unui sens giratoriu, amplasat pentru 
fluidizarea traficului  în intersecţia de la Humuleşti. Lipsa banilor de la bugetul 
local a amânat pentru anul 2014 construirea unui sens giratoriu,deocamdata 
folosindu-se balize de plastic pentru dirijarea circulatiei in intersectie.  

 

 

 



• Execuţie şi montaj de indicatoare rutiere 

• Supraveghere video stradală - Primăria Târgu Neamț a montat 

22 sisteme de supraveghere video stradală pe raza oraşului 

Tîrgu Neamţ în vederea  prevenirii şi reducerii infracționalității, 

a actelor de vandalism asupra jardinierelor, mobilierului stradal 

sau a spațiilor verzi.  

• In cadrul Politiei Locale au fost achizitionate monitoare si 

camere de luat vederi pentru supravegherea parcarii din fata 

Primariei, in punctele principale si la intrarile in orasul 

Tg.Neamt si intersectii. 

• Extindere reţea electrică pe B-dul Ştefan cel Mare, B-dul Mihai 

Eminescu, str. Ogoarelor  

• Achiziţionat căsuţe de lemn pentru comerţ temporar stradal 

• Achiziţionat panouri stradale, indicatoare rutiere  

• Reabilitarea podului peste râul Ozana:-refacerea îmbrăcăminţii 

asfaltice; schimbarea parapeţilor, vopsirea parapeţilor şi a 

balustradelor laterale, amplasarea a 20 suporturi din lemn 

pentru flori pe mijlocul podului, montarea de noi stâlpi de 

iluminat  

 MODERNIZAREA  ORASULUI 



PARCĂRI 

• Amenajare parcări pe ambele părţi ale B-dului Mihai Eminescu 

• Amenajarea parcarii în faţa CPU Spital si amplasarea  barierei 

• Reamenajarea parcării Primăriei-accesul se face pe  bază de cartele 
magnetice sau telecomandă, amplasarea barierelor 

• Parcări in spatele Judecatoriei, in spatele Pietei agroalimentare, la Cimitir  

• Amenajarea parcarilor de resedinţă in zonele din spatele blocurilor 

 Parcari cu plata 

 A fost aprobat prin HCL nr.62/2013 Regulamentul de Organizare și 
Funcționare a sistemului de parcare cu plată prin operatorul SC Civitas SRL. 
S-a decis ca aceste parcări cu plată să fie amenajate în 11 locații, respectiv: 
str. Ștefan cel Mare, str. Mihai Eminescu, str. Plopului, str. Cuza Vodă, zona 
Policlinică, zona Intim, str. Petru Rareș, str. Mihail Kogălniceanu, parcare 
Stadion Cetate, Casa Memorială Ion Creangă și str. Calistrat Hogaș.   

 S-au infiintat parcari cu plata in 6 locatii in special in zona centrala – 455  
locuri de parcare cu plată şi 15 locuri rezervate persoanelor cu dizabilităţi 



COVOARE  ASFALTICE, PLOMBARI, MARCAJE RUTIERE, TROTUARE 

 Asfaltari  

• Pe străzile: B-dul M.Eminescu, Panazol, Calistrat Hogas, Al. Lăpusneanu, Veniamin Costachi, 9 Mai, Ion Creangă, Cuza Vodă, 
Mihail Kogălniceanu, Aleea Zimbrului, Progresului , Calistrat Hogaş, Mărăşeşti(prin DRDP Iasi) 

 pe măsură ce s-au  încheiat asfaltările, s-au efectuat marcajele rutiere, s-au reabilitat trotuarele şi aleile, căile de acces 

 



PLOMBARI SI REPARATII ASFALTICE, TROTUARE  

 S-au executat lucrări de plombare pe străzile Decebal, Petru Rareș, Codrului,  Căprioarei și Brazilor 

 Reparatii asfaltice pe str. Tudor Vladimirescu si str.Trandafirilor, BP Hasdeu  

 Amenajare intrare Obor 

 Amenajare Aleea Eternităţii 

 Reabilitare trotuare pe B-dul M.Eminescu 

• Pavelari: pe trotuarul din fata Primariei; din fata Colegiului National”Stefan cel Mare” pana la intersectia cu str. Decebal; Pe 
str. M.Kogalniceanu, Str. Cuza Voda si pe str. 9 Mai  

• Pavelari si bordurari la biserici: Sf. Ilie, Sf.Haralambie, Sf. Gheorghe, Protopopiat, Sf.Spiridon(cimitir)- pavare in fata bisericii 
si aleea de sub clopotnita) 

• Este propus spre finantare dijn fonduri guvernamentale in per. 2013-2014 Proiectul de reabilitare strazi in orasul Tg.Neamt 
pentru un numar de 22 strazi (MDRAP) 

 

 

 
 
 



 

Modernizari strazi 
- 8 strazi  cuprinse in Programul National de Dezvoltare Locala, conform OUG 28/2013  
 Mihai Viteazu, V.Alecsandri, Veterani, Daciei, Vanatorului, Nemtisor, HCC, Castanilor 

- Suma alocată în anul 2013 – 1508.05 mii lei 

 
 

 1. Modernizare Str. Mihai Viteazu, Vasile Alecsandri,Veterani – lungime -
2,190 km 

 Str. Mihai Viteazu 

 -au fost efectuate:  

– lucrari pregatitoare –terasamente+montare gaighere si racord la reteaua de 
canalizare 

– lucrari de stabilizare –strat fundatie de baza si strat suport in vederea asfaltarii 

- realizare trotuare in proportie de 100% - pavele si borduri 

- turnare covor asfaltic, in anul 2014 se va turna stratul de uzura 

 Str. Vasile Alecsandri – lucrari de canalizare si bransament apa potabila  

 

 



Modernizări strazi – proiect finanţat din fonduri guvernamentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Str. Veterani - lucrari pregatitoare- lucrari executate de catre Compania 
Judeteana APASERV SA – s-a inlocuit conducta de apa potabila de la 
intersectia cu str. Vulturi pana la intersectia cu str. Baile Oglinzi 

 

 
2. Modernizare str.Nemţişor si str.Horia, Cloşca si Crişan- lungime -1.774 

km  

Str. Nemtisor   

-lucrari pregatitoare-terasamente – 90% 

-imbracaminte rutiera – 60% 

-realizare trotuare  – 50%- numai pe  

 partea stanga 

-podete tubulare – 80% 

Str. Horia, Closca si Crisan  - 

lucrari pregatitoare-terasamente – 

10% 



3. Modernizare str.Vanatorului si str. Daciei-lungime-1,792 km 

Drum nou construit pentru locuitorii din cartierul Blebea – Targu 

Neamt.  

Cetatenii vor putea circula din anul 2013 în conditii civilizate pe un 

covor asfaltic turnat doar pana la nivel cu trecerea de cale ferata 

pe str.Vanatorului si str. Daciei, din centrul Blebea pana la 

calea ferata.  

Diferenta de drum de la calea ferata pana in str.Stefan cel 

Mare, se va realiza în anul 2014, dupa ce se termina lucrarea 

de canalizare cu Apaserv 

Modernizari strazi – proiecte finanţate din fonduri guvernamentale 

http://www.ziartarguneamt.ro/wp-content/uploads/2013/10/IMG_0373.jpg


 4. Modernizare Str. Castanilor – lungime- 4,5 km 

       - lucrari pregatitoare-terasamente – 50% 

           - imbracaminte rutiera – 70% 

           - podete tubulare – 30% 

 Camioanele de mare tonaj ce tranziteaza orasul 
Tîrgu Neamt, vor circula pe varianta ocolitoare în 
lungime de 4,5 km.  

 Strada Castanilor - incepe de la podul Humulesti si 
se termina la iesirea in str.Stefan cel Mare(Volvatir) . 

 S-au realizat 2,4 km (de la pod Ozana pana la 
capatul digului). 

 S-a pregatit terenul, s-a reprofilat si s-a turnat pe 2,2 
km primul strat de 5 cm de rambat bituminos, s-a 
turnat al doilea strat de binder tot de 5 cm si un strat 
de uzura de 4 cm. De-a lungul drumului pe stanga si 
pe dreapta sunt rigole betonate deschise 

 

Modernizari strazi – proiect finanţat din fonduri guvernamentale 

     Jumătate din variantă 
este asfaltată, 
cealaltă parte va fi 
finalizată în 2014  



LUCRĂRI DE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE, 
 EXTINDERI REŢELE DE GAZ METAN 

s-au inlocuit conductele de apă potabilă pe str. V. Alecsandri şi str. 

Veterani 

Racord la reţeaua de canalizare – str. Mihai Viteazu 

au fost inlocuite si modernizate 350 de metri de retea pe Strada 

Veterani, 600 de metri pe Strada Vultur si 100 de metri pe Aleea 

Salcamilor 

A fost depus la Administratia Fondului pentru Mediu Proiectul Realizare 

si extindere retele stradale de canalizare menajera in localitatile 

Humulestii Noi, Blebea si cartier Pometea 

Este procedura de achizitie in evaluare pentru Proiectul Realizare retea 

de canalizare menajera si microstatie de epurare in zona Baile 

Oglinzi(MDRAP) 

Proiect propus spre finantare pentru 2014 – Extindere/modernizare 

sistem alimentare cu apa / zona Baile Oglinzi(MDRAP) 

Au fost intocmite 2 SF- uri in vederea depunerii de proiecte finantate 

prin MDRAP – Programul National de Dezv. Locala 

- 1.Extindere canalizare in Orasul Tirgu Neamt, pentru 60 de strazi din 

oras 

-2. Extindere alimentare cu apă in Orasul Tirgu Neamt, pentru 22 de 

strazi din oras  

 

 

 



• Proiect de peste 10 milioane de euro pentru apa și canalizarea orașului Târgu Neamț -în anul 2013 doar faza de 

proiectare, aprobat si semnat contractul in februarie 2014 

• Prin Master Plan apa-canal realizat la nivelul jud. Neamt /Proiectul major de extindere si reabilitare a infrastructurii de 

apa potabila si apa uzata din jud. Neamt se va extinde reteaua de canalizare pe 19km in orasul Tirgu Neamt, se vor 

construi 5 statii de repompare a apei uzate, vor fi modernizate cele 2 rezervoare de apa ale orasului – rezervorul 

principal de la Cetate de 3000mc si rezervorul de la Batalion de 5000mc, se va moderniza statia de repompare din 

Pometea. De asemenea, vor mai fi 2 lucrari:- modernizarea statiei de captare de la Lunca (captarea va functiona in 

sistem automatizat)si se va extinde statia de epurare a orasului. 

• Lucrari de extindere a retelei de gaz metan pe patru strazi din orasul Targu Neamt:Radu Teoharie, Fundatura 

Zorilor, Hugo Schwab din Humulesti si Valea Seaca din Humulestii Noi – La primele 3 strazi a fost executata 

sapatura, pusa conducta si s-a realizat bransamentul .Pe strada „Valea Seaca”(drumul care duce la fostul CAP) – este 

sapat santul, pusa conducta si urmeaza racordul la conducta din Humulestii Noi in anul 2014 pentru ca mai intai trebuie 

sa se racordeze conducta din Humulestii Noi la cea din Humulesti, respectiv strada Ogoarelor 

 

 

 

LUCRĂRI DE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE, 
 EXTINDERI REŢELE DE GAZ METAN 

http://www.ziartarguneamt.ro/wp-content/uploads/2013/09/download4.jpg


ANVELOPARI 

 Așa cum am promis în campanie, s-a început și anveloparea blocurilor. Primăria a semnat un contract cu o firmă de 

proiectare și consultanță, care prevede asigurarea documentațiilor, pentru începerea procedurii de înștiințare a fiecărui locatar 

din fiecare asociație de proprietari din oraș, în vederea anvelopării blocurilor. Primele blocuri, pentru care s-a propus 

anveloparea au fost cele din centrul orașului, de pe str. Ștefan cel Mare. În primă fază, au avut loc întruniri cu proprietarii de 

asociații, li s-au comunicat costurile, pe care trebuie să le plătească lunar către bancă. Acest proiect face parte din Ordonanța 

de Guvern nr. 69, prin care se prevede ca locatarilor să li se aprobe un credit pe maximum 5 ani, cu o rată lunară între 40 și 
50 de lei de fiecare locatar, unde comisioanele și dobânzile sunt egale cu 0, acesta fiind un credit garantat de Guvernul 

României. Firma de consultanță va asigura asistență pentru întocmirea dosarului de creditare. Firma va prezenta soluția de 

reabilitare termică și valoarea pe care trebuie să o plătească fiecare proprietar. Ca proiectul de anvelopare să poată fi 

demarat, este nevoie de acordul a minimum 90% din numărul de proprietari. Primăria va contribui cu 30% din valoarea 

costurilor, bani de la bugetul local. Restul de bani provin din creditul garantat de Guvernul României. Propriu-zis, un locatar va 

trebui să plătească lunar pentru anveloparea blocului în care locuiește, între 40 și 50 de lei, timp de 5 ani 

 A fost anvelopat:blocul H1 de pe str. Cuza Voda –bloc de locuinte sociale 

 Au fost intocmite mai multe SF-uri  pentru anvelopari 

 



 URBANISM                                                                                  

1. Certificate de urbanism eliberate– 

250 

2. Autorizaţii de construire eliberate – 

181, din care : 

• 34 autorizaţii  construire locuinţe 

• 15 autorizaţii construire anexe 

gospodăreşti 

• 24 autorizaţii construire extinderi locuinţe 

•   7 autorizaţii construire spaţii comerciale  

• 12autorizaţii construire modificări spaţii 

• 26 autorizaţii construire branşamente şi 

instalaţii utilizare  

 conductă gaze naturale 

• 16 autorizaţii desfiinţare locuinţe 

• 23 autorizaţii construire împrejmuiri la limita 

de proprietate 

• 24 autorizaţii construire pentru alte lucrări 

3. certificate de nomenclatură stradală 

– 56 

           4. autorizatii bransament electric,apa 

si canal-111 

 

AUTORIZATII, CONCESIONARI, INCHIRIERI 

CONCESIONARI 

 Contracte incheiate cu agenţii economici sau persoanele fizice     

 care folosesc domeniul public sau privat al oraşului, sau 

 utilizeazã temporar terenuri  

  - Contracte de concesionare -9 

  - Contracte de inchiriere - 31 

TRANSPORTURI 

36 - autorizaţii de transport valabile; 

68 - autorizaţii de taxi persoane valabile; 

80 - autorizaţii de taxi, aprobate în conformitate cu prevederile  

Legii nr. 38/2003 

 

AUTORIZATII PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII 

DE COMERT 

Autorizarea  în formele juridice consacrate de O.U.G 

nr.44/2008, respectiv Persoane Fizice, Autorizate, 

Intreprinderi Individuale si Intreprinderi Familiale: 

-Autorizatii Persoane Fizice Autorizate(P.F.A.)-21 

-Intreprinderi individuale(I.I)-14 

-Intreprinderi Familiale (I.F.)-2 

-Modificari, suspendari, anulari ale autorizatiilor -37 

Autorizarea  în temeiul Legii nr.215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata: 

-Autorizari puncte de lucru – 275 

-Avizari puncte de lucru -79 

 

 



PIATA ORASULUI –SC CIVITAS COM SRL  

 In 2013 in piata orasului au continuat lucrarile de modernizare incepute in anul 2012: 

 modernizarea iluminatului în Hala de legume-fructe cu un sistem pe leduri; 

 achiziţionarea terenului de lângă Hala pentru desfacerea produselor de origine animală 

       şi amenajarea unei parcări pentru mijloacele de transport care aprovizionează cu mărfuri  

       piaţa agroalimentară şi clienţii; 

• achiziţionarea suprafeţei de 1280 m.p. teren situat în strada Română nr. 6 unde s-a  

       început amenajarea unui spaţiu pentru comercializarea produselor agricole engross    

       (împrejmuire, racord apă şi energie electrică, extindere gard cu porti glisante )  

 

 



PIATA ORASULUI-SC CIVITAS COM SRL 

• Extindere tronson module pe terenul achizitionat de la 
PETROM 

• Modernizare module in Parcul de la Stadion 

• Sistem supraveghere video in parcarea de la  Stadion 

• achiziţionare sistem acces barieră; 

• achiziţionare autoturism Opel Agila 

• achiziţionare sistem supraveghere video tronson module 
Cetate, str. 1 Decembrie 1918   

•  amenajari tronson module stradale 

• instalaţie electrică hală agroalimentară  

• centrală termică spaţiu Complex Comercial  

• instalaţie încălzire hală legume fructe şi hală 
agroalimentară 

• amenajare târg animale obor 

• achiziţionare sistem IT   
    

• SC Civitas COM SRL Targu Neamt este implicata in 
reorganizarea activitatilor de parcare in orasul Targu 
Neamt, incepand cu data de 1.07.2013 

• Infiintarea unui serviciu nou  de parcari si realizarea 
investitiilor aferente:-15 bc. Parcometre; 40 bc. Indicatoare; 
autoturism pentru verificare parcometre si blocaje; 
calculator birou parcari  

 

 



• În fiecare an, în perioada 15 martie - 15 aprilie, sub denumirea de ”LUNA CURĂŢENIEI”, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ 
începe campania de curăţenie generală în oraş. Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, a iernii prelungite, cât și a ploilor 
de la începutul lunii aprilie, Luna Curățeniei s-a prelungit până la sfârșitul lunii. 

• În  perioada de referinţă s-au desfăşurat acţiuni pentru identificarea depozitelor necontrolate de deşeuri menajere, acţiuni de 
ecologizare a zonelor de pe râul Ozana amonte şi aval, din zona de pădure de la capătul digului, zona Cetăţii Neamţ, 
Monumentul Eroilor şi Staţiunea Oglinzi.  

• Obiectivul acestei campanii  : conştientizarea populaţiei în ceea ce priveşte strângerea deşeurilor selectiv. 

• Rezultate:  

 au fost amenajate 40 de puncte de selectare a deşeurilor.  

 Printr-un program derulat prin Consiliul Judeţean Neamţ, au fost stabilite pentru amplasare încă 82 puncte de colectare şi 
selectare, cu suprafaţă betonată, pentru trei categorii de deşeuri: hârtie, PET-uri şi sticlă.  

 

 Tot în această lună s-au completat plantaţiile efectuate în anii precedenţi cu 5000 puieţi de salcâmi obţinuţi prin Direcţia 
Silvică Neamţ, pentru crearea unor zone cu perdele verzi de ecologizare în zona Pârâul Ursului și groapa de gunoi a 
orașului, acțiune care s-a facut cu muncitorii de la Eurosal , dar și cu sprijinul ONG-urilor și unităților de învățământ. Au fost 
plantați puieți de salcâm și la Blebea din centru spre biserică. 
 

 O altă acţiune care s-a desfășurat în această Lună a Curățeniei a fost reamenajarea spațiilor verzi. Primăria a avut în vedere 
refacerea jardinierelor de flori pe B-dul Ștefan cel Mare, și nu numai. Aceste jardiniere au fost refăcute cu piatră de către SC 
ECOTG SRL. 
 

  

 

UN MEDIU MAI CURAT  

Un oraş mai sănătos 



 Acţiunile de creare a spaţiilor verzi şi de întreţinere a celor existente. 

  În „ LUNA CURĂŢENIEI”, operatorul SC EUROSAL TRADE SRL care a 
concesionat această activitate de întreţinerea a spaţiilor verzi, a realizat 
acţiuni de înfiinţare a spaţiilor verzi pe zona de centru a oraşului, Parc 
Super, Parc Casa Culturii, Parc Ion Creangă în suprafaţă totală de 3790 
mp. Pe această suprafaţă a fost semănat gazon şi au fost planţaţi şi 
tutoraţi 700 de arbori şi arbuşti din speciile molid argintiu, duglas, ienuperi, 
thuia specia spireea, berberis, magnolia, prun decorativ, măr decorativ, 
280 de arbori din specia mesteacăn, stejar, cireş. Pentru îmbunătăţirea 
mobilierului urbanistic, au fost achiziţionate 131 jardiniere din lemn, 
amplasate pe domeniul public al oraşului şi în care au fost plantaţi arbuşti 
ornamentali şi flori ornamentale în valoare de 200 milioane lei. Pe stâlpi 
electrici din zona centrală a oraşului au fost montate 73 aranjamente 
florale, toate în vederea înfrumuseţării oraşului.   

 

 

 

 

 

  
 

UN MEDIU MAI CURAT  

Un oraş mai sănătos 



 5 iunie - Ziua Mediului – au avut loc acţiuni de ecologizare în 
diferite zone ale oraşului, respectiv Monumentul „Vânătorilor de 
Munte”, Parcul şi zona din jurul Cetăţii Neamţ. 

 

 Aprilie – iunie 2013, în cadrul programului SPAŢII VERZI finanţat 
de MOL România şi Fundaţia pentru de parteneriat Miercurea 
Ciuc., Proiectul “Flori, iarbă, copăcei....în curte la Grădi Doi!”, 
realizat de Fundaţia Filantropică “Smărăndiţa”, în parteneriat cu 
Primăria oraşului Tîrgu Neamţ şi Şcoala Generală nr. 2 Grigore 
Ghica – Vodă a fost selectat pentru finanţare dintr-un număr de 104 
proiecte depuse. 

 Proiectul a avut ca obiectiv amenajarea a 400 mp a unui spaţiu 
verde şi a unui loc de joacă la Grădiniţa cu Program prelungit nr.2. 
Valoarea totală a proiectului este de 11.375 lei, din care 8.775 lei 
finanţare nerambursabilă şi 2.600 lei contribuţie locală. 

 Rezultatele proiectului: implicarea a 20 de voluntari (persoane 
adulte) – pentru amenajarea spaţiului verde; 200 de copii şi cadre 
didactice implicaţi în activităţile de educaţie ecologică; 400 mp de 
spaţiu verde; 350 mp gazon însămânţat; 500 buc plante floricole; 
100 bucăţi tuia; 13 arbori (scoruş, tei); 200 saci menajeri, 200 
mănuşi unică folosinţă; 4 mese cu bănci; 1 leagăn; 1 tabogan; 4 
jardiniere flori; 500 pliante; 6 activităţi ecologice non-formale: 
Plantele şi anotimpurile, Parada ECO, Suntem ECO-Isteţeii, Nu 
risipim, nu aruncăm … căci putem să reciclăm!, Micii voluntari în 
acţiune, Albumul cu amintiri.  

UN MEDIU MAI CURAT  

Un oraş mai sănătos 



 28 septembrie ZIUA DE CURĂŢENIE NAŢIONALĂ - s-a derulat 
proiectul naţional “LET‘ S DO IT, Romania!” - proiect care susţine 
curăţirea deşeurilor abandonate în arealele naturale. La aceste 
actiuni ecologice au participat voluntarii coordonaţi de Serviciul 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, elevii de la liceele din oraş, copii 
de la Clubul Copiilor, Ocolul Silvic Tîrgu Neamţ, doi operatori de 
salubrizare SC ECO TG. SRL, SC Eurosal Trade SRL şi Compania 
Judeţeană Apa Serv S.A . Acţiunea s-a desfăşurat pe şapte zone din 
oraş, de pe care s-au colectat aproximativ 7 tone deşeuri 
compactate si 2 tone colectate selectiv pentru valorificare. 

  

 Octombrie 2013 - SC Eurosal Trade SRL a achizitionat aproximativ 
670 de puieţi de tei, salcâm, mesteacăn, paltin, stejar rosu şi scorusi.  
Pentru refacerea fondului de arbuşti ornamentali, au fost tăiaţi 
salcâmii bătrâni, în locul lor, au fost plantaţi puieţi de tei şi de salcâm 
pe aliniamentul B-dul Stefan cel Mare şi B-dul Mihai Eminescu, Parc 
Grădina Publică, Parc Super, Parc Ion Creangă. Puieţii au mai fost 
plantaţi şi în alte zone verzi din oraşul Tîrgu Neamţ 

 

 Pe parcursul anului 2013, populaţia, agenţii economici şi instituţiile 
publice au fost înştiinţate  cu privire la obligaţiile pe care le au de a 
încheia contracte pentru prestarea serviciului de salubrizare, în 
vederea îndeplinirii obiectivului din proiectul «Eco – Management 
Tîrgu Neamţ », proiect pentru realizarea unui sistem eficient şi 
durabil de gestionare a deşeurilor. Au fost confecţionate şi amplasate 
plăcute cu texte avertizoare, în conformitate cu H.C.L 
nr.22/27.02.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea 
şi sancţionarea faptelor de încălcare a normelor în domeniul 
gospodăririi localităţii, a întreţinerii curăţeniei în orasul Tirgu Neamt.
  

UN MEDIU MAI CURAT  
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 Pentru creşterea gradului de colectare selectivă şi implicit a protejării şi 

reabilitării mediului, în luna octombrie a fost lansat “Programul  Eco 

Verde Tîrgu Neamţ - FII ECO!”, un program pilot iniţiat şi susţinut de SC 

ECO TG SRL prin care se susţine colectarea selectivă. 

 Programul a constat în amenajarea a 3 puncte de colectare selective în 

Tîrgu Neamt situate pe străzile Mihai Eminescu, Aleea Salcâmilor şi Petru 

Rareş prin amplasarea a 3 panouri şi containere, câte unul pe fiecare 

stradă menţionată mai sus. Pentru educarea populaţiei cu privire la modul 

de selectare, containerele au fost vopsite în două culori: galben (pet-uri si 

plastic) si albastru (hârtie şi carton).   

 În ceea ce priveşte creşterea nivelului de informare cu privire  la colectarea 

selectivă au fost împărţite afişe către preşedinţii asociaţiilor de proprietari. 

Totodată, maşinile autocompactoare au fost şi ele inscripţionate cu 

următorul mesaj: “Împreună pentru un mediu mai curat!”   

• In luna octombrie au fost plantaţi de către SC Eurosal SRL circa 670 de puieti de 
tei, salcam, mesteacan, paltin, stejar rosu si scorusi (plante ornamentale)  pe 
aliniamentul „Stefan cel Mare” si „Mihai Eminescu”. S-a inceput de la podul de 
piatra, s-au taiat salcamii putrezi si s-au înlocuit cu puieti de tei si de salcam 
tineri. În gradina publica, in parcul de la Super si in parcul „Ion Creanga” s-au 
făcut completări.  

UN MEDIU MAI CURAT  

Un oraş mai sănătos 
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SĂNĂTATE 

 Reabilitare spatii Farmacie si DSP Policlinica Tg.Neamt 

• Instalatii electrice spatii Farmacie si DSP Policlinica Tg.Neamt 

• Schimbare şi montare tamplarie spatii Farmacie si DSP Policlinica 

• Reabilitare Centrala Termica- (CT)- Spital orasanesc Tg.Neamt. 

 Finalizate lucrarile de reabilitare la Sectia Reumatologie  

 Anvelopare termica la sectiile Cardiologie si Pediatrie  

 Modernizarea Compartimentul de Primiri Urgențe: 

 - lucrari de recompartimentare,tencuieli și zugrăveli, a fost montată tâmplărie 
PVC, a fost refăcută instalația termică, instalația electrică și cea sanitară, s-a 
pus gresie, faianță și linoleum medical 

        - construire o noua cale de acces, parcare, amplasare bariera  

 

 

 

 



EDUCAŢIE 

 Scoala nr. 2 “Grigore Ghica Vodă” 

 - consolidare clădire corp B 

      - Pavare curte interioara –Sc. 2 

 -Amenajare spatii verzi si montat 3 banci  

 -Amenajat 2 Sali de clasa la parterul scolii 

 -Amenajat o sala de clasa la etajul I al scolii (in locul terasei scolii) 

 Scoala nr.3 “Ion Creanga” 

 Lucrarile de modernizare au fost incepute din primavara anului curent 

 Finalizare Baza sportiva multifunctionala Humulesti – teren de sport  cu 
suprafata sintetica si imprejmuire; cladire  cu 2 vestiare,  2 grupuri 
sanitare si dusuri; sistematizare verticala, alei si amenajari interioare 
+utilitati 

 Supraveghere video la Scoala nr.3 "Ion Creanga"Humulesti. 

 Amenajarea parcarilor si aleilor din curtea scolii. De asemenea, au fost 
amenajate si spatiile verzi din incinta scolii. Deocamdata, in corpul B au 
fost deja izolate termic doua clase, iar mobilierul a fost pus la punct. S-a 
schimbat instalatia de caldura, s-a izolat termic corpul B 



 Grădiniţa nr. 2 – finalizate lucrările la noul imobil cu 3 etaje şi 14 săli de clasă, realizat printr-un proiect comun al 
Ministerului Educaţiei, Consiliul Judeţean şi Primăria oraşului Tîrgu Neamţ  

 reabilitarea unui teren în suprafață de 400 mp, în vederea amenajării unui spațiu verde și a unui loc de joacă la Grădinița cu 

Program Prelungit Nr. 2.,în cadrul Proiectului  „Flori, iarbă, copăcei…în curte la Grădi Doi!” - Fundația Filantropica 

„Smărăndița”, în parteneriat cu Primăria orașului Tîrgu Neamț și Școala Gimnazială „Grigore Ghica-Vodă” Nr. 2 
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EDUCAŢIE 

 Colegiul National “Stefan cel Mare” - anveloparea termica realizata la cele 3 corpuri 

- refăcut trei grupuri sanitare, modernizate unele sali de clasa, reparat gard  

- Montare, punere in functiune Centrala Termica la corp Biblioteca şi proiect tehnic pentru Instalatie utilizare gaze naturale 

- Instalare sistem supraveghere video in liceu 

 

 

 

 

 

 

 

 



• La Colegiul “Ion Creangă”s-au terminat lucrările la sistemul de supraveghere 
video pentru toată şcoala, un lucru necesar având în vedere că acolo sunt unele 
probleme având în vedere numărul mare de elevi. 

• Toate şcolile din oras au camere video 

• Primăria Târgu Neamț a oferit conf. HCL nr.222 din 29.11.2013 unui nr. de 39 elevi 
cu rezultate excepționale, burse de merit și una de performanţă. Bursa de merit are 
valoarea de 100 de lei, iar cea de performanta, de 200 de lei. Suma de bani alocată 
de primărie, pentru aceste burse, a fost pentru primul semestru din anul scolar 
2013-2014.  

• S-au făcut igienizări la toate scolile 

• la Liceul Tehnologic “Vasile Conta”- supraveghere video  

• Reparatii instalatii sanitare si electrice in grupurile sanitare –  

 modernizarea a 8 grupuri sanitare  

• La Gradinita nr. 1- modernizarea a 3 grupuri sanitare  

• - s-a lucrat la canalizare şi la mici reparaţii. 

• Anvelopare exterioara tot corpul 

 

 

EDUCAŢIE 



CULTURA 

• Reabilitare Monumentul Eroilor  

• Continuarea lucrarilor de reabilitare, modernizare şi 
dotarea asezământului cultural  Casa Culturii “Ion 
Creanga” 

• La dorinţa Dlui Dumitru Grumăzescu de la Galeriile 
Anticariat din Iaşi de a dona 15000 de manuscrise, 
cărţi vechi din fondul său de carte, Primaria a 
inceput demersurile pentru a deschide în anul 2014 
un Muzeu al Literaturii la Tîrgu Neamţ 

• Pe parcursul anului 2013, au fost desfăşurate de 

către Casa Culturii “Ion Creanga” în parteneriat cu 
Primăria aproximativ 40 de activităţi culturale, dintre 

care 10 proiecte au fost aprobate prin hotărâri ale 

Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ. 

Evenimentele majore desfăşurate: 2 ianuarie - 

Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou, 

ediţia I; ediţia a XXII-a; 2-3 martie - Zilele Radioului 

“Ion Creangă” Tîrgu Neamţ Z08KZG; 6-7 mai - 

Festivalul „Bucuria Luminii”, ed. a V-a; 1-2 iunie 

„Festivalul de poveste”, ediţia a II-a, organizat de 

ANTREC Neamţ; 5-7 iulie “Zilele Oraşului Tîrgu 

Neamţ”, ediţia a XXIII-a - “Zilele Cetăţii Neamţ”, 

ediţia a XIII-a; 8 septembrie “Hramul Oraşului”- 

prima ediţie; 13-14 decembrie - Zilele “Ion Creangă”, 

ediţia a XLIV-a; 6-25 decembrie - Târg de Crăciun; 

31 decembrie Revelion 2014 - Spectacol festiv. 

 

 



• În anul 2013, Biblioteca orăşenească a organizat 12 expoziţii tematice: 15-18 

ianuarie - ”Eminescu - O lume dăruită nouă”; 24-25 ianuarie - ”Hai la Milcov cu 

simţire”- carte istorică şi literară; 2-10 februarie - ”Şi eu fac parte din comunitate” -  

expoziţie de carte locală ;  1-3 martie - ”Şturlubaticul Ionică” ; 8-9 mai ”Ziua 

Europei” – expoziţie de afişe; 15-16 iunie - ”Eminescu - poet naţional”; 2-7 iulie - 

„Cetatea Neamţului în opera scriitorilor” ; 15-17 august - Reviste şcolare 

târgnemţene; 15-30 septembrie - Carte şcolară – noutăţi bibliografice; 17-30 

octombrie – “Nicolae Grigorescu în ţinutul Neamţului”; 12-17 noiembrie - 

„Economia bazată pe cunoaştere”; 17-21 decembrie - „Creangă şi copiii”.  

• Manifestări culturale desfăşurate în cadrul Bibliotecii orăşeneşti: 15-16 ianuarie 

–„Pe urmele lui Mihai Eminescu – Tîrgu Neamţ – Ipoteşti”, traseul cultural; 1 

martie - ”Humuleşteanul Creangă – la zi aniversară”, simpozion, spectacol; 9 mai - 

”Ipoteze”, lansarea revistei Colegiului Tehnic Ion Creangă;6 iunie - ”Rugăciunile”, 

lansare carte – prof. Adrian Georgescu; 15 iunie - ”Un veac de nemurire”, seară de 

poezie; 20 septembrie -  ”De la D-l Trandafir la …”, evocări literare;  13-15 

decembrie - ”Zilele Creangă” , simpozion, concurs creaţie literară şi proză. 

Serviciul de informare turistică şi informare europeană, înfiinţat în anul 2009, 

în cadrul Bibliotecii oraşeneşti a fost vizitat de un număr de 298 turişti care au 

solicitat informaţii, dintre aceştia - 93 au fost turişti străini. Centrul Biblionet, în 

anul 2013, a avut 5424 utilizatori. Centrul a fost inaugurat în România de Fundaţia 

Bill şi Melinda Gates şi include un sistem informaţional format din calculatoare şi 

echipamente în care accesul la informaţie este gratuit.  

 

  

  

 

CULTURA 



 Parteneriate încheiate cu alte biblioteci- Biblioteca de la Cluj - cu scopul de a îmbogăţi fondul cultural specific fiecărei 

zone implicate în parteneriate. Important este şi  parteneriatul cu Fundaţia Omenia prin care se realizează activităţi de 

lectură pe grupe de copii, care facilitează accesul la informaţii. În perspectivă, se doreşte extinderea spaţiului dedicat 

fondului de carte şi există un program de dezvoltare în acest sens iniţiat de Primăria Tîrgu Neamţ şi Consiliul Judeţean 

Neamţ, iar biblioteca din Tîrgu Neamţ se află printre cele10 aşezăminte culturale care vor beneficia de investiţii. 

 

 Fundaţia Culturală “Ion Creangă” Târgu Neamţ a implementat  în perioada iunie 2013 – octombrie 2013, proiectul 

„STRĂJERII CETĂŢII NEAMŢ”, proiect finanţat din fonduri publice alocate  pentru activitati nonprofit de interes general, 

acordate de Consiliul Judetean Neamţ pe domeniul proiecte culturale. Colaboratorii direcţi ai fundaţiei sunt: Primăria 

Oraşului Targu-Neamţ, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Ordinul Cavalerilor Lup Targu-Mureş, Consiliul Local al 

Oraşului Târgu Neamţ. 

 Proiectul a avut ca obiectiv  promovarea valorilor istorice prin ritualuri, ceremonii şi valorizări ale memoriei comunitare, 

propunând înfiinţarea unei gărzi de onoare, la Cetatea Neamţ.  

 Astfel, din anul 2013 avem o  gardă de onoare la Cetatea Neamţ formată din 21 de străjeri. 

                   

CULTURA 



SPORT 

• Prima editie a “Cupei Cetatii Neamt”-5-8 septembrie 

 - Organizaţia TSD Tîrgu Neamţ, a organizat în perioada 6-8 septembrie, pe Stadionul Cetatea Neamţ, ediţia I de vară - Cupa 

Cetatea Neamţului, la care au participat 8 echipe de fotbal, categoria tineret. Cu acest prilej, tinerii organizaţiei TSD Tîrgu 

Neamţ, au iniţiat acţiunea de colectare de fonduri - cu scop umanitar, pentru copii care provin din familii defavorizate. La 

finalul acestei manifestări, Primarul oraşului Tîrgu Neamţ a pregătit şi a dăruit – rechizite şi ghiozdane şcolare, pentru 46 de 

copii defavorizaţi din oraşul Tîrgu Neamţ. 

 

 



 

 Oraşul Tîrgu Neamţ a aderat ca membru în cadrul Asociaţiei de Promovare şi Dezvoltare Turistică Nemţeană Valea Ozanei, 

asociaţie unde printre membri se mai regăsesc comunele Agapia şi Vânători, precum şi 17 structuri de primire turistică din 

arealul Tîrgu Neamţ. 

 Asociaţia de promovare şi dezvoltare turistică nemţeană VALEA OZANEI  are ca scop promovarea si dezvoltarea 

potenţialului turistic si al patrimoniului zonei, mestesugaresc- traditional, cultural, a punctelor de atracţie turistică existente în 

Tîrgu Neamt si in arealul adiacent orasului, prin creşterea fluxului turistic, crearea si dezvoltarea de facilitati turistice şi prin 

asigurarea unei interacţiuni armonioase între sectorul turistic şi factorii de ordin social şi de mediu. 

 

 Târgu Neamţ apare într-un episod la „Exclusiv în România” 

 Cristian Tabara, prezentatorul emisiunii  „Exclusiv in Romania” de pe TVR 1 a poposit la sfarsitul lunii octombrie 2013 la 

Targu Neamt. Moderatorul emisiunii impreuna cu o echipa de filmare au ales ca intr-un episod al emisiunii turistice pe care o 

prezinta,  sa fie promovate obiectivele istorice si culturale din orasul nostru si din imprejurimi. Filmarile au durat o saptamana  

 Printre obiectivele vizitate s-au numarat:  Cetatea Neamt, casele memoriale „Ion Creanga” si „Veronica Micle”, Manastirea 

Horaita, dar si celelalte manastiri din zona, Depozitul de armasari Dumbrava si mesterii populari.   

 

TURISM 



 Amenajarea parcului de la Cetate – s-a depus un proiect spre finantare : „Înfiinţare infrastructură de agrement – piscină 

acoperită şi funcţiuni anexe”  

• Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea economică a oraşului Tg. Neamţ prin realizarea unei infrastructuri de 

agrement.  

• Investiţia propusă va fi situată în incinta Parcului Cetate şi constă în realizarea unei piscine acoperite şi alte funcţiuni de 

agrement (sală de fitness, sală de culturism). Construcţia va fi amplasată în vecinătatea sălii de sport existente, actualul 

bazin de înot (ştrand) fiind demolat. 

• Proiectul a fost depus în data de 05.07.2013 la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord Est, a trecut de etapele de 

evaluare şi a fost propus spre finanţare, în limita fondurilor disponibile la nivelul regiunii. 

 Proiectul Centru de informare turistică  - În anul 2013 proiectul a fost evaluat din punct de vedere tehnico-economic, este 

propus spre finanţare, contractul de finanţare urmând a fi semnat după depunerea proiectului tehnic 

• Realizarea de materiale de promovare turistică (ghiduri turistice, pliante, hărţi turistice, DVD-uri film de promovare), în cadrul  

asigurarii sustenabilităţii proiectului: „Valea Ozanei … mit şi legendă”, 

 În perioada 15-18 martie s-a participat la Târgul de Turism al României, eveniment organizat la Romexpo – Bucureşti. La 

acest eveniment s-a luat legătura cu Asociaţia Naţională a Staţiunilor Turistice din România iar Oraşul Tîrgu Neamţ a aderat 

ca membru la această asociaţie. 

 

TURISM 



 CETĂŢENII ÎN DIALOG PERMANENT CU ADMINISTRAŢIA  LOCALĂ 

 

• În anul 2013, 349 de persoane au fost primite în audienţele săptămânale. Principalele probleme ridicate de cetăţenii 
înscrişi în audienţă au avut un caracter social, în principal lipsa acută a locurilor de muncă, solicitări pentru ajutoare sociale 
şi ajutoare financiare de urgenţă, solicitări de locuinţe sociale, scutirea sau eşalonarea datoriilor la plata impozitelor locale 
pentru familiile defavorizate, probleme legate de asociaţiile de proprietari. În Registratura instituţiei au înregistrate, în anul 
2013,  un număr 19.826 de acte oficiale, iar conformitate cu OG nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor, au fost înregistrate şi rezolvate un număr de 22 de petiţii ale cetăţenilor care s-au axat pe: aplicarea legilor fondului 
funciar si reglementarea situaţiei unor imobile, probleme edilitar gospodăreşti, de factură urbanistică şi cadastrală, probleme 
privind activitatea Consiliului local, etc. 

 

 Democraţia participativă, transpusă prin Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
a implicat atenţia comunităţii pentru câteva proiecte de hotărâre de interes major. Astfel, pe parcursul anului 2013, Serviciul 
Comunicare şi Relaţii publice a supus dezbaterii publice următoarele proiecte de hotărâre: “Bugetul local şi Lista de investiţii 
pentru anul 2013”, “Stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2014”, “Stabilirea taxelor de concesiune şi închiriere la 
nivelul oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul 2014”. În ceea ce priveşte aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, solicitările înregistrate în anul 2013, au fost în număr de de 25, departajate pe următoarele 
domenii de interes: utilizarea banilor publici(contracte, investiţii, cheltuieli, etc), modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei 
publice, acte normative, reglementări, activitatea liderilor instituţiei, date socio-economice ale oraşului. 

  

 Comunicarea cu cetăţenii a fost susţinută şi prin relaţia cu presa scrisă şi audiovizuală. În anul 2013 au fost publicate în 
presa locală un număr de 230 de articole, care au avut ca subiect administraţia publică locală. Compartimentul IT, din cadrul 
Serviciului Comunicare şi Relaţii publice are în competenţă administrarea site-lui primăriei www.primariatarguneamt.ro, site 
care cuprinde: informaţii de interes public, prezentarea generală a Primăriei, Consiliului Local şi Institutiilor subordonate, 
feedback-ul sesizărilor trimise prin email, linkuri utile către alte institutii ale statului etc. Primarul oraşului Tîrgu Neamţ a 
susţinut pe parcursul anului 2013 un număr de 7 conferinţe de presă şi a avut peste 150 de apariţii pe posturi de radio şi 
tv. 

  

 

  
  
  

 

DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ ŞI VOLUNTARIAT 
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• Asociaţia Pro Democraţia Club Tîrgu Neamţ, în data de 21 
aprilie 2013,   a organizat în cadrul Proiectului – 
Administraţie transparentă – cetăţenie responsabilă - 
CAFENEAUA PUBLICĂ, cu tema “Cum să cheltuim banii”. 
Au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai administraţiei 
publice locale, reprezentanţi din partea ONG -urilor şi a 
mediului de afaceri, obiectivul proiectului fiind acela de 
familiarizare cu modele reprezentative  de punere în 
practică a bugetării participative, temele axându-se pe 
identificarea liniilor din bugetul local ce pot fi puse la 
dispoziţie pentru realizarea acestui proces;  tipuri de 
proiecte propuse de comunitate care pot fi susţinute prin 
acest proces; metode şi instrumente ce pot fi utilizate într-
un proces de bugetare participativă. 

 

• Întâlnirea cetăţenească din localitatea componentă 
Humuleşti, de la data 21 aprilie 2013, se înscrie în cadrul 
temei de democraţie participativă şi comunicarea activă cu 
cetăţenii. A fost o primă întâlnire între crescătorii de 
animale din Humuleşti şi conducerea primăriei, dialogul 
deschis, în cadrul întâlnirii, fiind reciproc informativ.  Au fost 
analizate o serie de probleme ale Asociaţiei crescătorilor de 
animale din Humuleşti, determinate de precedenta 
administraţie locală şi au fost luate câteva decizii 
importante pentru asociaţie, având în vedere dorinţa de 
transparentizare a relaţiilor dintre cele două entităţi, 
susţinerea şi consilierea Asociaţiei în ceea ce priveşte 
gestionare cheltuirii banilor şi accesarea fondurilor 
europene pentru înfiinţarea în zona Humuleşti a primelor 
stâni de nivel european. 

  

DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ ŞI VOLUNTARIAT 
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 În cadrul proiectului naţional “LET‘ S DO IT, România!” - 23 
septembrie 2013, proiect care susţine curăţarea deşeurilor abandonate 
în arealele naturale. Au fost organizate grupe de voluntari, coordonate 
de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul primăriei, care 
au participat la igienizarea zonelor din Tîrgu Neamţ împreună cu  
operatori de salubrizare SC ECO TG. SRL, SC Eurosal Trade SRL şi 
Compania Judeţeană Apa Serv SA. Acţiunea s-a desfăşurat în şapte 
zone din oraş, de pe care s-au colectat aproximativ 7 tone deşeuri 
compactate si 2 tone colectate selectiv pentru valorificare. 

  

 Prin programul „Tineret în Actiune” –  în anul 2013, pentru o perioadă 
de 4 luni a fost desfăşurat proiectul “Meşteşugăritul e mişto!” - finanţat 
de Comisia Europeană, care a avut ca obiectiv revalorizarea 
meseriilor tradiţionale ale minorităţii etnice rrome. Proiectul, 
avându-l coordonator principal pe Bogdan Miltiade-expert local rom, a 
fost implementat printr-un parteneriat realizat între un grup de voluntari 
de la Liceul Tehnologic „Vasile Conta” şi “Asociatia Pro Ipsi 2012”. La 
iniţiativa tinerilor voluntari din Tîrgu Neamţ, campania de promovare a 
proiectului s-a desfaşurat în toate oraşele din judeţul Neamţ. În prima 
parte a proiectului  a avut loc un program de training pentru 18 tineri cu 
vârste cuprinse între  15 şi 20 de ani, unde aceştia au fost familiarizaţi 
cu cele mai frecvente instrumente şi metode de educaţie nonformală în 
vederea promovării proiectului. Cea de-a doua parte a proiectului  a 
avut în vedere înfiinţarea atelierului mesteşugăresc în comunitatea de 
rromi din Humuleşti, unde 18 persoane de etnie rroma au prelucrat 
obiecte din metal, lemn şi au confecţionat articole de îmbrăcăminte 
tradiţională. Obiectele confeţionate au fost expuse timp de patru 
săptămâni în Tîrgu Neamţ, Piatra Neamţ, Bicaz şi Roman, dar şi în 
mediul online pe site-ul şi pagina de facebook a Asociatiei Pro Ipsi 
2012.  Bugetul total al proiectului s-a ridicat la suma de 4500 de euro. 
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• Activităţile Poliţiei Locale în anul 2013 au avut ca obiectiv principal acţiuni care să 
asigure ordinea şi liniştea publică, combaterea fenomenului de 
vagabondaj,cersetorie, activităţi de prevenţie şi de asigurare a unui climat de 
siguranţă pentru cetăţenii din oraşul Tîrgu Neamţ.  

• Personalul Poliţiei locale Tîrgu Neamţ a fost implicat în acţiuni privind asigurarea 
ordinii şi liniştii publice, prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale 
privind curăţenia oraşului, a actelor de comerţ ilicit stradal, de combatere a 
cerşetoriei, de protecţie a mediului înconjurător, a parcării ilegale în zonele şi 
locurile stabilite în oraşul Tîrgu Neamţ. 

• În anul 2013, Dispeceratul Poliţiei locale a fost transferat într-un spaţiu central 
din cadrul Primăriei, format din 3 birouri, care a fost utilat cu aparatură şi tehnică 
specifică, astfel încât să se poată conecta toate camerele video care sunt instalate 
pe domeniul public. În aceste condiţii se va putea interveni rapid atunci când se 
constată fapte de natură contravenţională şi totodată este substituită lipsa acută 
de personal. 

• Au fost adresate de către cetăţeni, verificate şi soluţionate 210 sesizări verbale, 
telefonice şi în scris, au fost legitimate şi avertizate 2817 persoane, au fost 
aplanate un număr de 16 situaţi conflictuale, s-au executat 39 pânde pe raza 
oraşului Tîrgu Neamţ, 14 persoane suspecte au fost prinse şi predate Poliţiei 
oraşului,  au fost desfăţurate 149 acţiuni cu patrule mixte cu Poliţia oraşului, 41 – 
de înştiinţări către Parchet şi Judecătoria Tîrgu Neamţ, s-au desfăşurat 255 acţiuni 
în comun cu diverse servicii din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ şi 92 de 
acţiuni s-au desfăşurat cu alte instituţii – SC C.I.U. SRL, SPCLEP, SC Civitas SRL, 
Poliţia oraşului, Inspectoratul de Jandarmi, cu Poliţia Locală Vânători-Neamţ, ISU 
Neamţ, Romtelecom, SC ECO TG SRL, SC Eurosal Trade SRL,  APASERV, Garda de 
Mediu, DSP, DSV, Crucea Roşie, ONG-uri, etc. În anul 2013, au fost aplicate 214 
sancţiuni contravenţionale - din care 37 avertismente şi valoarea amenzilor este 
de 44.190 lei.   

• Serviciul Public Poliţia Locală are în dotare un autoturism utilizat pentru 
activităţile de patrulare în oraşul Tîrgu Neamţ. Toate acţiunile şi instruirile la care 
au participat agenţii locali s-au desfăşurat conform planurilor de acţiune aprobate 
de conducerea Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ.  
 

SIGURANŢA ŞI PROTECŢIA CETĂŢENILOR 



 Total dosare pe rol la inceputul anului 2013 : 41 dosare 

din care: au fost solutionate -17, din care: -13 castigate;-2 pierdute;-2 transformate din plangere contraventionala in Munca in 

folosul comunitatii 

 MANDATE DE EXECUTARE A MUNCII IN FOLOSUL COMUNITATII: 

• NUMAR MANDATE PRIMITE IN 2013 : 85 

• NUMAR TOTAL MANDATE IN EVIDENTA: 259 

• Mandate executate: 11 (433 ore de munca in folosul comunitatii) 

• Mandate prescrise: 2  

 AFISARE CITATII EMISE de instantele de judecata / politie: 26 

 AFISARE PUBLICATII DE VANZARE executori judecatoresti/Finante: 152 

  Dispozitii emise de Primarul orasului in anul 2013: 1461 

 

 AUTORITATE TUTELARA 

 

-  Anchete solicitate  de instanta de judecata - 70  anchete solicitate de instanţele de judecată referitoare la încredinţarea  

minorilor în cazul divorţului părinţilor 

- Anchete solicitate de instanta de judecata  - 6 anchete solicitate pentru institurea curatelei si 4 pentru punerea sub interdictie 

- Anchete solicitate de instanta de judecata - 25 anchete scutire taxa judiciara 

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

Tribunalul Neamt 

- Audieri minori la politie - 9 cazuri 

- Anchete solicitate de cabinete avocatura -10  

- Anchete solicitate de catre  Serviciul Public de Asistenta sociala, conform OG  nr.111/2011 - 3  

  

  

 

DOMENIUL JURIDIC 



• PRINCIPALELE PRESTAŢII ŞI SERVICII: 

 Alocaţia de stat pentru copii – 236 dosare 

 Indemnizaţia/stimulentul pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap 

– este un sprijin acordat familiei în vederea creşterii copilului  -114 dosare de indemnizaţie pentru creşterea copilului până la 

vârsta de 1-2 ani 

   -35 dosare pentru acordarea stimulentului de inserţie 

   - 3 dosare pentru creşterea copilului cu vârsta 3 – 7 ani, în cazul copilului cu handicap sau a părintelui 

cu handicap ce are în întreținere  copil sub 7 ani 

  Indemnizaţia/sprijinul acordat pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta 3 – 7 ani, respectiv în cazul 

părintelui cu handicap care are în îngrijire copil cu vârsta sub 7 ani- 6 dosare 

 Ajutor social- Pe parcursul anului 2013 s-a putut evidenţia o creştere a solicitărilor de venit minim garantat(ajutorul 

social), astfel că la începutul anului 2013 erau în evidențã 96 dosare ale beneficiarilor, iar la finele anului erau în evidențã 

114 dosare. Pentru perioada ianuarie – decembrie 2013 au fost acordate un numãr de 63 ajutoare de urgență în sumă 

totală de 43.373 lei.  

 Ajutoare pentru încălzirea locuinţei  -Pentru sezonul rece noiembrie 2012 – martie 2013, octombrie 2012 – 31 martie 

2013, s-a înregistrat următoarea situație: 

• dosare ajutor încălzire în sistem centralizat : 20 

• dosare ajutor încălzire cu gaze naturale : 458 

• dosare ajutor incalzire cu lemne: 504 

SPRIJIN ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 



 Începând cu 15 octombrie 2013 au fost preluate cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 

combustibili solizi şi cu gaze naturale pentru sezonul rece noiembrie 2013 – martie 2014. 

• La 31.12.2013, situația se prezintă astfel : 

• dosare ajutor încălzire cu gaze naturale : 495 

• dosare ajutor incalzire cu lemne: 469 

• dosare ajutor incalzire cu energie electrica: 32 

• dosare ajutor incalzire in sistem centralizat: 8 

 

 Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap - au fost întocmite 102 anchete sociale pentru 
persoane care au în întreţinere persoane cu grad de handicap şi 148 anchete sociale pentru persoanele care au avut grad 
de handicap pentru o perioadă determinată, 13 anchete sociale întocmite la solicitarea diverselor centre de primire a 
persoanelor cu handicap, pentru persoanele internate, în vederea actualizării dosarelor, 24 anchete sociale pentru obținertea 
de scutire la plata taxei de utilizare a drumurilor publice, 11 dosare de internare într-un centru de îngrijire şi asistență, pentru 
persoane cu nevoi speciale ce nu pot beneficia de îngrijire în cadrul familiei 

 Distribuirea ajutoarelor alimentare oferite în baza H.G. nr. 600/13 mai 2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare 

alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din 

România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul European, cu modificările şi completările ulterioare. 

• În cursul lunii octombrie 2013, s-au primit alimentele aferente anului 2013, categoriile de beneficiari sunt aceleaşi ca şi 

pentru anul precedent, diferite sunt doar produsele distribuite şi cantităţile aferente. 

•  Categoriile de beneficiari : 1. Beneficiari ajutor social : 301; 2. Pensionari cu pensii mai mici de 400 lei : 688;3. Persoane 

cu handicap grav si accentuat : 542;4. Someri in plata : 337;5. Lista suplimentară: 177;TOTAL: 2045 

 
  

 

 

SPRIJIN ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 



• Cantina de ajutor social a acordat servicii unui număr de 70 
de persoane aflate în dificultate, suferinde de anumite 
afecţiuni grave şi care locuiesc în condiţii precare şi nu pot 
să-şi procure sau să-şi prepare singuri hrana. În anul 2013, 
Centrul de primiri în regim de urgenţă a trecut în subordinea 
Serviciul asistentă socială, din cadrul primăriei. Capacitatea 
Centrului de primiri în regim de urgenţă “Sfânta 
Teodora” este de 60 locuri, în cursul anului 2013, au 
beneficiat de serviciile sociale de-aici un număr de 29 
persoane fără adăpost. Pentru perioada sezonului rece au 
fost întocmite dosare pentru acordarea ajutoarelor pentru  
încălzire locuinţă : 495 - încălzire cu gaze naturale, 469 - 
încălzire cu lemne, 32 - încălzire cu energie electrică, 8 - 
încălzire în sistem centralizat. În anul 2013, la Tîrgu Neamţ s-
au distribuit ajutoare alimentare(UE) categoriilor de 
persoane defavorizate unui număr de 2.045 persoane. 

  

• Pentru a aduce un strop de bucurie, la iniţiativa Primarului 
oraşului Tîrgu Neamţ în data de 1 mai 2013, cu ocazia 
Sărbătorilor Pascale - primăria a oferit  pachete cu 
cozonaci, dulciuri şi sucuri bătrânilor şi copiilor aflaţi în 
dificultate. “Darurile pascale” au fost oferite beneficiarilor din 
cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă, Complexului pentru 
copii “Ozana” şi Centrului de primiri în regim de urgenţă 
“Sfânta Teodora” 

 

 

 

SPRIJIN ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
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• Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor Tîrgu Neamţ deserveşte cetăţenii oraşului Tîrgu Neamţ şi 20 de comune arondate: 
Agapia, Bălţăteşti, Borca, Brusturi, Crăcăoani, Drăgăneşti, Fărcaşa, Ghindăoani, Grumăzeşti, Păstrăveni, Petricani, Pipirig, Poiana Teiului, 
Răuceşti, Războieni, Tupilaţi, Timişeşti, Ţibucani, Urecheni, Vînători-Neamţ.  
 

• ACTIVITĂŢI PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR  

• În perioada analizată au fost eliberate un număr de 13175 acte de identitate, numărul persoanelor restanţiere fiind de 3459 la data de 
31.12.2013. 

• S-au efectuat 18 deplasări cu staţia mobilă pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a 72 persoane, pentru care a fost solicitat 
acest lucru.  

• Dintre acestea, evidenţiem: 
• - o deplasare a fost la Mănăstirea Văratec, fiind puse în legalitate 11 persoane 
• - o deplasare a fost la Centrul Pilot de Recuperare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, fiind puse în legalitate 19 persoane. 
• - o deplasare a fost la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, fiind puse în legalitate 25 persoane. 
• Restul acţiunilor au fost efectuate pentru persoane imobilizate la domiciliu  
• În ceea ce priveşte drepturile minorităţilor naţionale, având în vedere că pe raza de competenţă a serviciului principala comunitate a 

minorităţilor este cea rromă, au fost luate măsuri pentru obţinerea  documentelor de identitate (certificate de stare civilă şi cărţi de 
identitate) (24 persoane puse în legalitate pe linie de stare civilă şi 61 CI în anul 2013). În acest sens s-a mers pe buna colaborare cu 
administraţia locală, în cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ existând o persoană desemnată care se ocupă de problemele acestora.  

• Referitor la Dispoziţia comună DEPABD-IGPR nr. 3405130-344038/01.11.2012, cu privire la persoanele care nu deţin acte de identitate 
valabile din perioada 2009-2011 (ETAPA I), au fost înaintate la posturile de poliţie listele cu aceste persoane şi au fost primite verificări, 
făcându-se menţiuni operative. Din totalul de 558 restanţieri din perioada 2009-2011, 169 au CI nou, 385 au menţiuni operative, 2 
persoane sunt decedate şi 2 persoane au dobîndit statutul de CRDS, la data de 15.05.2013, fiind finalizată etapa I a dispoziţiei 
menţionate. 

• Referitor la Dispoziţia comună DEPABD-IGPR nr. 3405130-344038/01.11.2012, (ETAPA a II-a), cu privire la persoanele care nu deţin acte 
de identitate valabile din perioada 2006-2008, pe parcursul trimestrului al III-lea şi al IV-lea 2013, au fost înaintate la posturile de poliţie 
listele cu aceste persoane şi au fost primite verificări, făcându-se menţiuni operative. Din totalul de 91 restanţieri din perioada 2006-
2008, 20 au CI nou, 71 au menţiuni operative (17 – restanţier plecat în străinătate, 12 - restanţier plecat la altă adresă, 4 – restanţier 
necunoscut la adresă, 38 – restanţier invitat), iar la data de 31.12.2013 acţiunea este finalizată. 

•   
•   

 

SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL  DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 



• Pe linie de informatică: 
• - au fost introduse şi actualizate datele de pe cererile de eliberarea actelor de identitate primite la ghişeul serviciului, în vederea tipăririi 

cărţilor de identitate (13175 cărţi identitate tipărite şi 38 cărţi de identitate provizorii) 
• - au fost trimise 227 loturi CI pentru eliberarea actelor de identitate însoţite de comunicările pentru rebuturi (38 rebuturi în 2013) şi 

ştergeri C.N.P.-uri, primirea rapoartele de producţie şi actualizarea evidenţei locale cu actele emise pentru cetăţeni;     
• - a fost actualizată baza de date cu informaţii privind actele de identitate eliberate de către serviciu; 
• - a fost ţinută evidenţa clară a tuturor activităţilor desfăşurate pentru întreţinerea bazei de date, consemnate în Registrul 

informaticianului; 
• - au fost urmărite asigurarea protecţiei şi securităţii datelor din evidenţa persoanelor; 
• - au fost urmărite şi operate menţiunile privind restanţierii de pe raza de competenţă; 
• - au fost furnizate, în condiţiile legii, datele de identitate sau adresa persoanelor, către autorităţile şi instituţiile publice centrale, 

judeţene şi locale, agenţii economici sau cetăţeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic şi comunicarea 
în termen a datelor solicitate (600 verificări, din care 22 pentru M.I., 532 pentru alte ministere, 46 pentru persoane fizice). 

•   

• ACTIVITĂŢI PE LINIE DE STARE CIVILĂ 

• - s-au înregistrat 935 acte de stare civila, astfel: 585 naşteri; 134 căsătorii;· 216 decese 

• - s-au eliberat 2085 certificate de stare civilă, din care 1626 certificate naştere, 214 certificate căsătorie,  245 certificate deces 

• - s-au transcris 54 acte de stare civilă încheiate în străinătate privind persoanele cu domiciliul pe raza oraşului Tîrgu Neamţ, din care 44 
de naştere, 5 de căsătorie şi 5 de deces) 

• - s-au întocmit un număr de 1380 menţiuni, din care:873 primite;1380 operate;329 comunicate la SPCLEP;1380 comunicate la 
exemplarul II 

• - au fost încheiate 5 căsătorii mixte: (2 Italia, 1 Republica Moldova, 1 Iran şi 1 Italia) 
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 1-2 ianuarie  - “FESTIVALUL OBICEIURILOR ŞI TRADIŢIILOR DE ANUL NOU” -I 
ediţie 

• Organizatori: Primăria oraşului Tîrgu Neamţ şi Casa Culturii „Ion Creangă”Tîrgu 
Neamţ  

• Participanţi: 20 de formaţii din Tîrgu Neamţ şi din judeţul Neamţ 

• Locul de desfăşurare: centrul oraşului Tîrgu Neamţ - Piaţa „Adormirea Maicii 
Domnului”  

• Concurs cu premii pentru formaţiile participante:   

• Premiul I - Alaiul „Aşa-i datina la noi” – din comuna Timişeşti 

• Premiul II - Formatia “Capra Bătrână” - din Răucestii de Jos 

• Premiul III - Formaţia de Arnăuţi din cartierul Barieră – din oraşul Tîrgu Neamţ 

 

 24 ianuarie -“ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE” – eveniment naţional 

• Organizatori: Primăria oraşului Tîrgu Neamţ şi Casa Culturii „Ion Creangă”Tîrgu 
Neamţ 

• Locul de desfăşurare: Piaţa Adormirea Maicii Domnului 

• Participanţi: Edilii oraşului Tîrgu Neamţ, consilieri locali, diverse categorii 
profesionale şi sociale din oraşul Tîrgu Neamţ 

• Program: 

• Moment folcloric cu Ansamblul Folcloric „Ozana” al Casei Culturii „Ion Creangă” 

• File din istoria evenimentului - prof. Vasile Vrânceanu 

• „Hai să dăm mână cu mână” - Hora Unirii cu membrii ansamblului şi toţi cei 
prezenţi în piaţa centrală 
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 24 februarie – 1 martie-“DRAGOBETELE” ŞI “TÎRGUL DE MĂRŢIŞOR” -  

• Organizatori: Casa Culturii Ion Creangă şi Primăria oraşului Tîrgu Neamţ 

• Locul de desfăşurare: Grădina Publică 

• Program: 

• „Dragobetele sărută fetele...” – spectacol. Interpreţi: Ana Maria Alucăi, Ana Maria Ravaru, Patricia Axinia, Gheorghe Coşofreţ – chitară şi 
voce  

• Grupurile vocale ale Colegiului Naţional Ştefan cel Mare şi al Liceului „Vasile Conta” 

• Expoziţii cu vânzare, ale producătorilor de mărţişoare şi obiecte hand-made 

 20-30 martie- DECADA FRANCOFONĂ – ediţia a VII-a  

• Organizatori: Asociaţia turistică romano-franceza în parteneriat cu Primăria Tîrgu Neamţ 

• Invitaţi: Liceul Agricol Ressins, Roanne, France, Fernand Berchoux – director,  

•     Frederic Valois – profesor de istorie - geografie 

• Program:  

• „Journee francophone” – Colegiul Tehnic „Ion Creangă”;Simpozion judetean „Apa conditie sine qua non a vieţii” – Colegiul Tehnic „Ion 
Creangă”;„Soirée francophone” – sediul ATRF;Cercul profesional de limba franceză din Tîrgu Neamţ şi zonă – Liceul Tehnic Vasile Conta 

• Cercul pedagogic al profesorilor de istorie – Colegiul Tehnic „Ion Creangă” - masă rotundă cu profesorii de la catedra de Biologie şi 
Resurse ;„Rendez – vous francophone” – Colegiul Tehnic „Ion Creangă” 

• „Au revoir et à la prochaine” – Biblioteca orăşenească 

• „Sortie touristique dau la Vallée d’Ozana” – vizitarea principalelor obiective turistice din Tîrgu Neamt şi din zonă 
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 3 aprilie-„ZIUA JANDARMERIEI NAŢIONALE” – 163 ani de la înfiinţarea Jandarmeriei 
Române 

• Organizatori: Subunitatea de Jandarmi Tîrgu Neamţ 

• Invitaţi – Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, grupuri de cadre didactice şi elevi de la şcolile 
din oraşul Tîrgu Neamţ 

• Locul de desfăşurare: centrul oraşului Tîrgu Neamţ – Piaţa Adormirea Maicii Domnului 

• Programul “Ziua Porţilor deschise” - expoziţie cu tehnica din dotare a Jandarmeriei, 
explicarea folosirii acesteia 

• În perioada 6-7 mai TARGUL DE PAŞTI - FESTIVALUL „BUCURIA LUMINII”- a avut loc a – 
V – a ediţie a Festivalului „Bucuria Luminii”. Sub acest generic, Primăria oraşului Tîrgu 
Neamţ şi Casa Culturii „Ion Creangă”, au organizat în Grădina Publică activităţi specifice 
perioadei pascale. Au fost invitaţi să participe meşteşugari din Bucovina – cu atelierul 
„încondeierea de ouă”, copiii care activează în cadrul Clubului Copiilor au prezentat 
„parada costumului popular”, Asociaţia Meşteşugarilor Nemţeanca – atelier 
expoziţional cu produse tradiţionale şi artizanat. Spectacolele de muzică folk, muzică 
uşoară şi populară şi au încheiat cele două zile de manifestări pascale. 

 1 IUNIE -Ziua Internațională a Copilului sărbătorită la Tîrgu Neamț 

 cei mici dar și cei mari au avut parte de voie bună, cu ocazia zilei de 1 iunie. 
Prichindeii de toate vârstele au sărbătorit în parcul din Grădina Publică, Ziua 
Internaţională a Copilului. Alături de autorităţile locale,cei mici au cântat, au dansat, și 
au avut ocazia să se distreze alături de „Motanul încălţat”. Ei au avut parte de mai multe 
surprize pregătite de primăria orașului Tîrgu Neamţ și Casa de Cultură „Ion Creangă”, 
care au avut grijă să le creeze celor mici o lume de poveste. Ei au putut fi pictaţi pe faţă 
cum și-au dorit, iar spre final le-au fost oferite dulciuri 
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 13 iunie-„ZIUA EROILOR – ÎNĂLŢAREA DOMNULUI” 

• Organizator: Primăria oraşului Tîrgu Neamţ în parteneriat cu 
Detaşamentul de Pompieri  “Petrodava” – Tîrgu Neamţ 

• Invitaţi: Deputat – Ionel Arsene, consilieri locali, reprezentanţii 
instituţiilor publice, reprezentanţi ai Asociaţiei Veteranilor de război, 
reprezentanţi ai partidelor politice, profesori, elevi, cetăţeni ai oraşului 

• Locul de desfăşurare: Monumentul Eroilor – cartier Ţuţuieni 

• Program: 

• slujba de pomenire a eroilor neamului oficiată de un sobor de preoţi 

• depuneri de coroane ale delegaţiilor prezente 

 5-7 iulie «ZILELE ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ» – «ZILELE CETĂŢII NEAMŢ»  

• Organizatori: Primăria Tîrgu Neamţ în parteneriat cu SC YZY TREND SRL-
D Suceava,  

          Casa Culturii Ion Creangă Tîrgu Neamţ, Clubul Copiilor Tîrgu Neamţ, 
Complexul Cetăţii Neamţ şi Biblioteca orăşenească 

• Locul desfăşurare: Esplanada de la poalele Cetăţii Neamţ, Muzeul 
Cetatea Neamţ 
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 8 septembrie- “HRAMUL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ” –  sărbătoarea 
“Naşterea Maicii Domnului” 

• Organizatori: Primăria oraşului Tîrgu Neamţ şi Protopopiatul Tîrgu Neamţ 

• Locul de desfăşurare: Piaţa şi Catedrala Adormirea Maicii Domnului şi 
Parcul Ion Creangă 

• pentru toţi credincioşii au fost pregătite pachete cu mâncare şi câte un 
pahar cu vin 

 9 septembrie -“NUNTA DE AUR” – 50 de ani de căsătorie 

• Organizatori: Primăria oraşului Tîrgu Neamţ 

• Invitaţi: 15 cupluri din oraşul Tîrgu Neamţ, care au împlinit 50 de ani de 
căsătorie 

• Locul de desfăşurare: Sala de şedinţe a Consiliului Local 

• Program: 

• slujba oficiată de un sobor de preoţi 

• au fost oferite diplome de merit alături de suma de 200 lei,  buchete de 
flori, tort, şampanie 
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• 26-30 Septembrie -“FESTIVALUL VOLARE LA TÎRGU NEAMŢ” – ediţia a – IV – 
a, proiect finanţat de Consiliul Judeţean Neamţ, Centrul pentru Cultură şi Arte 
“Carmen Seculare” – Piatra Neamţ, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ 

• Parteneri: Asociaţia Culturală STAR, Consiliul Judeţean Neamţ, Primăria şi Casa 
Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ, Centrul Social Cultural “Sf. Paisie” – 
Mănăstirea Neamţ, Radio Iaşi, SC TROVAL SRL, Axial Music, Centrul pentru 
Cultură şi Arte “Carmen Seculare” – Piatra Neamţ, Media Star Studio, SC 
Eurotipo SRL Piatra Neamţ, Liceul Tehnologic Vasile Conta, Colegiul Naţional 
Ştefan cel Mare 

• Locul de desfăşurare: Sala Polivalentă a Colegiului Naţional Ştefan cel Mare 

• Programul a cuprins:  

• repetiţii pe scenă; evoluţia concurentilor; excursii în zonă:Cetatea Neamţ, Casa 
Memorială „Ion Creangă”, M-rea Neamţ,  Zimbrărie 

• concursuri, recitaluri, surprize 

• activităţi distractive la locul de cazare 

• „Seara de Gală şi Premierea” 

•   
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 26 octombrie -“ZIUA ARMATEI ROMÂNE”  

• Organizatori: Primăria oraşului Tîrgu Neamţ 

• Locul de desfăşurare: Monumentul Eroilor  

• Program:depuneri de coroane ale delegaţiilor prezente 

• TeDeum - slujba oficiată de un sobor de preoţi 

• scurt istoric al zilei, prezentat de dl. Prof. Vasile Vrânceanu 

 3 Noiembrie -“ZIUA VÂNĂTORILOR DE MUNTE” 

• Organizatori: Primăria oraşului Tîrgu Neamţ şi Asociaţia Cultul Eroilor – Filiala 
Tîrgu Neamţ 

• Locul de desfăşurare: Monumentul Vânătorilor de Munte 

• Program: 

• întâlnirea delegaţiilor la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ 

• deplasarea delegaţiilor de la şcoli, instituţii, consilieri locali, 
partide  politice, spre Monumentul Vânătorilor de Munte  

• deschiderea oficială a manifestărilor 

• intonarea Imnului de stat şi a Imnului Eroilor, prezentarea 
onorului militar şi depunerea coroanelor de către delegaţiile 
prezente 

• oficierea slujbei de pomenire a eroilor Vânători de munte          

• alocuţiuni rostite de invitati 
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• 1 Decembrie -“ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI ” 

• Parteneri: Primăria oraşului Tîrgu Neamţ, Detaşamentul de Pompieri 
„Petrodava” Tîrgu  Neamt şi Detasamentul 4 de Jandarmi Tîrgu Neamţ şi 
Tehnica de intervenţie 

• Locul de desfăşurare: centrul oraşului şi Piaţa “Adormirea Maicii Domnului” 

• Program:  

• primirea delegaţiilor de la şcoli, instituţii, partide politice, consilieri locali, la 
sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ; 

• Deplasarea delegaţiilor spre Monumentul Eroilor; 

• Întâmpinarea oficialităţilor; 

• Intonarea Imnului de Stat; 

• TeDeum - Oficierea slujbei de pomenire a eroilor şi Sfinţirea Monumentului 
Eroilor; 

• Alocuţiuni 

• Intonarea Imnului Eroilor si depuneri de coroane 

• Defilare spre centrul oraşului – Detaşamentul de Pompieri 
„Petrodava” Tîrgu Neamţ şi Detaşamentul 4 de Jandarmi Tîrgu 
Neamt şi Tehnica de intervenţie 

• Închiderea programului 
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• 6 decembrie -„MOŞ NICOLAE” – Deschiderea Târgului de Crăciun 

• Organizatori: Primăria oraşului Tîrgu Neamţ şi Casa Culturii Ion Creangă – 
Tîrgu Neamţ 

• Locul de desfăşurare: Parcul Grădina Publică 

• Program: 

• deschiderea Târgului de Crăciun cu comercializare produse de artizanat, 
dulciuri, cadouri, ornamente de Craciun –editia a II-a (in Piata Adormirea 
Maicii Domnului) 

• Concurs de ornat braduti - ”Cel mai frumos bradut” 

• deschiderea Oraşelului copiilor (in Gradina Publica) 

• Aprinderea luminilor si a decoratiunilor in parc si in oras  

• Premierea scolilor la concursul ”Cel mai frumos bradut” 

• Cantece de iarna -  Grup ATOR 

• Oferirea de cadouri copiilor prezenti in parc 

• Inaugurarea patinoarului  

• Spectacol pe gheata cu personajele specifice sarbatorilor de iarna – Christmas 
Parade- craciunite, spiridusi, reni, Craiasa Zapezii, Mos Craciun   
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 13 – 14 - 15 decembrie -“ZILELE ION CREANGĂ”, ediţia XLIV-a 

• Parteneri: Fundaţia Culturală „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Primăria şi Consiliul Local al oraşulu i 
Tîrgu Neamţ  

• Locul de desfăşurare: Casa Memorială Ion Creangă, Muzeul de Istorie şi Etnografie, Salon Restaurant “Ozana”, Biserica “Sf. Nicolae” – 
Humuleşti 

• Program: 

• 13 decembrie -program omagial susţinut de elevi ai şcolilor din Humuleşti, Petricani, Dochia şi Tîrgu Neamţ 

• Simpozionul „Junimea 150” -  comunicări ştiinţifice şi lansări de carte 

• Serata literară „Junimea la Tirgu Neamt” 

• 14 decembrie-Slujba de pomenire a scriitorului si a familiei sale la Biserica Sf.Nicolae Humulesti, urmată de o Agapă fraţească  

• transmisiunea directă Radio Iaşi de la Biserica „Sf. Nicolae” - Humuleşti - Parcul „Ion Creangă” din Tîrgu Neamt şi Cimitirul Eternitatea 
din Iaşi „Lumina pentru sufletul celui plecat” 

• Teatrul de păpuşi ”Luceafărul” din Iași - „Capra cu trei iezi” de Ion Creangă  

• 15 decembrie -excursie pe traseul Tîrgu Neamt - Iaşi - cu participarea elevilor premiaţi la Concursul de creaţie literară şi la Concursul 
de desene 

• 15 decembrie -„ZVON DE CLOPOŢEI” - Concert de Crăciun  

• Parteneri: Televiziunea Neamţ şi Casa Culturii „Ion Creangă” în parteneriat cu Primăria oraşului Tîrgu Neamţ şi Galeriile Anticariat 
Grumăzescu din Iaşi.  

• Locul de desfăşurare: Restaurant “Casa Arcaşului” 

• Program: concert de pian şi vioară, muzică folk, corală muzicală; evoluţia unei trupe de actori ;expoziţie de pictură şi obiecte de 
anticariat;“Vocea României” şi invitaţi surpiză 

•   
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Manifestări culturale  20 decembrie 2013– 2 ianuarie 2014 

       20 decembrie – „Gala Excelenței Târgnemțene” ediția a II-a  

•  Organizator: „Iniţiativa Tinerilor” Neamţ în parteneriat cu 
Primaria orasului Tîrgu Neamţ 

• Concert de colinde –ora 15,00 – in Piata Adormirea Maicii Domnului 

• Gala de decernare a premiilor de excelenta – ora 18,00 – Restaurant 
Aristocratis Tirgu Neamt 

•   

      21 decembrie – „Uite vine Moş Crăciun!” -în Parcul central 

• 16,00- concert de colinde şi întâmpinarea lui Moş Crăciun-oferirea de 
cadouri copiilor  

• Spectacol de colinde. Din program: 

•   Grupul vocal „STEPHANOS” – Colegiul National „Stefan cel 
Mare”;  Serena Andrei 

•   Radu Stefan- muzica folk 

•   concert Simona Nae 

•   

     31 decembrie – Revelion 2014  

• 22,30- întâmpinarea Noului An în Piaţa „Adormirea Maicii Domnului” 

• Spectacol folcloric cu Ansamblul „Stefan Voda” Chisinau 

• Concert  Formatia Cardinal 

• foc de artificii şi program artistic 
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Tîrgu Neamţ – Premiul pentru cel mai frumos proiect pe urbanism la Gala „Cele 

bune să se-adune!” – Concursul Naţional de proiecte pentru administraţia 

publică locală 
 

•  În zilele de 12 şi 13 decembrie 2013 s-a 

desfăşurat la Braşov cea de-a VI-a ediţie a 

Forumului Administraţiei Româneşti, 

eveniment anual organizat de Revista 

Română de Administraţie Publică Locală. 

Întâlnirea a constitutit un prilej pentru a marca 

evoluţia administraţiei româneşti de la an la an 

si pentru a scoate în evidenţă rezultatele 

pozitive ale demersurilor reprezentanţilor 

administraţiei publice locale. 

• Primarul oraşului Tîrgu Neamţ - Vasilică Harpa 

a primit cu onoare Premiul pentru cel mai 

frumos proiect pe urbanism. 

FELICITĂRI! 
  

 

 

 



Album foto 

ORAŞUL NOSTRU ÎN ANUL 2013 





























 









VĂ MULŢUMESC PENTRU SPRIJINUL ACORDAT  ÎN 
MISIUNEA DE ONOARE DE A TRANSFORMA ORAŞUL 

NOSTRU ÎNTR-UN ORAŞ EUROPEAN 

APARATUL  DE LUCRU AL PRIMARULUI  

PRIMARUL  ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 



Lucrarea “Raport privind activitatea Administraţiei Publice Locale a 

oraşului Tîrgu Neamţ în anul 2013” a fost realizată în cadrul 

Serviciului Comunicare si Relatii Publice al Primariei oraşului Tîrgu 

Neamţ. Suportul informational a fost pus la dispozitie de catre 

departamentele din Primaria Tirgu Neamt şi de catre serviciile 

publice din subordinea Consiliului Local.  

Intocmit: Sef Serviciu Mihaela Rotaru Popa  

Tehnoredactare:Mihaela Rotaru Popa  

Ianuarie-aprilie 2014 

Nr. Exemplare : 25 exemplare 

 

 


