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MINUTĂ 
BUGETUL LOCAL SI 

 LISTA DE INVESTITII, PENTRU ANUL 2013 
 

 
Joi, 21.03.2013, ora 12,00, în sala de sedinte din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamt, 

a avut loc Dezbaterea publică cu tema – Proiect de Hotărâre privind Bugetul local şi 

Lista de invesţii pentru anul 2013. 
 

Au fost prezenţi la această  şedinţa publică: 

- dl. Primar – Vasilică Harpa; 

- d-na Director economic – Ecaterina Iosub 

- dl. Sorin Durbacă – sef Birou Investitii 

- d-na Irina Timpau – Serviciul Evidenta Populatiei 

- functionari publici, cetateni din orasul Tirgu Neamt, reprezentanţi ONG si mass-

media. 
 

În deschiderea şedinţei, sunt făcute câteva menţiuni importante asupra Bugetului local 

pentru anul 2013 – prin definirea capitolelor de buget: 

I. Autoritati executive si legislative(Cheltuieli de personal;Bunuri si servicii;Cheltuieli de capital) 

II. Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanei(Cheltuieli de personal;Bunuri si servicii; 

Cheltuieli de capital) 
III. Politia locala(Cheltuieli de personal;- Bunuri si servicii;Cheltuieli de capital) 

IV. Protectie civila si protectia contra incendiilor(Cheltuieli de personal;Bunuri si servicii; 

Cheltuieli de capital) 
V. Invatamant(Cheltuieli de personal;- Bunuri si servicii;Cheltuieli de capital) 

VI. Cabinete Medicale scolare(Cheltuieli de personal;Bunuri si servicii;Cheltuieli de capital) 

VII. Spital Orasenesc Tirgu Neamt(Cheltuieli de personal;Bunuri si servicii;Transferuri BL(sustinere 

activitate spital) 
VIII. Biblioteca oraseneasca Tirgu Neamt(Cheltuieli de personal;Bunuri si servicii;Cheltuieli de 

capital) 
IX. Casa Culturii „Ion Creangă” – Tirgu Neamt(Cheltuieli de personal;Bunuri si servicii;Cheltuieli 

de capital)  
X. Alte activitati culturale(Transferuri;Bunuri si servicii;Cheltuieli de capital) 
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XI. Cresa Tirgu Neamt(Bunuri si servicii;Cheltuieli de capital) 

XII. Cantina sociala(Cheltuieli de personal;- Bunuri si servicii;Cheltuieli de capital) 

XIII. Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale(Cheltuieli de personal; Bunuri 

si servicii;Transferuri, Cheltuieli de capital) 

XIV. Locuinte, servicii si dezvoltare publică(Cheltuieli de personal;Bunuri si servicii;Cheltuieli de 

capital, Dobanzi, Rambursări de credite;Proiecte cu finantare din Fonduri externe 

nerambursabile;Transferuri din bugetul local) 

XV. Protectia mediului(Bunuri si servicii) 

XVI. Actiuni economice(Transferuri) 

XVII. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare(Bunuri si servicii) 

XVIII. TransportuRi – drumuri şi străzi(Bunuri si servicii, Cheltuieli de capital) 

 

D-na Director ec. Ecaterina Iosub prezintă succint sumele alocate pentru obiectivele 

investiţionale din Lista de investiţii pentru anul 2013: 

- asigurarea ordinii şi liniştii publice – capitol la Poliţia locală 

- reabilitarea Colegiului Naţional Ştefan cel Mare 

- instalarea de monitoare video pentru 3 instituţii şcolare: Liceul economic „Vasile 

Conta”, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, Colegiul Tehnic „Ion Creangă”. 

- se va continua cu obiectivele investiţionale la Spitalul orăşenesc „Sf. Dimitrie”: 

refacerea bazei de tratament - Secţia de Reumatologie şi reabilitarea Secţiei de 

Cardiologie  

- în anul 2013 suntem obligaţi să achităm partea de cofinanţare pentru obiectivul Casa 

Culturii „Ion Creangă”(proiectul de reabilitare), 49% - 11 miliarde lei 

- finalizarea Bazei sportive de la Humuleşti 

- reabilitarea clădirii de la Stadionul Cetatea şi a instalaţiilor aferente 

- reabilitarea clădirii Biblioteca orăşenească 

- reamenajarea parcărilor 

- desfiinţarea scuarului de pe str. Mihai Eminescu 

- terminarea adăposturilor pentru câini 

- dezvoltarea zonei Staţiunea Băile Oglinzi, prin extinderea reţelei de gaz metan 

- extinderea reţelei electrice, în extravilan, până la Schitul Sf. Mina 
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- înfiinţarea a încă două spaţii de joacă pentru copii şi pavoazarea celor existente cu 

plastic 

- reabilitare şi modernizare – intrare Obor 

- modernizare drumuri(licitaţii şi începerea lucrărilor) 

- finalizare PUG oraş Tîrgu Neamţ 

- înfiinţare sens giratoriu – în intersecţia Humuleşti, şi intersecţia din zona fostului 

Restaurant Intim 
 

Întrebări: 

Dl. Micu:  

- solicită schimbare bec – iluminat public, în  zona cabinet dr. Gârbea, str. Gloriei 

- asfaltarea străzii Radu Teoharie, zona fosta Fabrică de cauciuc 

Dl. Onu Gică:  

- aprecieri din partea cetăţenilor pentru realizările din anul 2012 

- se solicită o listă a datornicilor care nu şi-au plătit taxele şi impozitele locale 

- este sugerată ideea de a folosi pentru lucrările investiţionale societăţi din zona Tîrgu 

Neamţ, promovarea forţei de muncă locală 

- se doreşte o continuare a investiţiilor pentru reabilitarea blocurilor(anvelopare) 

Dl. Primar precizează:  

- există o firmă de la Cluj care a venit cu un proiect mai amplu de reabilitare, totodată 

trebuie reamintit că aceste contracte de reabilitare sunt încheiate cu Asociaţiile de 

proprietari 

Dl.Onu: 

- aminteşte în continuare de finalizarea parcărilor de la Piaţa agroalimentară, având în 

vedere continuarea organizării parcărilor de pe str. Pict. Grigorescu şi din zona 

Băncii BRD 

- se are în vedere sistematizarea zonei de chioşcuri de la Parc Cetate 

- întrebare cu privire la clădirea din aropierea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” – 

clădire aflată într-un grad avansat de degradare(este inclusă într-un proiect de 

investiţii – va deveni Centrul de Informare Turistică al oraşului Tîrgu Neamţ) 

 

 



 4 

Dl. Primar: 

- un nou proiect se va dezvolta şi acesta are în vedere schimbarea sistemului de 

încălzire pentru întreaga clădire a Primăriei 

- vor fi instalate sisteme de supraveghere la toate intersecţiile din oraş 

- începerea şi continuarea lucrărilor de reabilitare de la Şcoala nr. 3 – Humuleşti 

- modernizarea terenului de sport: Liceul economic „Vasile Conta” şi Colegiul Tehnic 

„Ion Creangă” 

- reabilitarea străzilor va continua în Blebea - str. Daciei şi str. Vînătorului 

- reabilitarea Monumentului Eroilor de la Cimitirul din Humuleşti 

- reabilitare Biblioteca oraşului, dacă vor exista bani suficienţi, aceasta va fi şi extinsă 

- pentru proprietarii de autovehicule de la blocuri – se are în vedere reabilitarea şi 

asigurarea parcărilor din faţa blocurilor 

- transferul de trafic greu către drumul de centură a oraşului, str. Castanilor 

- modernizare centru oraş cu un nou tip de jardiniere 

- organizare spaţii verzi – Parcul Casa Culturii şi Parcul Ion Creangă – plantare de 

arbori, adaptarea fântânii arteziene 

Dl.Onu: 

- care sunt proiectele depuse pentru fondurile europene?  

Dl.Primar: 

- aceste proiecte există, sunt depuse şi se află pe lista de aşteptare, se vor iniţia şi 

alte proiecte pentru perioada de finanţare 2014-2020 

- se va începe un nou proiect pentru informatizarea Registrului agricol 

- se are în vedere reorganizarea Centrului oraşului 

- pentru sesiunea de finanţări din fonduri europene 2014-2020, va fi realizată o nouă 

Strategie de dezvoltare a oraşului Tîrgu Neamţ. 

 

 

 

 

 

 


