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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA  APL TÎRGU NEAMȚ 
 ÎN ANUL 2014 

SINTEZĂ-PRINCIPALELE REALIZĂRI  
 
 

Pentru Primăria oraşului Tîrgu Neamţ, anul 2014 a însemnat continuarea unor 

lucrări începute în anul 2013, finalizarea unora dintre ele şi demararea altor proiecte in 

care sursele de finantare vor fi coroborate, buget de stat-buget local-finanţări 

nerambursabile.  

S-au continuat demersurile la Guvernul României, la Consiliul Judeţean, la 

parlamentarii de Neamţ pentru a se reuşi plata arieratelor, achitarea ratelor la credite, 

atragerea de fonduri europene. 

Sfârşitul anului 2014 a fost marcat de sprijinul din partea Guvernului României, 

pentru orasul Tîrgu Neamţ, care a alocat  suma de  45 miliarde lei vechi din Fondul de 

rezervă bugetară. Cu aceşti bani Primăria a reuşit să mai reducă din datoriile preluate de 

la vechea conducere, cum ar fi creditul de la BCR contractat în anul 2010. Banii primiti de 

la Guvenul Ponta vin ca urmare a unei Note de fundamentare, initiată de Primaria oraşului 

Tîrgu Neamţ catre MDRAP, prin care se justifica necesitatea sustinerii financiare a 

administratiei locale din Tîrgu Neamţ. Fondurile repartizate au fost distribuite pentru a se 

acoperi o parte din ratele şi dobânzile restante către BCR, arierate şi cheltuieli pentru 

funcţionarea Primăriei. 

Prin alocarea acestei sume gradul de îndatorare al Primăriei a scăzut de la 65% la 

30%. 

INFRASTRUCTURA  

 Continuarea lucrărilor de modernizare şi sistematizare   

 Amenajarea spatiilor verzi si pietonale prin plantari arbori si arbusti decorativi,  

montare  de bănci stradale, montare suporti  flori si refacerea jardinierelor din 

piatra in zona centrala.; lucrari din zidarie din piatră (jardiniere) pe B-dul Ştefan 

cel Mare; montare de stalpi pentru iluminat stradal cu 3 braţe(20 bc) 

 punerea în funcţiune a sistemului de supraveghere video care ca scop 

prevenirea criminalitătii, depistarea celor care abandonează câini pe raza 

orasului si a indivizilor care distrug bunurile publice, monitorizarea cerşetoriei si 

a infractionalităţii (22 de camere video stradale) 

 Lucrări de reînnoire a îmbracăminţii rutiere pe B-dul Mihai Eminescu 

 Lucrari de reabilitare termică la Bl H1-Str.Cuza Vodă 
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 Blocul H1 - reparatii, hidroizolaţie  

 Proiect de peste 10 milioane de euro pentru apa și canalizarea orașului Târgu 

Neamț -aprobat si semnat contractul în februarie 2014. Desfăşurarea lucrărilor 

aferente Contractului „Alimentare cu apă şi reţele de canalizare în Aglomerarea 

Tîrgu Neamţ” în cadrul Master Plan apă-canal realizat la nivelul judeţului Neamţ- 

cofinanţat prin Fondul de Coeziune în cadrul Programului POS MEDIU. 

Autoritatea contractantă – Compania Judeţeană APASERV S.A Piatra Neamţ, 

companie în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ;Data începerii lucrărilor: 

17.03.2014 ;Data finalizării lucrărilor: 17.11.2015.  

S-au realizat lucrări pe următoarele străzi:Daciei, Ştefan cel Mare, Cetăţii, 

Garoafelor, Căprioarei, 1 Decembrie 1918, Prof.Grigore Ungureanu, Gh.Asachi, 

Gh. Lazăr, Griviţei, HCC,  Aprodu Purice, 1 Mai, Libertăţii, Ion Creangă, Umbrei 

 Lucrari de extindere canalizare menajeră pe Str.Mihai Viteazul şi pe str. Sf.Lazăr 

 Lucrari de extindere reţea apă potabilă pe str. Vultur 

 Extindere retea gaze naturale pe Str. Valea Seaca, Str. Mihai Viteazul Tg.Neamt 

 Extindere retea gaze naturale pe  Str. Hugo Schwab, Radu Teoharie 

 Extinderi  reţele electrice, montare stâlpi reţele electrice în orasul Tg.Neamt 

 Lucrări de execuţie si montare gard ornamental pe B-dul Mihai Eminescu 

 S-au achiziţionat noi ornamente luminoase pt.sărbătorile de iarnă 

 Înlocuirea ţiglelor de pe şarpantele spaţiilor comerciale situate la parterul 

blocurilor de pe B-dul Ştefan cel Mare cu tablă lindab de culoare maro 

 Amenajarea sensului giratoriu(zona INTIM)–montarea unui ceas cu 4 feţe  

 Pavelări şi bordurări alei blocuri în spatele Casei Culturii 

 Reabilitare trotuar str. Tudor Vladimirescu  

 Actualizarea Planului Urbanistic General al oraşului  si mărirea intravilanului 

orasului cu 796,66 ha– PUG-ul constituie un instrument operational practic aflat 

la îndemâna CL si a Primariei, care hotarăsc strategiile de dezvoltare si 

amenajare a teritoriului pe care îl administrează. 

 Deschiderea primului parc de joaca modern pentru copii – în Parcul Central  
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 Proiecte finanţate de Administraţia Fondului de Mediu 

 Proiectul „Realizare şi extindere reţele stradale de canalizare menajeră în 

localităţile Humuleştii Noi, Blebea şi cartier Pometea, oraş Tîrgu Neamţ” – a fost 

realizată procedura de achiziţie şi s-a primit de la  AFM prima tranșă aferentă 

cheltuielilor de proiectare tehnică în valoare de 130.000 lei. 

 

 Proiecte finanţate de Ministerul Dezvoltării 

  Regionale şi Administraţiei Publice, prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală, conform OUG 28/2013 – lucrări în derulare            

          

1. Modernizare strada Castanilor, oraş Tg. Neamţ- stadiul fizic la sfârşitul anului 

2014 – 55% 

2. Modernizare străzile Veterani, Vasile Alecsandri şi Mihai Viteazul - stadiul 

fizic la sfârşitul anului 2014 – 85% 

3. Modernizare străzile Nemţişor şi Horea Cloşca şi Crişan - stadiul fizic la 

sfârşitul anului 2014 – 80% 

4. Modernizare străzile Daciei şi Vânătorului - stadiul fizic la sfârşitul anului 

2014 – 60% 

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

Băile Oglinzi-stadiul fizic la sfârşitul anului 2014 –25%  

 

 Proiecte finanţate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform OUG 

28/2013 – aprobate la sfârşitul anului 2014  

1. Construire Corp cu trei săli de clasă la Scoala Gimnaziala Nr.2 “Grigore 

Ghica Vodă 

2. Modernizare Drum Comunal (DC) 7 

3. Reabilitare strazi in orasul Tirgu Neamt (22 strazi) - 1 Mai, Alexandru cel 

Bun, Câmpului, Cetatii, Ion Roată, Izvor, Moldovei, Română, Unirii, 1 

Decembrie 1918, Luncii, Prunilor, Fdt.Viei, Fdt. Fabricii, Zorilor, Fdt.Zorilor, 

Oituz, Fdt.Dogari, Fdt.Marieni, Fdt.Mocani, Fdt.Bujor, Cucos 

4. Extindere/ modernizare sistem de alimentare cu apa potabila in zona Baile 

Oglinzi; 
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5. Reabilitare retele de alimentare cu apă in orasul Tîrgu Neamţ; 

6. Extindere sistem de canalizare orasul Tirgu Neamt 

7. Reabilitare si modernizare a trei corpuri de cladiri la Colegiul Tehnic “Ion 

Creangă”; 

8. Realizare si modernizare platforma de gunoi 

9. Extindere, reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala “Ion Creangă”, 

 Humuleşti. 

 

SĂNĂTATE 

 recepţia finală a lucrărilor la Compartimentul Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului 

Orăşenesc “Sfântul Dimitrie” Târgu Neamţ. Secţia a fost recompartimentată şi 

beneficiază de aparatură medicală nouă şi performantă. S-au modernizat băile, 

saloanele, cabinetele medicilor, s-a montat tâmplărie PVC, s-a refăcut instalaţia 

termică, electrică şi cea sanitară, s-a înlocuit întreg mobilierul. 

 Lucrări de amenajări interioare la cabinet medical,etaj 1 din cadrul Policlinicii 

 Lucrari de reparatii majore ale cladirilor care deservesc activitatea Spitalului 

Orasenesc “Sf.Dimitrie” Tirgu Neamt: anvelopare şi reparaţii exterioare- Corp 

Cardiologie/ Pediatrie, reabilitare acoperis pentru Corpul Central, reabilitare corp 

bucătărie-spălătorie;lucrari de inlocuire tamplarie la sectiile Boli infectioase, 

bucatarie, spalatorie,Chirurgie, Pavilion central, Pediatrie, Pavilion administrativ, 

Policlinică 

 amenajare interior Sectie Reumatologie 

 amenajare curte/ montaj pavele; amenajare drum acces ambulanţe; sistem 

supraveghere CPU 

 

EDUCAŢIE 

 - La Grădinita nr.1 – lucrări de reabilitare, amenajare alei acces, achiziţionare şi 

 montare CT, reparatii interioare (modernizare sali clasa, holuri, toalete) si 

 exterioare (anvelopare pentru doua corpuri de cladire). S-a inaugurat  spaţiul de 

 joacă din curtea gradinitei (proiect in parteneriat cu Asociatia Pro Democraţia, 

 Fundaţia Parteneriat si MOL Romania) 

 - La Gradiniţa nr. 2 a fost refacută reţeaua electrică în corpul vechi de cladire.  
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 - La Creşă - lucrări de amenajare a sălii de grupă mare în totalitate (schimbat 

 parchet, gletuit, varuit), construcţia gardului de delimitare a proprietăţii şi deblocarea 

 căii de acces din partea de nord, amenajarea  cu pavele  a aleei principale cât şi 

amenajarea scărilor de la intrarea in unitate 

 - La Scoala Domnească (Nr.2) "Grigore Ghica Voda" s-a amenajat o sala noua  de 

 clasă si s-a montat mana curenta la Corpul B.La sala de sport –instalaţie de gaz 

metan şi racord termic  

  - La Colegiul Tehnic "Ion Creanga" s-a montat acoperiş tip şarpantă la Corpul A5 si 

s-a amenajat curtea interioara cu pavele. 

  -La Scoala Gimnaziala (Nr.3) "Ion Creanga" s-a anvelopat Corpul B de cladire si 

 s-a amenajat curtea interioara cu pavele.  

 - La Colegiul National "Stefan cel Mare"- lucrări de reabilitare: grupuri sanitare, 

 magazii, împrejmuire, paratrăsnet, au fost schimbate învelitorile la corpurile B şi 

 C(azbestul a fost schimbat cu tablă), a fost amenajata sala festivitati, s-a  anvelopat 

 partial Corpul C de cladire si s-au facut lucrari de finisaje exterioare –corp B şi C, 

amenajări interioare, inclusiv sala bibliotecii, aproximativ 100 mp. 

- La Liceul Economic "Vasile Conta" – începute lucrarile pentru anveloparea 

 clădirii, învelitoare+tamplărie, Corp Principal, grupuri sanitare, amenajări săli  de 

clasă, instalaţie electrică, paratrăsnet, expertize 

 -Pentru incurajarea si sprijinirea performantei au fost acordate conf. HCL Burse de 

 merit  - 56 şi si  1 Bursa de performanţă 

 - În cadrul Zilelor Orasului au fost acordate unui numar de 6 cadre didactice care s-

au pensionat in anul scolar 2013-2014 – diplome de merit si suma de 200 lei.  

 - Elevii olimpici la faza judeţeană şi faza naţională şi profesorii coordonatori au 

 primit  la deschiderea anului şcolar 2014-2015 Diplome de merit 

 

CULTURA 

 Finalizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Casei Culturii “Ion 

Creangă”- inaugurarea in data 24.10.2014 –(re) deschiderea – dupa 2 ani si 

jumatate de lucrari. 

Lucrările de modernizare şi reabilitare au fost realizate printr-un proiect finanţat 

de Compania Naţională de Investiţii şi Primăria oraşului Târgu Neamţ 
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 -  Festivalul  Obiceiurilor  şi Tradiţiilor de Anul Nou, ediţia a II-a - Apreciat de 

 cetăţeni din zona Tîrgu Neamţ şi peste hotare -Câştigătorilor li s-au oferit 

 plachete şi diplome, precum şi premii în bani 

- Desfăşurarea cu succes a Primei ediţii a Festivalului „MedievArtFest Tirgu- 

 Neamt” care a fost organizat pe trei componente: FESTIVAL DE TEATRU 

 MEDIEVAL,TÂRGUL DE ECHITAŢIE - MEŞTEŞUGURI ŞI ARME MEDIEVALE-

FESTIVAL CULINAR. Din program: turniruri cavalereşti, târg de meşteşuguri, 

festival culinar, sesiuni de comunicări ştiinţifice, filme de animaţie, concert de 

muzică medievală (în Cetate) King Wolf susţinut de membrii Filarmonicii din 

Timişoara,etc. 

 Desfăşurarea cu succes a Zilelor oraşului Tîrgu Neamţ -Trei zile de sărbătoare 

pentru toate vârstele, muzică de calitate, spectacole pentru cei mici, concursuri 

pentru tineri, expoziţii de pictură, conferinţe, discotecă în aer liber, festival 

culinar şi diferite surprize pregătite târgnemţenilor  

 Sprijin în desfăşurarea unui amplu program de manifestari culturale derulate în 

parteneriat cu Casa Culturii “Ion Creangă”: Festivalul „Bucuria Luminii” – ediţia a 

VI-a - Atelier demonstrativ de încondeiat ouă; Expoziţie de pictură realizată de 

membrii Cercului de pictură de la Clubul Copiilor Tg.Neamţ;Concurs cu premii 

„În căutarea oului cosmic”-concurs de orientare turistică în parc;Concurs cu 

premii şi expoziţie animale mici;Spectacol de muzică populară prezentat de 

ansamblurile folclorice reunite „Ozana” şi „Plăieşii”;Spectacol de muzică folk 

prezentat de Grupul A.T.O.R. Tg.Neamţ;jocuri pentru copii, animaţie cu clowni 

etc. oferite de Trupa Funny Art’s Iaşi ;Spectacole de week-end în Grădina 

Publică(din luna mai până în luna septembrie), prima ediţie a concursului 

„Tîrgnemţenii au talent”- promovarea de noi talente locale –derulat în perioada 

august-septembrie, în fiecare duminică în Parcul central, Premierea finaliştilor 

concursului „Tîrgnemţenii au talent”în luna decembrie- spectacol prezentat de 

finalişti, acordarea de plachete şi premii în bani; spectacole de teatru având în 

distribuţie pe mari actori:Florin Piersic, Medeea Marinescu, Adriana Trandafir, 

Gabriel Fătu, Andreas Petrescu, Adrian  Păduraru, Dan Tudor, Monica 

Davidescu, Ovidiu Cuncea şi Afrodita Androne; spectacole extraordinare de 

muzică susţinute de maestrul Tudor Gheorghe, Daniela Vlădescu, Bianca 

Ionescu, Mircea Baniciu, Vlady Cnejevici, Teo Boar, Valentin Câmpeanu Gafton, 

Gabriela Secheşan, Trupa „Distinto”, Ianna Novac şi actorul Bogdan Caragea 
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TURISM 

 Prezenţa oraşului Tîrgu Neamţ la Târgu de Turism ROMEXPO Bucuresti –un 

real succes prin prezentarea inedita a ofertei turistice-crearea unui stand 

expozitional personalizat în forma Cetăţii Neamţ. Delegatii primariei au expus 

chiar si mobilier din cetate (o masa si tronul din Sala de Judecată), iar 

prezentatorii au fost îmbrăcaţi adecvat –în străjeri şi domniţe.Tot din partea 

orasului Targu Neamt, la Targul de Turism al Romaniei au participat si membri 

ai APDT Valea Ozanei, care au prezentat ofertele turistice alături de produse 

traditionale din zonă, atractive pentru turisti 

 Semnarea Contractului de finantare pentru Proiectul „Amenjarea Centrului 

National de Informare si Promovare Turistica Tirgu Neamt; realizarea proiectului 

tehnic 

 

PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 

 24 cupluri care au sarbatorit NUNTA DE AUR – au fost felicitate in sala de 

sedinte a CL, au primit Diplome de merit si o suma de bani  

 1 persoană din Blebea a fost felicitată cu ocazia implinirii a 100 de ani, primind 

Diploma de merit, cadouri si o suma de bani  

 cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice  au fost oferite 

persoanelor de la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă (Căminul de bătrâni) fructe, 

prăjituri şi flori, alături de urări de bine şi sănătate 

 Sprijin în toate acţiunile organizate de pensionari 

 

ATRAGEREA DE INVESTITORI STRĂINI ŞI CREAREA DE NOI LOCURI DE 

MUNCĂ 

 Inaugurarea in data de 24.07.2014 a Supermarketului LIDL-25 locuri de muncă 

 Demersuri pentru deschiderea Supermarketului KAUFLAND 

 Atragerea unui investitor din Israel – a deschis o fabrica de prelucrare material 

lemnos(Blebea)-40 locuri de muncă-Primăria  a asigurat suprafaţa de teren  

 Atragerea unui investitor din Baia Mare – fabrica de material lemons - a 

concesionat de la Primărie terenul, Primăria a asigurat utilităţile(lângă stadion)-

30 locuri de muncă 

 Au fost depuse eforturi pentru atragerea unui investitor din Timişeşti care a 

deschis o fabrică de cauciuc- la fosta Fabrică Volvatir – 40 locuri de muncă 
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 Lobby continuu pentru promovarea oraşului şi atragerea de investitori  

 

RELAŢII DE ÎNFRĂŢIRE  

 În cursul anul 2014 s-au încheiat 3 PROTOCOALE DE COOPERARE cu 

următoarele oraşe :  

 HOTIN – UCRAINA 

 BILGOROD-DNISTROVSKII (Cetatea Albă) – UCRAINA 

 DONDUŞENI - REPUBLICA MOLDOVA 

 

  Delegaţiile celor 3 oraşe au participat la manifestările Festivalului de Artă 

 Medievală „MedievArtFest Tîrgu Neamţ” în perioada 4-6 iulie 2014 şi la Zilele 

 oraşului Tîrgu Neamţ în perioada 6-8 septembrie 2014. S-au stabilit relaţii de 

 parteneriat între Casa Culturii „Ion Creangă” şi Societea Română Naţional-

 Culturală din Cetatea Albă–Ucraina. Colaborarea are ca obiective: 

 organizarea unor actiuni culturale (festivaluri internationale, expozitii de pictura, 

 zilele culturale ale Romaniei in Ucraina si ale Ucrainei in Romania  etc.), turistice 

 (turism sportiv, cultural, individual, tururi gastronomice etc.), stiinţifice (studierea 

 arhivelor, sapaturi arheologice, proiecte umanitare si  ecologice etc.). 

 

 PROIECTE FINANŢATE în conformitate cu Regulamentul privind regimul 

 finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al oraşului Tîrgu 

 Neamţ alocate pentru activităţi nonprofit de interes local – in valoare de 91.100 

 lei 

Nr. 
crt. 

Denumire solicitant, proiect Suma acordată Domeniul de 
finanţare 

1. Asociaţia Pro Democraţia  - Târgul de 
echitaţie, meşteşuguri şi arme 
medievale 

20.000 lei Activităţi sportive 
şi de tineret 

2. APDTN „Valea Ozanei” - Tg Neamţ – 
oraş turistic medieval, componenta 
Festival Culinar 

19.200 lei Protecţia mediului 
şi dezvoltare 

turistică 

3. Fundaţia Culturală “Ion Creangă” - 
Festivalul de teatru 
 „MEDIEVARTFEST” Tg. Neamţ 

19.900 lei Programe 
culturale şi 
învăţământ 

4. Fundaţia Filantropică Omenia  - 
Condiţii bune – rezultate şi mai bune 

20.000 lei Servicii sociale şi 
medicale 

5. Asociaţia CAUTĂ - CAUTă-mă în 
sufletul tău! 

18.000 lei Servicii sociale şi 
medicale 

 TOTAL 97.100 lei  
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 PROIECTE FINANŢATE în conformitate cu Regulamentul 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 – în valoare de 100.000 lei 

Nr. 
crt 

Unitatea de cult Denumire proiect Sumă 
acordată 

1. Biserica Creştină după 
Evanghelie 

Achiziţionarea şi montarea 
Tâmplăriei PVC 

500 

2. Parohia „Sf. Voievozi” Montare pavele curte interioară 

10.000 

3. Parohia „Sf. Trei Ierarhi” Construire biserică 

10.000 

4. Parohia „Sf. Ilie” Împrejmuire la limitele de 
proprietate 

15.000 

5. Biserica Adventistă de 
Ziua a Şaptea 

Reabilitare termică a lăcaşului 
de cult 

500 

6. Parohia „Sf. Haralambie” Schimbare acoperiş biserică 20.000 

7. Parohia „Sf. Gheorghe” 
Blebea 

Finalizarea lucrărilor în vederea 
sfinţirii din 21.09.2014 

5.000 

8. Parohia Romano – 
Catolică „Sfinţii Petru şi 
Paul” 

Lucrări restructurare 3.000 

9. Parohia „Sf. Spiridon” Amenajare alei cimitir 5.000 

10. Parohia Humuleşti Finalizarea lucrărilor de 
consolidare, extindere şi 
reabilitare a aspectului exterior 
şi interior al bisericii 

10.000 

11. Parohia „Sf. Nicolae” Construcţie Casă Prăznuire 
(Socială) 

13.000 

12. Parohia „Sf. Gheorghe” Împrejmuire gard biserică 8.000 

 TOTAL  100.000 lei 

 


