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Nr. 4089    DIN 19.12.2016 
 

Minută la întâlnirea din data de 14.12.2016 privind "Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 
a Orașului Tg. Neamț 2017-2020 " 

  Deschiderea ședinței a fost făcută de către domnul  Viceprimar Apopei Vasile,acesta a multumit tuturor 
celor prezenți , și a precizat că "Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a orașului Tg. Neamț " a fost 
publicată pe internet,pe site-ul Primăriei  respectând prevederile legii.Domnul Apopei a precizat ca 
această ședință nu trebuia să aibă loc ,conform prevederilor legii pentru că nu s-au primit obiecții in 
timpul cât strategia a fost făcută publică. 

  Doamna Cucu a venit însoțită de membrii Fundației Speranța și de beneficiarii Fundației. 

Rusu Giulia a prezentat strategia,iar la final a solicitat propuneri pentru  că în timpul prevăzut de lege nu 
a fost primita niciuna. 

 Domnul Viceprimar a precizat ca a fost publicata Strategia pe site-ul primăriei și că s-a respectat 
legislația si întalnirea din data de 14.12.2016 a fost efectuată pentru a primi propuneri deoarece în cele 
15 zile necesare conform legislației în care trebuiau sa se oferere  propuneri nu s-a primit niciuna. 

Doamna Ciubotariu a luat cuvântul,a apreciat prezentarea și faptul ca aceasta a cuprins toate activitățile 
vizate,dar că i se pare ca sunt cam multe activități și propuneri pt orașul nostru.Totusi a precizat ca nu 
exista nici o antrenare a comunității locale că acestea să conștientizeze că există ONG-uri  în domeniul 
social ,totodată a precizat că nu s-a specificat din ce buget vor fi finantate toate cele propuse în strategie 
când doamna nu are finanțările necesare pt ca fundația dumneaiei  să  "supraviețuiască",crede că ar fi 
trebui să prindem în această strategie conștientizarea comunității în ceea ce privește voluntariatul,pt că 
sunt foarte multi oameni care nu stiu ce inseamnă,și că a avut situații în care a dorit să atraga spre 
voluntariat în fundația ei cadre didactice si acestea i-au cerut bani.Doamna a specificat că agenții 
economici au o componentă socială și pot sprijini ONG-urile.Solicită să fie ONG-urile sprijinite pentru că 
incepe să le scada importanța.Rugămintea doamnei pt. consilieri ,DAS și administrația publică este ca 
aceștia să spună că ONG-urile există și că rezolvă problemele orașului. 

A intervenit doamna Nicoleta Ciocârlan specificând ca doamna Ciubotariu a punctat foarte bine toate 
problemele pe care aceasta le are dar că acesta este doar un pas ulterior acestei strategii. 

A luat cuvantul și domnul Apopei Vasile ,și acesta a spus că este de acord cu ceea ce a spus doamna 
Ciubotariu ,aceea că ar trebui revitalizat simțul civic al orașului Tg. Neamț și că ar trebui ca toate ONG-
urile UAT-eurile să se implice mai mult în conștientizarea faptului că există probleme și că trebuie 
rezolvate.În ceea ce privește bugetul ,asta ramane dupa cum s-a vazut în slide-urile prezentate că sunt o 
serie de parteneri Consiliul Local,D.A.S Tg. Neamț și finanțatori și doar primarul poate decide sumele de 
la buget alocate pe această speță .Domnul Apopei ii dă dreptate doamnei Ciubotariu ,"că toți ar trebui 
să ne implicăm ,să conștientizăm faptul  agenții economici au posibilitatea legală de a ajuta la realizarea 



 
 

numitor puncte din această strategie ,și că nu putem discuta in sedinta din 14.12.2016 despre buget pt 
ca nici el ca viceprimar si nici D.A.S nu hotărăsc bugetul,ci Consiliul Local". 

Doamna Ciocârlan a specificat că fiecare obiectiv operațional  prezentat în strategie poate fi un proiect, 
și apoi acest proiect va fi dezbătut ,analizat,stabilit cu parteneri cu beneficiari și mai apoi să solicitam 
finanțări. 

Domnul Apopei a intervenit spunând că scopul întâlnirii din 14.12.2016 este acela de a discuta daca 
strategia gandită cuprinde toate problemele sau mai trebuie completat ceva și ulterior pe fiecare 
obiectiv în parte fiecare ONG,finanțator va prezenta un proiect și mai apoi acesta va fi dezbătut și 
eventual si aprobat. 

Doamna Ciocârlan a specificat că dupa ce va fi aprobată prin Consiliul Local strategia vom putea să 
mergem mai departe. 

Doamna Ciubotariu a intervenit și a specificat că in domeniul în care dumneaiei activează este foarte 
important factorul timp .A incheiat doamna Ciubotariu Tincuța spunând că apreciază această strategie și 
că este cuprins tot ,dar nu prea este personalizată pt. orașul Tg. Neamț . 

A intervenit domnul Apopei spunând ca el consideră că strategia este personalizată pt orașul Tg Neamt 
pt că au fost identificate nevoile cu care se confruntă orasul ,a specificat că toate propunerile din 
strategie sunt necesare ,si dispunem de spații pt infințarea acestora ,dar intai trebuie acreditate pt a 
obtine finanțare . 

În final doamna Ciubotariu a urat succes și a promis că va colabora în continuare. 

A luat cuvântul doamna Virginica Luca reprezentat al Asociației pensionarilor Solidaritatea care a venit 
cu propunerile pensionarilor ,aceștia doresc înființarea unui centru rezidențial pt. pensionarii 
defavorizați și cei singuri cu copii plecați  , centru în care să primească îngrijire,kinetoterapie  și hrană și 
aceștia sa plăteasca cazarea din pensiile proprii.Aceasta mai propune să se ofere ajutor celor în nevoie 
care nu se încadrează legal pentru a primi ajutor –Banca de resurse-. 

A intervenit domnul Apopei spunând ca este conștiient ca exista multe persoane care depășesc chiar si 
cu 50 de bani limita legală pt acordarea de ajutor,dar că problema este că orice control al Curții de 
conturi impută acesi bani și legislația este clara în acest domeniu,dar desi depășesc noi nu avem ce să 
facem. 

Doamna Virginica Luca  a mulțumit pentru atenție și a spus ca mai are o problemă pe care ar dori să o 
puncteze faptul că ideea cu centrul care oferă kinetoterapie este extraordinară dar că  este foarte scump 
și sunt foarte multi care au nevoie ,și ideea ca aceștia să beneficieze de acest servicu gratis este 
extraordinară. 

Domnul Apopei Vasile a specificat ca dorința este nu doar de a face acest centru ci și de a înființa un 
centru mobil care să se deplaseze la domiciul  pentru că există persoane care nu se pot deplasa. 



 
 

Doamna Ciocârlan a concluzionat că ,propunere din partea doamnei Virginia ar fi un centru rezidențial 
pentru bătrâni si  că în ceea ce priveste ajutoarele sociale ne-am gandit la acea bancă de resurse care 
este în strategie. 

A concluzionat domnul viceprimar discuția și a luat cuvântul doamna Elena Cucu. 

Elena Cucu explică de ce a contestat invitația ,aceasta citează din adresa inaintata la D.A.S Tg. 
Neamț.Domnul vice a intervenit si a citat articolul 7alin 9 din legea 52/2003,specificând că întalnirea din 
data de 14.12.2016 nu era obligatorie. 

Doamna Cucu continua discuția și menționează motivele pentru care a inaintat acea plangere.Aceasta 
pe parcursul monologului personal a specificat și greșelile de transcriere întâlnite în Strategie . 

A intervenit domnul Apopei spunând ca apreciază ceea ce doamna Cucu face la fundație dar o roaga pe 
aceasta să poarte o discuție sincera , spunând ca in ceea ce a spus doamna Cucu doua lucruri sunt 
neadevarate .1 legat de legislația privind organizarea unei dezbateri publice ,specificând ca pe data de 
11.11.2016 strategia era publică și respecta termeni legii 52 și 2.că întalnirea din 14.12.2016 conform 
legii nu trebuia sa aiba loc pentru ca nu s-au primit propuneri. 

Doamna Cucu a spus ca nu a stiut ca e pe site si ca nu s- a uitat,dar ca a venit la DAS de cateva ori  și 
nimeni nu i- a spus nimic de aceasta strategie .Aceasta insista ca identificarea nevoilor trebuie facuta cu 
beneficiarii 

Domnul Apopei în legatura cu acest subiect cu identificarea nevoilor specifica ca exista nenumarate 
discutii cu ONG-urile din oras și ca aceste nevoi sunt identificate prin reprezentantii beneficiarilor. 

Rusu Giulia a intervenit spunând ca subiectul discutiei din sedința este acele da a afla propunerile 
beneficarilor pentru a le integra in strategie  și oferă acestora ocazia sa dea informații specificand ca cele 
prezentate sunt simple propuneri care pot fi schimbate si intalnirea din 14.12.2016 era facuta din 
bunavointa DAS. 

Doamna Cucu a inceput sa spuna propunerile si acestea ar fi: 

 Realizarea în comunitate a unei analize de nevoi în domeniul social care să stea la baza 

elaborării și implementării strategiei și cartografierea serviciilor sociale existente și a 

beneficiarilor acesteia. 

 Consultarea și implicarea persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă 

interesele lor,în acord cu principiul Nimic pentru noi,fără noi. 

 Campanii de facilitare a accesului copiilor cu dizabilități în școli 

 Cursuri de instruire a profesorilor pentru integrarea și acceptarea copiilor cu dizabilități în 

școli. 



 
 

 Construirea de locuințe protejate pentru pesoanele încadrate în grad grav de handicap aflate în 

imposibilitatea de a locui și îngriji singure 

 .Măsuri active pentru formarea profesională și integrarea tinerilor ce părăsesc sistemul de 

protecție a copilului,corelate și completate cu construirea/acordarea de locuințe sociale( 

obiectiv 2.5). 

 Cursuri de formare profesională ,antreprenoriat social și de pregătire pentru viața 

independentă a persoanelor cu dizabilități 

 Măsuri/acțiuni de control de respectare a legislației privind accesibilizarea spațiilor 

publice,completate de demersuri legislative/facilități fiscale pentru firmele private carea 

realizează accesibilizarea spațiilor și creează locuri de muncă pentru persoanele cu 

dizabilități. 

 Dezvoltarea de parteneriat public pivat și valorificarea resurselor și modelelor de bună 

practică existente la nivelul comunității pentru implementarea prezentei strategii. 

 Înființarea biroului de contractare servicii sociale în cadrul Primăriei Tg.Neamț sau 

desemnarea unei persoane cu aceste atribuțiuni și care să propună alocarea sumelor în 

concordanță cu serviciile existente,urmărirea fondurilor din bugetul local pentru susținerea 

acestor servicii precum și realizarea planului anual de acțiune și a planului de achiziție în 

domeniul contractării serviciilor sociale. 

   Doi beneficiari ai fundației Speranța au luat cuvântul și au propus : - să  se  formeze o tabară în care 

sa meargă atat copii cu handicap cât și cei fără handicap  

- Campanii de facilitare a accesului persoanelor cu dizabilități în instituții publice  , clădiri. 

    Urmare a propunerilor și sugestiilor primite în timpul întâlnirii se vor face modificările 

necesare în "Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a orașului Tg. Neamț 2017-2020 " 

urmând ca aceasta sa fie supusă spre aprobare în următoarea ședință a Consiliului Local al 

orașului Tg. Neamț. 

    Întrucât nu au mai fost alte propuneri s-a încheiat întâlnirea privind "Strategia de Dezvoltare a 

Serviciilor Sociale a orașului Tg. Neamț 2017-2020 ". 
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