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 CUVÂNT ÎNAINTE 

Editarea acestei lucrări urmăreşte prezentarea dezvoltării economico-sociale, a 

modului de atragere şi utilizare a resurselor financiare, de gestionare a serviciilor 

furnizate către cetăţeni, de administrare a domeniului public şi privat, precum şi 

cooperarea instituţională pe plan intern şi extern a orașului Tîrgu Neamț în anul 2016.  

Prezentarea acestui raport nu este doar o obligaţie, ci şi o necesitate, 

reprezentând un instrument prin care cetăţenii sunt informaţi despre modul şi eficienţa 

rezolvării problemelor publice în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi 

transparenţă a instituţiei primăriei. 

In contextul menţionat, raportul prezintă în afara datelor generale referitoare la 

starea economico-socială a orașului, activitatea direcţiilor, serviciilor şi birourilor de 

specialitate din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț, a societăților din subordinea 

Consiliului Local şi o radiografie pragmatică a activităţii administraţiei publice locale în 

anul care a trecut, o prezentare a demersurilor pentru eficientizarea activităţii 

administrative şi oferirea de servicii de calitate cetăţenilor municipiului. 

Printre realizările majore ale anului 2016 amintim: îmbunătățirea situației 

financiare a orașului Tîrgu Neamț în ceea ce privește scăderea gradul de îndatorare 

până la 12%, repararea şi modernizarea străzilor, demararea activității de amenajare a 

parcărilor de reședință, continuarea lucrărilor de modernizare și extindere a sistemului 

de alimentare cu apă și canalizare, reabilitarea și dotarea şcolilor și a grădiniţelor, 

reabilitarea și dotarea spitalului orășenesc,deschiderea activităţiila Centrul de Informare 

și Promovarea Turistică, amenajarea de spații verzi și pietonale prin plantări de arbori și 

arbuști decorativi, montare de coșuri stradale și bănci, acordarea de ajutoare sociale 

familiilor cu posibilităţi materiale reduse, susținerea evenimentelor culturale, etc. 

Pentru realizarea acestor obiective s-a avut în vedere în permanenţă folosirea cu 

eficienţă a banilor publici, precum şi creşterea transparenţei activităţii autorităţilor locale. 

Orașul nostru parcurge un amplu proces de transformare, proces ce va continua 

și în perioada următoare, obiectivele, prioritățile și proiectele viitoare urmărind 

diversificarea domeniilor de acțiune. Ne dorim ca orașul Tîrgu Neamț să devină un oraş 

“în care să merite să trăieşti“, prin implicarea administraţiei locale şi prin alegerea celei 

mai bune strategii de dezvoltare a oraşului nostru. 

PRIMAR, 

VASILICĂ HARPA 
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I. Date statistice -2016 

 

Indicator UM Val.indicator 

Suprafața totală din care : 

- Intravilan 

- Extravilan 

 

hectare 4269,66 

 2004,981 

 2291,679 

Suprafață teren arabil  hectare 1934,37 

Suprafață spații verzi  hectare 16,9 

Lungimea străzilor orășenești kilometri 106,81 

Lungimea totală a rețelei 

simple de distribuție a apei 

potabile 

kilometri 87,8 

Lungimea totală simplă a 

conductelor de canalizare  

kilometri 39,7  

Lungimea totală a rețelei de 

alimentare cu gaz metan  

kilometri 68,8 

Locuințe existente la sfârșitul 

anului  

Număr 7960 

Populație Număr 

persoane  

22042 

Număr mediu de salariați Număr 

persoane 

4234 

Șomeri indemnizați la sfârșitul 

anului 

Număr 

persoane 

161 
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Născuți-vii  Număr 

persoane 

193 

Decedați Număr 

persoane 

240 

Căsătorii Număr 156 

Divorțuri Număr 30 

 

 

II. STRUCTURA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE  

Conducere: 

Primar – VASILICĂ HARPA 

Viceprimar – VASILE APOPEI 

Secretar oraș - LAURA ELENA MAFTEI 

Administrator Public –GEANINA FEDELEȘ 

Aparatul de specialitate: 

 DIRECȚIA BUGET-CONTABILITATE, RESURSE UMANE ȘI 

DEZVOLTARE LOCALĂ  

1.Compartiment Buget-Prognoze-Contabilitate 

2. Serviciul Resurse Umane  

3. Compartiment Dezvoltare Locală 

 

 DIRECȚIA VENITURI-IMPOZITE ȘI TAXE-  

1.Serviciul Constatare, Impunere, Control Fiscal Pers. Fizice, 
Incasarea si contabilizarea  veniturilor 

2. Compartiment Constatare, Impunere Control Fiscal Persoane 
Juridice, Urmarire si Executare Silită 

3. Compartiment Registratura Veniturilor - Impozite și taxe 



 
6 

 

 

 SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS, ADMINISTRATIE  PUBLICĂ 
LOCALĂ 

1. Compartiment Juridic-Contencios  

2. Compartiment Administratie Publică Locală și relația cu Consiliul 

Local  

3. Compartiment Contracte 

4. Compartiment Asistență Juridică 

 

 SERVICIUL URBANISM –AMENAJAREA TERITORIULUI 
1. Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului  

2. Compartiment Administrarea domeniului public și privat 

3. Compartiment Disciplina în construcții 

4. Compartiment Peisagistică 

5. Compartiment Mediu 

6. Compartiment  Administrare parcări 

 

 SERVICIUL FOND FUNCIAR-REGISTRU AGRICOL 

1. Compartiment Fond Funciar 

2. Compartiment Registru Agricol 

 

 SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

1. Compartiment Comunicare, Relații Publice 

2. Compartiment Cooperare Internă și Internațională 

3. Compartiment Relații cu Publicul, Petiții 

4. Compartiment Registratură, Arhivă 

5. Compartiment Informatică  

 

 SERVICIUL  INVESTITII  -TRANSPORTURI   

1. Compartiment Investiții și Drumuri 

2. Compartiment Achiziții Publice 

3. Compartiment Fond Locativ și Locuințe 

4. Compartiment Gospodărie Comunală, Iluminat 

Public,Transporturi 
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 SERVICIUL ADMINISTRATIV-GOSPODĂRESC 

 

 Compartiment Audit Public Intern 

 

 

 Compartiment Control Comercial – Autorizări 

 

 Compartiment Asociații de Proprietari 

 

 

 Cabinet Primar – consilieri personali ai Primarului  

În subordinea Consilului Local al orașului Tîrgu Neamț funcționează: 

1.Biblioteca orășenească           7.  SC CIVITAS COM S.R.L. 

2.Casa Culturii ”Ion Creangă”                           8. SC ECOTG S.R.L. 

3. SPCLEP           9.  SC Centrul de Întreținere Urbană S.R.L. 

4. SVSU 

5.Poliția Locală 

6. Direcția de Asistență Socială 
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III. DATE FINANCIARE   
                            

                   BUGETUL PROGNOZAT SI  REALIZAT  -  2016   

A. VENITURI 

_______________________________________________________________mii lei___ 

Nr.crt.               Denumire sursa de venit                                        Suma 

                                                                                               Prognozat         Realizat        % 

             

1.  Venituri proprii                                                                    14.355         15.297         107 

 

          a)  Venituri din impozite si taxe locale                         7.389           8.303           112  

b) Cote defalcate din impozitul pe venit                   6.966           6.994           100  

2. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea  bugetelor locale         26.453 

           Cod 11.02.06 (80%)  ;11.02.02.;11.02.05;                                    

3.   Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit                          773          

4.   Subventii  de la bugetul statului                                                                 7.700 
________________________________________________________________________
5.   Sume primite de la UE                                                                                          8 

6.   Subventii  de la Consiliul Judetean                                                             1.551  
________________________________________________________________________ 

7.   Transferuri voluntare                                                                                     1.221  

________________________________________________________________________ 

   TOTAL GENERAL                                                                                                  53.003        

Conform Legii nr.186 /2014  a bugetului de stat pentru anul 2016  LIMITA DE 

INCASARE LA VENITURI PROPRII  ALE  orasul Tg.Neamt,  este  de 6.000.000 lei.  

Primaria orasului Tg.Neamt a incasat in anul 2016 venituri proprii  in suma de 8.303.180 

lei,  cu 2.303.180 lei  mai mult decat  cel prevazut de lege si cu 914.180 lei mai mult fata 

de anul 2015. 
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Gradul de realizare  a   principalelor venituri  pe   2016 :  91.38    % 

                                                                                                                                  mii lei 

Denumire indicator                         drepturi constatate       incasari realizate           % 

          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

-impozit/taxa pe cladiri de la persoane fizice         992.44              887.74          89.45        

-impozit/taxa pe cladiri de la persoane juridice    1113.77             1057.88          94.98        

-impozit pe teren de la persoane fizice                 1239.78             1070.7           86.36 

-impozit /taxape teren de la persoane juridice        464.33               459.4           98.94 

-impozit pe terenul din extravilan                            144.85              133.84          92.40 

-impozit pe mijloace de transport- pers.fizice          727.76              650.27         89.35 

-impozit pe mijloace de transport- pers. juridice      257.08               256.01        99.58 

- venituri din concesiuni  si inchirieri                        495.62               451.06        91.01 

 TOTAL                                                                    5435.63              4.966 ,9       91.38   

Numarul de roluri  fiscale nominale unice   : 

- Persoane fizice:             17.293   roluri  - active  11.977 

- Persoane juridice            2.446   roluri  -  active      824 

TOTAL  :19.739   roluri   - active  12.801  cu dosare in arhiva curenta aferenta. 

Din totalul de 11.977 –contribuabili persoane fizice (corespunzator cu 11.977 roluri 

fiscale active ) 

                        - 9.963 de contribuabili  si-au achitat integral  obligatiile fiscale  pe anul 

2016. 

- 502 –contribuabili persoane fizice au achitat anticipat obligatiile fiscale  
- 2.014 –contribuabili persoane fizice  sunt cu restante. 

Din total 824 contribuabili persoane juridice (corespunzator cu 824 roluri fiscale active)             
- 703 de contribuabili persoane juridice si-au achitat integral obligatiile fiscale  
 -116 contribuabili persoane juridice au achitat anticipat obligatiile fiscale ; 
-121 contribuabili pesoane juridice  sunt cu restante.  

Din  categoria  societatilor comerciale cu restanţă- 75 de societati sunt in insolventa, 

faliment . 
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Conform Legii 85/2006 –privind procedura insolventei Primaria oraşului Tîrgu Neamţ, 

prin Directia Venituri impozite si taxe, s-a inscris  in instantele judecatoresti  la masa 

credală cu suma totala de 5.452.966.89 lei inclusiv majorari de intarziere, suma ce 

urmeaza a fi incasata in functie de sentintele judecatoresti in 5-6  ani in functie de 

bunurile valorificate . 

In anul 2016 au intrat in insolventa 4 societati comerciale  cu o creţăta aferentă  de 

79.477 lei. 

- Măsuri de executare silita in vederea incasarii debitelor: 

       Contribuabili                    instiintari de plata           titluri executorii                  somatii 

      Persoane fizice                2.669                                    573                                 3.128 

      Persoane juridice             -                                           185                                    185         

          TOTAL                      2.669                                   758                                  3.313 

- Popriri pe salarii si conturi bancare: 

   Contribuabili                               nr. popriri pe salarii si conturi bancare 

Persoane fizice                                       380     

      Persoane juridice                                   130  

    TOTAL                                                     510                           

   - Incasari din executare silită:     - persoane juridice    =   438.600 lei 

                                              - persoane fizice         =   367.677 lei 

Total                                                                               806.277 lei 

- Sechestre  pe bunuri imobile  la 24  societati comerciale, si la 34 persoane fizice. 

- Decizii  de atragere a raspunderii solitare la 7 persoane fizice. 

- 2  dosare pentru partaj judiciar, 23 dosare  pentru dezbaterea succesiunii la 

pers.fizice, 7 dosare de partaj succesoral 

In litigiu pe rolul instantelor  judecatoresti sunt: 

 - 17 dosare  aferente persoanelor fizice si juridice  in vederea recuperarii  de prejudici,  

redevente ,chirii- in suma de 583.183 lei. 

 - 5 dosare – contestatii la executare – persoane fizice si juridice -în suma de 49.134,68 

lei. 
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Cele mai mari restante se inregistreaza la amenzi de circulatie si amenzi disciplinare. 

- Facilitati fiscale acordate la persoane fizice 

   Tip reducere/ scutire                                                     Nr.cazuri     Suma scazuta – lei- 

             (temei legal) 

1. Beneficiar   Decret Lege 118/1990( detinut politic)                 8               3.640 
2. Beneficiar   Lege 341/2004 (eroi Revolutie)                            6               2.059 
3. Beneficiar OUG 105/1999                                                      61              9.638                         
4. Reducere cu 50% -HCL 203/2015(pentru anul 2016)          193            24.888                                  
5. Scutire 100%-  HCL 203/2015(pentru anul2016)                 270             65.091                                       
6. Grad  invaliditate I– Cod Fiscal                                              34               8.207 
7. Handicap grav/ accentuat   -Cod Fiscal                               255             84.432  
8. Vaduve veterani razboi – Cod Fiscal                                      76            18.275 
9. Veterani razboi –Cod Fiscal                                                    22            12.445 
10. Copil minor  cu handicap-Cod Fiscal                                      27               9.059 
11. Participant  la actiuni militare (OUG nr.82/2006)                     5                1.324 
12. Hotarari Consiliul local (scutiri debite si majorari  

din restante                                                                                 3             1.152 

13. Scutire  cota  majorari 73.3% conform OUG44/2015              91              53.441 

14. Total                                                                                    1.051             293.651 

 

B. CHELTUIELI  

Bugetul local pentru anul 2016-cont executie –cheltuieli 

Nr.crt  

Capitol bugetar 

Buget 

initial 

Buget 

final 

Plati 

efectuate la 

31.12.2016 

1. Autoritati publice 4.530,00 4.353,00 4.347,40 

 -cheltuieli de personal 3.870,00 3.256,00 3.252,78 

 -cheltuieli cu bunuri si servicii 650,00 1.077,00 1.075,56 

 -cheltuieli de capital 10,00 20,00 19,06 

2. Alte servicii publice 593,00 517,50 505,46 
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 -cheltuieli de personal 527,00 441,38 439,68 

 -cheltuieli cu bunuri si servicii 66,00 76,12 65.78 

3. Tranzactii datoria publica 540,00 588,00 588,00 

 -dobanzi 540,00 588,00 588,00 

4. Ordine publica 1.032,50 964,50 950,64 

 -cheltuieli de personal 854,00 796,00 787,15 

 -cheltuieli cu bunuri si servicii 177,00 167,00 162,34 

 -cheltuieli de capital 1,50 1,50 1,16 

5. Invatamant 22.689,00 23.837,94 22.438,26 

 -cheltuieli de personal 17.325,00 18.347,10 18.164,31 

 -cheltuieli cu bunuri si servicii 2.277,00 2.277,00 2.156,00 

 -transferuri intre unitati 25,00 25,00 21.71 

 -asistenta sociala 0,90 38,13 33,13 

 -alte cheltuieli 49,10 50,81 50,64 

 -cheltuieli de capital 3.012,00 3.099,90 2.012,47 

6. Sanatate 1.374,00 2.608,44 2.565,49 

 -cheltuieli de personal 547,00 451,64 446,43 

 -cheltuieli cu bunuri si servicii 13,00 24,80 24,38 

 -transferuri intre unitati 253,00 228,00 219,53 

 -cheltuieli de capital 561,00 1.904,00 1.875,15 

7. Cultura 2.333,01 3.278,63 3.175,05 

 -cheltuieli de personal 120,00 115,20 114,92 
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 -cheltuieli cu bunuri si servicii 870,00 1.807,42 1.747,06 

 -transferuri intre unitati 350,00 300,00 275,28 

 -alte cheltuieli 730,00 818,00 807,88 

 -cheltuieli de capital 263,01 238,01 229,91 

8. Asistenta sociala 3.597,00 4.547,27 4.277,20 

 -cheltuieli de personal 1.897,00 2.031,34 1.900,05 

 -cheltuieli cu bunuri si servicii 400,00 659,43 649,55 

 -asistenta sociala 1.170,00 1.669,70 1.542,59 

 -alte cheltuieli 65,00 79,00 77,34 

 -cheltuieli de capital 65,00 107,80 107,67 

9. Servicii si dezvoltare publica 9.085,07 9.352,58 5.450,25 

 -cheltuieli de personal 405,00 268,51 265,00 

 -cheltuieli cu bunuri si servicii 707,00 957,00 927,18 

 -alte transferuri 10,00 0 0 

 -cheltuieli de capital 5.007,95 5.219,95 1.372,06 

 -rambursari de credite 2.955,12 2.907,12 2.886,00 

10. Protectia mediului 9.375,00 10.372,18 1.499,63 

 -cheltuieli cu bunuri si servicii 460,00 896,18 895,35 

 -cheltuieli de capital 8.905,00 9.476,00 604,28 

11. Actiuni economice 18,50 18,50 17,00 

 -alte transferuri 18,50 18,50 17,00 

12. Agricultura 10,00 18,20 18,10 
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 -cheltuieli cu bunuri si servicii 10,00 18,20 18,10 

13. Transporturi 14.238,49 14.298,49 5.884,45 

 -cheltuieli cu bunuri si servicii 620,00 680,00 680,00 

 -cheltuieli de capital 13.618,49 13.618,49 5.204,45 

 TOTAL cont executie 2016 69.415,57 74.755,23 51.716,92 

 

Bugetul venituri proprii pentru anul 2016-cont executie –cheltuieli 

Nr.crt  

Capitol bugetar 

Buget 

initial 

Buget 

final 

Plati 

efectuate la 

31.12.2016 

1. Invatamant 1.114,03 1.114,03 656,02 

 -cheltuieli de personal 24,00 32,00 8.76 

 -cheltuieli cu bunuri si servicii 1.040,03 1.032,03 647,26 

 -cheltuieli de capital 50,00 50,00 0 

2. Sanatate 20.600,00 20.838,36 18.830,50 

 -cheltuieli de personal 14.100,00 14.174,37 13.912,63 

 -cheltuieli cu bunuri si servicii 5.814,32 5.984,86 4.302,04 

 -burse 56,00 45,29 45,29 

 -cheltuieli de capital 629,68 633,84 570,54 

3. Asistenta sociala 61,49 8,81 8,80 

 -cheltuieli cu bunuri si servicii 45,00 8,81 8,80 

 -cheltuieli de capital 16,49 0 0 

4. Cultura 400,00 350,00 285,46 
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 -cheltuieli de personal 220,00 161,30 159,06 

 -cheltuieli cu bunuri si servicii 130,00 138,70 119,72 

 -cheltuieli de capital 50,00 50,00 6,69 

 

Structura cheltuielilor din bugetul local in anul 2016 

                                Mii lei 

TITLUL  

Denumire indicator 

Plati efectuate 

31.12.2016 

10 Cheltuieli de personal 25.370,32 

20 Cheltuieli cu bunuri si servicii 8.451,28 

30 Dobanzi 588,00 

51 Transferuri intre unitati 516,53 

55 Alte transferuri 17,00 

57 Asistenta sociala 1.575,72 

59 Alte cheltuieli 935,86 

71 Cheltuieli de capital 11.376,21 

81 Rambursari de credite 2.886,00 

     TOTAL 51.716,92 
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Pe capitole de cheltuieli,executia bugetului local pe 2016 a fost urmatoarea: 

                                                                                                                                Mii lei 

Cod 

indicator 

 

Denumire indicator 

Plati efectuate 

31.12.2016 

51.02 Autoritati publice 4.347,40 

54.02 Alte servicii publice  505,46 

55.02 Tranzactii privind datoria publica 588,00 

61.02 Ordine publica si siguranta nationala 950,65 

65.02 Invatamant 22.438,26 

66.02 Sanatate 2.565,49 

67.02 Cultura 3.175,05 

68.02 Asistenta sociala 4.277,20 

70.02 Servicii si dezvoltare publica 5.450,25 

74.02 Protectia mediului 1.499,63 

80.02 Actiuni generale economice 17,00 

83.02 Agricultura 18,10 

84.02 Transporturi 5.884,45 

     TOTAL 51.716,92 

 Excedent 1.285,80 
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IV.MANAGEMENTUL PROIECTELOR    

Proiecte cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană 
 
1. Proiecte iniţiate din anii anteriori: 
 
 Asigurarea sustenabilităţii proiectului: „Valea Ozanei … mit şi 

legendă”,  

Cod SMIS 3887 

În acest scop au fost realizate materiale de promovare turistică, s-a participat la 

Târgul de Turism al României, eveniment organizat la Romexpo în luna februarie 2016, 

s-au transmis finanţatorului rapoarte de sustenabilitate. 

 Asigurarea sustenabilităţii proiectului: „AMENAJARE CENTRU 

NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ TÎRGU 

NEAMŢ”, SMIS 44048 

În acest scop a fost asigurată funcţionarea centrului de informare până la 

momentul angajării de personal, au fost realizate materiale de promovare turistică, s-au 

transmis finanţatorului rapoarte de sustenabilitate, a fost trimisă Autoritatea Naţională 

pentru Turism documentaţia pentru acreditarea centrului. 

2. Proiecte iniţiate în anul 2016: 
 Proiect „Centrul Multifuncţional de Asistenţă Integrata-CMAI 

Humuleşti” 

Proiectul Centrul Multifuncţional de Asistenţă Integrata - CMAI Humuleşti a fost 
depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei,  Prioritatea de investiţie 
9.ii: Integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate cum ar fi romii, obiectivul 
specific 4.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune 
socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii 
rome, prin implementarea de măsuri integrate. Proiectul se va implementa în 
parteneriat cu: 

 Partener 1: AJOFM Neamţ  
 Partener 2: DAS Tîrgu Neamţ  
 Partener 3: Şcoala Gimnazială “Ion Creanga” Tîrgu Neamţ  
 Partener 4: Asociaţia Căsuţa cu Miracole  

Obiectiv general al proiectului este: 

 Facilitarea integrării socio-economice a comunităţii marginalizate rome 
HUMULESTI prin furnizarea serviciilor integrate (educaţionale, sociale, socio-
medicale, medicale, măsuri active de ocupare a forţei de munca dedicate unui 
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număr de 802 persoane din comunitate), dezvoltate prin intermediul Centrului 
Multifuncţional de Asistenta Integrata – CMAI HUMULESTI pe o perioadă de 36 
luni de implementare.   

Obiective specifice 

 Obiectiv 1: Cresterea capacitatii a 208 copii, prescolari si scolari, aflati in risc de 
saracie si excluziune sociala de a-si dezvolta intregul potential de invatare, prin 
dotarea lor cu abilitatile, cunostintele si experientele educationale necesare.  

 Obiectiv 2: Dezvoltarea capacitatii de administrare a carierei profesionale de 
catre 504  persoane  cu nivel educational redus si mediu (ISCED 1, 2 si 3) prin 
dobandirea unor competente si calificari relevante pentru piata muncii si prin 
dezvoltarea antreprenoriatului.  

 Obiectiv 3: Eficientizarea masurilor integrate de sprijin pentru depasirea situatiei 
de vulnerabilitate a comunitatii si facilitarea accesului si mentinerii pe piata 
muncii a adultilor din grupul tinta prin furnizarea serviciilor de asistentă şi suport 
pentru membrii de familie dependenţi.  

 Obiectivul 4: Imbunatatirea conditiilor de locuit si a starii de siguranta si sanatate 
a familiilor din comunitatea marginalizata Humulesti prin derularea lucrarilor de 
reabilitare, izolare termica si igienizare a unui numar de 30 locuinte. 

 Obiectivul 5: Constientizarea statutului de cetatean cu drepturi egale prin 
fluidizarea   relaţiei membrilor grupului tinta cu autorităţile publice locale, astfel 
încât aceştia să aibă acces sporit la informaţii   privind   drepturile   şi   îndatoririle   
lor,   să   beneficieze   de   consiliere   în   identificarea căilor juridice de rezolvare 
a unor probleme cu care se confruntă şi de ghidare în utilizarea serviciilor 
publice.  

 Obiectiv 6: Cresterea capacitatii de participare activa la actul decizional, a 
romanilor de etnie roma, prin consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea 
problemelor comunitatii si inlaturarea stereotipurilor negative si  prejudecatilor 
legate de etnia roma.  

Buget estimat 

 16.078.439,56 RON 
 Contributia Solicitantului si Partenerilor: 281.761,20 lei - 2% din total eligibil 

proiect mai putin cheltuielile cu subventiile acordate angajatorilor si subventiile 
pentru infiintarea unei afaceri.  

 

 Proiect "Eficientizare energetică prin reabilitarea şi consolidarea 

clădirilor rezidenţiale din oraşul Tîrgu Neamţ" 

Proiectul “Eficientizare energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor 
rezidenţiale din Oraşul Tîrgu Neamţ” a fost depus spre finanţare din fonduri 
structurale în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014 - 2020, - Condiţii 
specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/, 
Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale. 
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Scopul principal al acestui proiect constă în creşterea eficienţei energetice în 

clădirile rezidenţiale din oraşul Tg. Neamţ, blocul de locuinţe M7A, situat în bdl. Mihai 

Eminescu. 

Lucrările propuse in proiectul de reabilitare a blocului de locuinte colective sunt 

urmatoarele: 

I. Măsuri de creştere a eficienţei energetice; 
A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei; 

B. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire; 

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile; 

D. Alte activităţi suplimentare 

II. Măsuri conexe care contribuie la realizarea obiectivelor stabilite prin 
program; 

Lucrarile executate fara autorizatie de construire, care nu sunt conforme cu solutia 
tehnica a proiectului se vor demola pana cel tarziu la data inceperii lucrarilor de 
executie (reabilitare). Cheltuielile aferente demolarii vor fi suportate de proprietari si 
nu vor  fi incluse in prezentul proiect (nici in categoria cheltuielilor neeligibile). 

Valoarea totală a proiectului: "Eficientizare energetică prin reabilitarea şi 
consolidarea clădirilor rezidenţiale din oraşul Tîrgu Neamţ ", este în cuantum de 
620.888,12 lei (inclusiv T.V.A.);  

Contribuţia proprie în proiect a Oraşului Tîrgu Neamţ şi a Asociaţiilor de 
proprietari, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi 
contribuţia de 40 % din valoarea eligibilă a proiectului, este în cuantum de 343.897,45 
lei, reprezentând cofinanţarea proiectului "Eficientizare energetică prin reabilitarea şi 
consolidarea clădirilor rezidenţiale din oraşul Tîrgu Neamţ ";  

Din suma de 343.897,45 lei, contribuţia Asociaţiei de Proprietari va fi de: 
134.114,00 lei (eligibil si neeligibil) din care 76.892,00 lei reprezintă ajutor de natură 
socială acordat de către Oraşul Tîrgu Neamţ; Astfel contribuţia totală a oraşului Tg. 
Neamţ este de 286.675,45 lei. 

 
   SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI :  

   

NR. 

CRT. SURSE DE FINANŢARE   

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 620,888.12 

a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent 159,237.00 
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b. Valoarea totala eligibilă  461,651.12 

II Contribuţia proprie, din care : 343,897.45 

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile  184,660.45 

b. 

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA 

aferent 159,237.00 

III 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

SOLICITATĂ 276,990.67 

 
 Proiect "Construire infrastructură de agrement" 

Proiectul “Construire infrastructură de agrement”, a fost depus spre finanţare 
din fonduri structurale în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014 - 2020, 
- Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. 
POR/2016/7/7.1/1, Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea 
durabilă a turismului, Prioritatea de investiţii 7.1 - Sprijinirea unei creşteri favorabile 
ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii 
teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate 
în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale 
specifice. 

Prin proiect, se propune construirea unui amfiteatru în aer liber cu o capacitate 

totală de  896 de locuri (dintre care 8 pentru persoane cu dizabilităţi), amenajarea de 

spaţii verzi, amenajarea aleilor de acces, amenajarea unei parcări, precum şi realizarea 

unei piste pentru ciclism de agrement. 

Obiectivul general al investiţiei îl constituie îmbunătăţirea condiţiilor de trai 

pentru populaţia oraşului şi sprijinirea unei creşteri favorabile a ocupării forţei de muncă, 

prin modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de turism. 

Obiectivele specifice vizează:  

 construirea unui amfiteatru în aer liber (SC 1543,34 mp) 
- Lucrări de terasamente în vederea pregătirii terenului; 
- Lucrări de construire Corp C1- scenă (482,5 mp) 
- Lucrări de construire Corp C2 – gradene (1060,83 mp) 
- Racordarea la utilităţi a obiectivelor construite 
- Achiziţie şi montaj echipamente sanitare, termice, sonorizare şi comunicaţie 

 amenajarea aleilor şi trotuarelor de acces (Zona amfiteatru si Parc Cetate) 
- lucrări de terasamente şi pregătire a terenului 
- lucrări de construcţii – execuţie alei pavate (2950,85 mp) 
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- achiziţionare şi montare elemente de mobilier urban: bănci pentru relaxare (32 
buc.), cosuri pentru colectarea selectiva a deseurilor(45 buc.) 

- realizare infrastructură şi dotare cu elemente de ilumiare ambientală şi iluminat 
public 

 

 amenajarea spaţii verzi – ( zonă amfiteatru şi Parc Cetate) 18182,60 mp 
Din care: 

  Sp.verzi incluse in categoria spatiilor verzi: 18025,66 mp 

  Sp.verzi nou create: 156,94 mp 

  -irigatii 

  -inierbari gazon: 17300 mp 

  -plantari Abies Concolor Compacta: 6 buc 

  -plantari Acer japonicum Atropurpureum: 49 buc 

  -plantari Betula pendula: 10 buc 

  -plantari Cornus alba Aurea: 21 buc 

  -plantari Fraxinus excelsior: 15 buc 

  -plantari Cornus alba Elegantissima: 39 buc 

  -plantari Juniperus squamata Meyeri: 10 buc 

  -plantari Koelreuteria paniculata: 7 buc 

 execuţie pistă biciclete (2758 m) 
- amenajarea unei piste pentru ciclism 
- realizarea unui sistem rutier corespunzător 
- lucrări pentru semnalizarea rutieră a pistei 

 

 execuţie platformă deşeuri (35,50 mp) 
- platformă betonată 
- pubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor 

 execuţie şi amenajare parcare aferentă amfiteatrului - 1593,80 mp 
- lucrări de terasamente şi pregătire teren 
- execuţie lucrări construcţie – parcare 
- realizare instalaţii de iluminat public 
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NR. 

CRT. 
SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

I Valoarea totală a cererii de finanţare, din care : 16,870.385 

a. Valoarea totalăne eligibilă, inclusiv TVA aferent 184.185 

b. Valoarea totală eligibilă 16,686.200 

II Contribuţia proprie, din care : 517.909 

a. 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile, 

inclusiv TVA aferent 
333.724 

b. 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, 

inclusiv TVA aferent 
184.185 

c 
Auto finanţarea proiectului* (numai pentru 

proiectele generatoare de venit) 
0.000 

III 
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

SOLICITATĂ 
16,352.476 

 

 Proiect "Construire Parc tematic Ion Creangă" 

Proiectul “Construire Parc tematic Ion Creangă”, a fost depus spre finanţare 
din fonduri structurale în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014 - 2020, 
- Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. 
POR/2016/7/7.1/1, Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea 
durabilă a turismului, Prioritatea de investiţii 7.1 - Sprijinirea unei creşteri favorabile 
ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii 
teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate 
în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale 
specifice. 

Scopul principal al acestui proiect constă construirea unui Parc tematic ce va 

avea in prim plan tema scriitorului Ion Creanga, parc ce va avea un impact pozitiv in 

dezvoltarea turismului in Orasul Tirgu Neamt.  Acest parc va cuprinde urmatoarele 

piese: fierarie, brutarie, Atelier de tesaturi, Casa iezilor, Chiosc turta dulce, Farmacie, 

Carciuma, Gradina zoo, Scoala, Artizanat Magazin Bisericesc, TIR cu arcul, Casa de 

casatorie, Iarmaroc, Teatru de Vara, Popasuri si alte spatii propuse, cum ar fi Biserica, 
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Moara de vant, Gradinita, Han cu sucuri naturale, Labirint verde, zone plantate, zone 

special amenajate pentru activitati sportive, culturale sau recreative, toate accentuate 

cu obiecte decorative, scenarii, culori si materiale naturale, generand astfel un micro 

univers ecologic functional, desprins de pe vremea poetului Ion Creanga. 

   SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI   

    

NR. 

CRT. SURSE DE FINANŢARE Valoare LEI Procent 

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 21,849,490.00   

a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent 0.00   

b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent 21,849,490.00   

II Contribuţia proprie, din care : 537,149.81 2.46% 

a. 

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA 

aferent 537,149.81 2.46% 

b. 

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv 

TVA aferent 0.00 0.00% 

III 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

SOLICITATĂ 21,312,340.19   

Indicatori ai proiectului 

- lungimea/suprafaţa infrastructurii rutiere şi a utilităţilor din corpului drumului (km 
şi mp) = 0,5 km şi 10000 mp 

- lungime/suprafaţa pistă de biciclete construite (km şi mp) = 0,75km şi 1125mp 
- lungime sistem de iluminat public (ml) = 1150ml 
- lungime/suprafaţa trotuare/alei/trasee pietonale/realizate (km şi mp) = 1,150 şi 

11500mp 
- suprafaţă trasee tematice, locuri de recreare şi popas amenajate (mp) = 2704 mp 
- suprafaţă de spaţiu verde amenajată (mp) =10 000 mp 
- suprafaţa infrastructurilor pentru recreere/agrement create, amenajate (mp) = 

1600 mp 
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Proiecte cu finanţare nerambursabilă de la Guvernul României 
 

Proiecte finanţate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin O.U.G. 

nr.28/2013 

Pentru proiectele în continuare finanţate în cadrul PNDL, în cursul anului 2016 s-au 

transmis la MDRAP situaţii centralizatoare referitoare la lucrările executate, sumele 

decontate, documentele suport, solicitările de includere în program, devizele generale 

actualizate după organizarea procedurilor de licitaţie. Aceste investiţii sunt: 

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

      - prin acest proiect se propune modernizarea străzii Castanilor cu o lungime de 

4488m.                                                                      

Sistemul rutier propus: strat de fundaţie din balast în grosime de 25 cm, strat de bază 

din anrobat bituminos în grosime de 5 cm, strat de legătură din mixtură asfaltică BADPC 

25 în grosime de 5 cm, strat de uzură din beton asfaltic de tip BAPC 16 în grosime de 4 

cm. 

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

- valoarea estimată a investiţiei – 1.835.000 lei 

      - prin acest proiect se propune modernizarea străzii Veterani - 1060 m; 

modernizarea străzii Vasile Alecsandri - 615 m; -Modernizarea străzii Mihai Viteazu - 

525 m;                                                                              

Sistemul rutier propus: strat de fundaţie din balast în grosime de 25 cm, strat de bază 

din anrobat bituminos în grosime de 5 cm, strat de legătură din mixtură asfaltică BADPC 

25 în grosime de 5 cm, strat de uzură din beton asfaltic de tip BAPC 16 în grosime de 4 

cm. 

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

      -prin acest proiect se propune modernizarea străzii Nemţişor - 1009 m; 

modernizarea străzii Horea Cloşca şi Crişan - 914 m;  

Sistemul rutier propus: strat de fundaţie din balast în grosime de 25 cm, strat de bază 

din anrobat bituminos în grosime de 5 cm, strat de legătură din mixtură asfaltică BADPC 
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25 în grosime de 5 cm, strat de uzură din beton asfaltic de tip BAPC 16 în grosime de 4 

cm. 

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

      - prin acest proiect se propune modernizarea străzii Dacia - 1522 m; modernizarea 

străzii Vânătorului - 270 m;  

Sistemul rutier propus: strat de fundaţie din balast în grosime de 25 cm, strat de bază 

din anrobat bituminos în grosime de 5 cm, strat de legătură din mixtură asfaltică BADPC 

25 în grosime de 5 cm, strat de uzură din beton asfaltic de tip BAPC 16 în grosime de 4 

cm. 

5. Realizare reţea de canalizare menajeră şi microstaţie de epurare în zona 
Băile Oglinzi, oraş Tg. Neamţ,  

- valoarea estimată a investiţiei – 3.117.000 lei 

      - prin acest proiect se propune: 

Ob.1 Colectoare de canalizare Staţiunea Oglinzi 

Se propune executarea unui sistem de colectoare compus din două colectoare 

principale, CP1 şi CP2, şi trei colectoare secundare, CS1, CS2 şi CS3. Colectoarele vor 

fi executate din conducte PVC Dn 259 mm şi vor avea o lungime totală de 2147 m.  

Ob.2 Micro-staţie de epurare Staţiunea Oglinzi 

Colectorul principal CP1 va transporta debitele uzate menajere în bazinul micro-

staţiei de epurare de unde acestea vor fi pompate în colectorul principal CP2. Micro-

staţia de epurare va fi dotată cu două cominutoare, 3 pompe submersibile, 1 mixer şi 1 

ventilator axial.  

Ob.3 Subtraversări de cursuri de apă 

Va fi necesară executarea unei subtraversări de curs de apă pe traseul conductei 

de refulare pentru a asigura transportul debitelor uzate menajere în staţia de epurare. 

Subtraversarea va fi realizată prin metoda forajului dirijat, iar conducta de refulare va fi 

protejată cu o conductă metalică din oţel cu Dn 200 mm. 

6. Extindere/modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă în zona Băile 
Oglinzi, oraş Tg. Neamţ,  

- valoarea estimată a investiţiei – 2.396.000 lei 

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

Ob. 2 Conducta de distribuţie 2 din material PEID, in lungime de 160m ; 

Ob. 3 Conducta de distribuţie 3 din material PEID, în lungime de 130 m ; 

Ob. 4Conducta de distribuţie 4 din material PEID, în lungime de 105 m ; 

Ob. 5 Rezervor circular pentru apă şi incendiu din inox cu o capacitate de 

înmagazinare de 300 mc, cu următoarele caracteristici principale: diametrul interior DR 

= 8,00 m; înălţimea rezervorului HR= 6,00 m. 

7. Modernizare Drum Comunal DC 7, Oraş Tîrgu Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 2.782.000 lei 

Drumul comunal DC 7 face parte din reţeaua majoră de drumuri a oraşului Tg. 

Neamţ. Pe acest drum se desfăşoară traficul local greu şi uşor şi de tranzit pe traseul 

Tg. Neamţ - Răuceşti - Ungheni. Lungimea totală a drumului este de 2,32 km din care, 

în prezent, 270 sunt cu îmbrăcăminte asfaltică degradată şi 2.50 m sunt balastaţi. 

Sistemul rutier propus: pe tronsonul balastat cu L = 2050 m - 45 cm fundaia balast, 6 

cm strat bază mixtură ABPS 25, 5 cm strat legătură BADPC 25 şi 4 cm strat uzură 

BAPC 16;  pe transonul existent asfalt cu L = 270 m - 4 cm strat BAPC 16, după 

refacerea suprafeţei suport; parapet metalic 180 ml; şanţ pereat 2480 mp; podeţe 

tubulare D=800 mm - 2 buc; podeţe tubulare D=600 mm - 6 buc 

8. Reabilitare străzi în oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 10.154.000 lei 

Străzile proiectate pentru reabilitare sunt: 

- Str. 1 Mai are o lungime care se va reabilita de 1690,0 m;  

- Str. Al. cel Bun are o lungime care se va reabilita de 235,0 m;  

- Str. Câmpului are o lungime care se va reabilita de 480,0 m;  

- Str. Cetăţii sare o lungime care se va reabilita de 735,0 m;  

- Str. Ion Roată are o lungime care se va reabilita de 670,0 m;  

- Str. Izvor are o lungime care se va reabilita de 425,0 m;  

- Str. Moldovei are o lungime care se va reabilita de 150,0 m;  

- Str. Romană are o lungime care se va reabilita de 620,0 m;  

- Str. Unirii are o lungime care se va reabilita de 1040,0 m;  
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- Str. 1 Dec. 1918 are o lungime care se va reabilita de 765,0 m;  

- Str. Luncii are o lungime care se va reabilita de 480,0 m;  

- Str. Prunilor are o lungime care se va reabilita de 75,0 m;  

- Fundătura Viei are o lungime care se va reabilita de 280,0 m;  

- Fundătura Fabricii are o lungime care se va reabilita de 350,0 m;  

- Strada Zorilor are o lungime care se va reabilita de 260,0 m;  

- Fundătura Zorilor şi are o lungime care se va reabilita de 115,0 m;  

- Strada Oituz şi are o lungime care se va reabilita de 180,0 m;  

- Fundătura Dogari are o lungime care se va reabilita de 90,0 m;  

- Fundătura Marieni are o lungime care se va reabilita de 210,0 m;  

- Fundătura Mocani are o lungime care se va reabilita de 90,0 m;  

- Fundătura Bujor are o lungime care se va reabilita de 65,0 m;  

- Strada Cucoş are o lungime care se va reabilita de 285,0 m;  

Lungimea totală a străzilor proiectate este de 9265,0 m. 

 

9. Extindere sistem de canalizare oraşul Tîrgu Neamţ, jud. Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 6.089.000 lei 

Canalele colectoare sunt amplasate pe strazile orasului Targu Neamt astfel: 

- str.  1 Mai - L  = 2189 ml; str. Al. Vlahuta - L = 475 ml; str. Aleia Cetatii - L = 678 

ml; str.  Viei - L = 290 ml; str. Alex. Cel Bun - L = 172 ml; str. Romana - L = 420 ml; fdt. 

Biruintei - L = 166 ml; str. Cornilor - L = 178 ml; str. Crangului - L = 259 ml; str. 

Crizantemelor - L = 410 ml; str. Cucos - L = 290 ml; str. Izvor - L = 416 ml; str. 

Fdt.Corbului - L = 415  ml; str. Fdt.Cozmeni - L = 183 ml; str. Fdt.Dorobanti L = 80 ml; 

str. Fdt.Fagului - L =  70  ml; str. Fdt.Ferarilor - L = 118 ml; str. Fdt.Florilor - L =  81  ml; 

str. Fdt.Plaiesu - L = 191 ml; str. Fdt. Soimului - L = 107 ml; str. Fdt. Buzescu - L = 95 

ml; str.Fdt. Ceahlaului - L = 120 ml; str.Fdt. Corbului - L = 97 ml;str.Fdt. Dogari - L = 99 

ml; str.Fdt. Dragos - L = 172 ml; str.Fdt. Eternitatii - L = 156 ml; str.Fdt. Fabricii - L =  

323 ml; str.Fdt. Marieni - L =  218 ml; str.Fdt. Merilor - L = 152 ml; str.Fdt. Mocani - L = 

89 ml; str.Fdt. Thugo Schvab - L = 118 ml; str.Fdt. Zorilor - L = 120 ml; str.Gradinilor - L 

= 481 ml; str. Independentei - L = 894 ml; str  Mos Ion Roata - L = 622 ml; str. Luncii - L 
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= 1487 ml; str. Muntelui - L = 768 ml; str. Cimpului - L = 545 ml; str. Oituz - L = 194 ml, 

str. Ozanei - L = 331ml; str. Pariului - L = 154 ml; str. Primaverii - L = 60 ml; str. Prunilor 

- L = 70 ml; str. Tabacari - L = 663 ml; str. Transilvaniei - L = 120 ml; str. Unirii (partial) - 

L = 991 ml; str. Veniamin Costache - L = 307 ml; fdt. Muntelui - L = 81 ml    

      TOTAL  = 16715 ml 

10. Reabilitare reţele de alimentare cu apă în oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul 
Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 3.523.000 lei 

Retelele de distributie au o lungime totala de 9683 ml si sunt amplasate  pe 

urmatoarele strazi si cu urmatoarele diametre:  

1. conducta otel  DN 319  pe bdul. Stefan cel Mare (de la Policlinica pina la 

Biserica)            in lungime de L = 500 ml 

2.  conducta otel   DN 219 pe bdul Stefan cel Mare (de la Politie la intrarea 

str.Castanilor)   in lungime de L =1300 ml 

3 conducta otel   DN 159 Radu Teoharie pina la str. Roger Naum in lungime de 

L=  745  ml 

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

L= 620  ml 

5.   cond. otel   DN 100 str 1 Decembrie in lungime de L=  810  ml 

6.   cond. otel   DN 125 str Petru Rares  in lungime de L=  250  ml 

7.   cond. otel   DN 159 str Busuiocului in lungime de L=  470  ml 

8.   cond. otel   DN 159 str Marasesti in lungime de L=  650  ml 

9    cond. otel   DN 159 str Panduri  in lungime de L=  292  ml  

10. cond.a otel   DN 109 str Baile Oglinzi in lungime de L=  846  ml 

11. cond. otel   DN 109 str Al.Lapusneanu in lungime de L=  290  ml 

12  cond. otel   DN 109 str M.Kogalniceanu in lungime de L=  170  ml  

13. cond. otel   DN 110 str Moldovei  in lungime de L=  145  ml 

14. cond. otel   DN 110 fdt. Fabricii  in lungime de L=  355  ml 

15  cond. otel   DN 125 str T.Vladimirescu in lungime de L=  350  ml  
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16 cond. otel   DN 109  str Brazilor  in lungime de L=  150  ml  

17 cond. otel   DN 109  str Ion Roata  in lungime de L=  650  ml  

18 cond. otel   DN 109  str Calistrat Hogas in lungime de L=  276  ml  

19 cond. otel   DN 109 str Aleea Zimbrului in lungime de L=  240  ml 

20 cond. otel   DN 40   str Popa Sapca+Oituz in lungime de L=  404  ml  

21 cond. otel   DN 109 str Gloriei in lungime de L=  160  ml 

11. Construire corp şcoală cu trei săli de clasă la Şcoală Gimnazială „Grigore 
Ghica Vodă” din oraş Tg. Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 1.242.000 lei 

Construirea unui nou corp de scoală, Sc = 430 mp, formată din 3 săli de clasă, 

cancelarie, grupuri sanitare, hol, şi C.T., precum şi asigurarea tuturor utilităţilor aferente 

(energie electrică, termică, apa-canal). Dotarea sălilor de clasă cu mobilier. 

12. Reabilitare şi modernizare a trei corpuri de clădire la Colegiul Tehnic „Ion 
Creangă” Tg. Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 2.751.000 lei 

Reabilitare Corp A1 (P+1) Sc = 560 mp, Su = 1005 mp, refacere tencuieli, 

schimbare tâmplărie interioară, zugrăveli, izolare termică exterioară, amenajare corp 

C.T. 20 mp;  

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

Reabilitare Corp Sală sport - refacere tencuieli, zugrăveli, refacere hidroizolaţie, 

placăro cu gresie şi faianţă, izolare termică exterioară. 

13. Construire corp central Şcoala gimnazială nr. 3 Humuleşti oraş  Tg. Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 1.742.000 lei 

Se propun urmatoarele lucrari la ,, corpul central’’: 

• eventual unele lucrari de consolidare a fundatiei existente ; 

• executia suprastructurii din zidarie portanta de 25 cm ;    

• pereti exteriori placati cu termosistem ( 10 cm polistiren expandat) 

• toate decoratiile exteriore aflate pe cladirea initiala 

• compartimentari conforme care sa corespunda cu solicitarile actuale; 
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• sarpanta din lemn cu o forma asemanatoare cu cea initiala 

• acopertis din tabla zincata tip tigla; 

• intrarea secundara din axul corpului central opusa intrarii principale va fi 

prevazuta cu o rampa pentru accesul persoanelor cu handicap;                                                      

14. Realizare şi modernizare platformă gunoi, oraş Tîrgu Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 976.000 lei 

Extinderea actualei Staţii de sortare, transfer si compostare a deseurilor 

menajere din orasul Tg. Neamt prin amenajarea unei noi platforme de compostare a 

deseurilor biodegradabile (realizare platformă betonată, imprejmuire, rigole perimetrale 

pentru colectarea levigatului, instalaţie de iluminat), precum şi extinderea actualei staţii 

de sortare şi achiziţionarea de echipamente tehnologice în vederea îmbunătăţirii fluxului 

tehnologic. 

Proiecte finanţate de Administraţia Fondului pentru Mediu 

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

Proiectul „Realizare şi extindere reţele stradale de canalizare menajeră în 

localităţile Humuleştii Noi, Blebea şi cartier Pometea, oraş Tîrgu Neamţ” este 

finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu în cadrul Programului vizând protecţia 

resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi 

staţii de epurare. 

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

Obiectivul general al proiectului este reducerea şi limitarea impactului negativ 

asupra mediului, cauzat de evacuările de ape uzate menajere provenite din gospodării 

şi servicii precum şi creştere calităţii vieţii prin protejarea populaţiei de efectele negative 

ale apelor uzate asupra sănătăţii omului şi mediului înconjurător. 

Obiectivul specific (scopul) al proiectului este realizarea unei reţele de 

canalizare în localităţile componente ale oraşului Tg. Neamţ: Blebea şi Humuleştii Noi, 

precum şi extinderea reţelei existente din cartierul Pometea. 

Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte realizarea următoarelor 
investiţii: 
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Blebea 

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

 6 staţii de pompare 
Humuleştii Noi 

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

 3 statii de pompare 
Cartier Pometea 

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

 5 staţii pompare  
În anul 2016 au fost începute lucrările de execuţie canalizare menajeră în 

localităţile Humuleştii Noi şi Blebea, stadiul de execuţie al lucrărilor fiind de aproximativ 

30%. 

Alte activităţi ale Compartimentului planificare şi dezvoltare locală în anul 

2016 : 

- În anul 2016 în afară de elaborarea şi implementarea de proiecte s-a participat la 

diverse informări, seminarii, cursuri, conferinţe organizate la nivel regional sau 

naţional de către diverse instituţii. 

 Atribuţii privind domeniul public şi privat al oraşului Tg. Neamţ: 

- Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
oraşului Tg. Neamţ 
- Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al 
oraşului Tg. Neamţ 
- Colaborare cu prestatorii de servicii topografice şi cu OCPI în vederea 
întabulării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al oraşului, a 
lotizării de terenuri, etc; 
- Realizarea rapoartelor de specialitate şi susţinerea proiectelor de 
hotărâre în cadrul Consiliului local al oraşului Tg. Neamţ referitoare la 
vânzarea/închirierea/administrarea unor bunuri aparţinând domeniului 
public şi privat. 

 

- Întocmirea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fondurile bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes local pentru anul 2016, evaluarea proiectelor şi 

monitorizarea proiectelor finanţate. Au fost depuse 18 proiecte dintre care au fost 

finanţate următoarele: 
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Domeniul – Cultură şi Turism  

 Numele solicitantului Denumire proiect Nr. Contract 

finanţare 

Suma 

acordată 

(lei) 

1. Fundaţia Sf. Teodora de 

la Sihla Tg. Neamţ  

Casa Prieteniei – 

tabără internaţională 

126 din 

26.05.2016 

30.000 lei 

2. Asociaţia Meşteşugarilor 

Nemţeanca  

Suvenire – cartea de 

vizită a potenţialului 

turistic al oraşului Tg. 

Neamţ 

119 din 

25.05.2016 

15.000 lei 

3.  Fundaţia Culturală “Ion 

Creangă”  

Festivalul „Medievart” 

Tg. Neamţ 

122 din 

25.05.2016 

39.960 lei 

4. Asociaţia Pro Democraţia 

Club Tg. Neamţ  

Cicloturism în Ţinutul 

Zimbrului 

123 din 

25.05.2016 

14.986,35 lei 

 

Domeniul – Tineret şi persoane vârstnice 

Nr. 

crt. 

Numele solicitantului Denumire proiect Nr. Contract 

finanţare 

Suma 

acordată (lei) 

1. Asociaţia Puzzle 

Optimeast Tg. Neamţ  

Carnaval Medieval 

Nonformal 

128 din 

26.05.2016 

15.000 lei 

2. Asociaţia Tineretului 

Ortodox Român  

Străjerii cetăţii 133 din 

30.05.2016 

15.000 lei 

3. Organizaţia Pensionarilor 

din judeţul Neamţ – 

Filiala Tg. Neamţ  

Există bucurii după 

pensionare 

120 din 

25.05.2016 

15.000 lei 

4. Asociaţia „Solidaritatea” 

Pensionarilor Tg. Neamţ  

Recreere şi sănătate 

pentru persoanele 

vârstnice 

131 din 

27.05.2016 

15.000 lei 
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Domeniul – Social 

Nr. 

crt. 

Numele solicitantului Denumire proiect Nr. Contract 

finanţare 

Suma 

acordată (lei) 

1. Fundaţia de Dezvoltare 

Locală „SPERANŢA”  

Abilitatea învinge 

dizabilitatea 

130 din 

26.05.2016 

23.500 lei 

2. Fundaţia Filantropică 

Omenia   

Igiena maximă, 

sănătate sigură 

pentru copii şi 

bătrânii asistaţi în 

Centrul de zi al 

Fundaţiei Filantropice 

Omenia 

118 din 

25.05.2016 

15.000 lei 

3. Asociaţia Căsuţa cu 

Miracole  

Şi eu sunt om, şi 

lumea mea contează 

125 din 

26.05.2016 

9.900 lei 

4. Asociaţia CAUTĂ  Fiecare copil are o 

poveste! 

124 din 

26.05.2016 

8.000 lei 

5. 

 

Fundaţia Filantropică 

SMĂRĂNDIŢA Tg. 

Neamţ  

Daţi-ne ajutor ca să 

ştim să muncim cu 

spor 

121 din 

25.05.2016 

3.500 lei 

 

 

Domeniul – SPORT 

Nr. 

crt. 

Numele solicitantului Denumire proiect Nr. Contract 

finanţare 

Suma 

acordată (lei) 

1. Clubul Sportiv STEEL 

MAN Tg. Neamţ  

Omul de oţel 2016 115 din 

20.05.2016 

10.000 lei 

2. Asociaţia Clubul Sportiv 

Fight Club Scorpions Tg. 

Neamţ  

Kick-box – de la 

iniţiere la 

performanţă 

129 din 

26.05.2016 

15.000 lei 

3. Clubul Sportiv Ecvestru 

„Fraţii Jderi” Tg. Neamţ  

Şcoala de echitaţie 

Fraţii Jderi 

127 din 

26.05.2016 

5.000 lei 
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V. ACHIZIȚII PUBLICE  

V.1. ACHIZIȚII PUBLICE DIRECTE  

Nr 

crt 

Denumirea 

contractului 

Valoare 

estimata 

 

Ofertanti Valoare 

oferta 

Valoare 

desemnata 

castiga 

toare lei 

fara TVA 

Modalitati 

de plata 

P. V. receptie 

Lei fara 

TVA 

Denumire 

firma 

Lei fara 

TVA 

1. Lucrari de extindere 

linie electrica 

aeriana (LEA), de 

joasa tensiune pe B-

dul Stefan cel Mare, 

oras Tirgu Neamt 

(41/16.02.2016) 

 

180.084,

13 lei 

fara 

TVA 

SC 

PROELECTR

IC SRL 

Piatra Neamt 

180.084,13 

lei fara 

TVA 

180.084,13 

lei fara 

TVA 

 

86.000 lei 

in anul 

2016; 

130.100,95 

lei dupa 

aprobarea 

BVC 2017 

PV 11.155/ 

16.06.2016 

2. Furnizare materiale 

constructii (piatra 

concasata, nisip, 

balast, sort) 

(48/16.02.2016) 

80.000 

lei fara 

TVA 

SC A&C 

COMPANY 

SRL 

Vanatori, 

Neamt 

- - - - 

3. Lucrari de refacere 

instalatie electrica 

interioara de 

iluminat si prize la 

Cresa de copii nr.1, 

Orasul Tirgu Neamt 

(51/17.02.2016) 

53.124,7

2 lei fara 

TVA 

SC 

ENERGOSM

ART MT SRL 

Raucesti, 

Neamt 

 

53.050,29 

lei fara 

TVA 

53.050,29 

lei fara 

TVA 

50.000 lei 

in anul 

2016; 

13.660,35 

lei dupa 

aprobarea 

BVC 2017 

PV 6567/ 

29.03.2016 

4. Furnizare banci 

stradale din lemn 

masiv si metal 

(1047/18.01.2016) 

18.800 

lei 

SC JOMA 

ARTMET 

SRL Tirgu 

Neamt 

460lei/buc 18.400 lei 

fara TVA 

 PV1427/ 

21.01.2016 

5. Furnizare material 

electrice pentru 

intretinerea si 

50.000 

lei fara 

SC 

ELECTRODA

 - -  
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functionarea 

ilumintatului public 

pe raza orasului 

Tirgu Neamt 

(95/20.04.2016) 

TVA NY SRL 

Tirgu Neamt 

6. Studii topografice 

avizate OCPI pentru 

obiectivul:”Moderni

zare strazi in oras 

Tirgu Neamt, jud. 

Neamt” 

(80/18.03.2016) 

13.400 

lei fara 

TVA 

SC 

TOPOMAP 

SRL –D 

 Tirgu Neamt 

12.864 lei 

fara TVA 

12.864 lei 5.000 lei 

dupa 

predarea 

doc; 

7.864 lei la 

rectificare

a 

bugetara 

pt.2016 

sau dupa 

aprobarea 

BVC 2017 

PV predare –  

primire 

7316/ 

11.04.2016 

7. Lucrari de 

amenajare mana 

curenta pe aleea de 

acces Corp B – 

Scoala Gimnaziala 

Domneasca Grigore 

Ghica Voda, oras 

Tirgu Neamt 

(4314/29.02.2016) 

23.000 

lei fara 

TVA 

SC AMCB 

NEAMT SRL 

Tirgu Neamt 

22.320 lei 

fara TVA 

22.320 lei 

fara TVA 

 PV 6119/ 

23.03.2016 

8. Intocmire 

documentatie 

pentru “Modificare 

si schimbare 

invelitoare, lucrari 

de anvelopare la 

Sectia Boli 

Infectioase din 

cadrul Spitalului 

Orasenesc Sf. 

Dimitrie” 

(92/11.04.2016) 

18.400 

lei fara 

TVA 

SC EDV ALL 

PROJECT 

SRL Tirgu 

Neamt 

18.400 lei 

fara TVA 

18.400 lei 

fara TVA 

30 de zile 

de la 

emiterea 

facturii 

 

9. Furnizare “Hartie 

pentru 

65.000 

lei fara 

SC 

BIBLIOPOLI

65.000 lei 

fara TVA 
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fotocopiatoare si 

xerografica, articole 

de papetarie si alte 

articole din hartie si 

articole de 

birou”(99/27.04.201

6) 

TVA S 

PETRODAVA 

SA SEDCOM 

Piatra Neamt 

10. Lucrari de instalatie 

gaze natural la 

Asociatia Sfanta 

Teodora de la 

Neamt 

(6001/22.03.2016) 

 SC TMUCB 

SA  

Piatra Neamt 

3.851,23 lei 

fara TVA 

3.851,23 

lei fara 

TVA 

 PV 8225/ 

22.04.2016 

11. Dirigentie 

santier:”Lucrari de 

refacere instalatie 

electrica interioara 

la Gradinita cu PP 

nr.2, oras Tg. 

Neamt” “Lucrari de 

refacere instalatie 

electrica interioara 

la Cresa de copii 

nr.1” “Lucrari de 

extindere linie 

electrica LEA de 

joasa tensiune pe b-

dul Stefan cel Mare” 

 (79/18.03.2016) 

5.000 lei SC DAS 

PROJECT 

ENGINEERI

NG SRL 

4.000 lei 4.000 lei   

12. Furnizare material 

dendro – floricol 

(9753/23.05.2016) 

 Ocolul Silvic 

Garcina 

7.753,33 lei 7.753,33 

lei 

  

13. Furnizare araci si 

rigle de prindere 

(7462/12.04.2016) 

4.524 lei SC DIA 

DESIGN 

INVESTMEN

T SRL 

4.524 lei 4.524 lei  PV 8913/ 

09.05.2016 

14. Furnizare material 

dendro – floricol 

30.390 

lei 

Ocolul Silvic 

Garcina 

30.390 lei 30.390 lei - PV 8693/ 

04.05.2016 
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(6976/05.04.2016) 

15. Furnizare platanus 

acerifolia 

(5911/21.03.2016) 

13.230 

lei 

SC VIVAI 

GUAGNO 

SRL Tomesti, 

Iasi 

13.230 lei 13.230 lei - PV 6631/ 

30.03.2016 

16. Furnizare bulbi 

allele si rasaduri de 

flori bienale ( 

7.352,07 

lei 

SC 

ANTHESIS 

INTERNATI

ONAL SRL 

Bucuresti 

7.352,07 lei 7.352,07 

lei 

- PV 18526/ 

18.10.2016 

17. Lucrari de 

executare marcaje 

rutiere pe strazile de 

pe raza orasului 

Tirgu Neamt” 

(97/21.04.2016) 

100.000 

lei 

SC CIVITAS 

SRL 

Tirgu Neamt 

100.000 lei 100.000 lei 60.000 lei 

in anul 

2016; 

60.000 lei 

dupa 

aprobarea 

BVC 2017 

PV 11.661/ 

27.06.2016; 

PV 12.480/ 

15.07.2016; 

PV 13.502/ 

28.07.2016 

18. Servicii de 

actualizare website 

www.vizteazatrigune

amt.ro – adaugare 

fotografii, redesign 

web 

800 lei FILIP 

NICOLAE 

NARCIS PFA 

Vanatori 

Neamt 

800 lei 800 lei - PV 17.074/ 

26.09.2016 

19. Lucrari de refacere 

instalatie electrica 

interioara de 

iluminat si prize la 

Gradinita cu PP 

nr.2, oras Tirgu 

Neamt 

(42/16.02.2016) 

 

60.000 

lei 

SC LUCRIS 

SERV SRL 

Negresti, 

Neamt 

58.619,70 

lei 

58.619,70 

lei 

70.000 lei 

in anul 

2016; 

343,64 lei  

 

PV 11.122/ 

15.06.2016dupa 

aprobarea BVC 

2017 

20. Servicii asigurare 

cladire si bunuri 

Casa Culturii “Ion 

Creanga” 

7.600 lei Allianz – 

Tiriac 

Asigurari SA 

7.600 lei 7.600 lei - - 

http://www.vizteazatriguneamt.ro/
http://www.vizteazatriguneamt.ro/
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21. Servicii de internet 

si televiziune 

(166/12.08.2016) 

 

Abona 

ment 

 2.248 

lei/ luna 

UPC Romania 

SRL  

Bucuresti 

2.248lei/ 

luna 

2.248lei/ 

luna 

  

22. Achizitionare de 

combustibil auto – 

motorina si benzina, 

pe baza de bonuri 

valorice pentru 

masinile si utilajele 

din parcul auto ale 

Primariei orasului 

Tg. Neamt 

(195/24.10.2016) 

 

41,67 lei/ 

Bon 

8.334 lei 

SC LUKOIL 

ROMANIA 

SRL 

Bucuresti 

8.334 lei 8.334 lei   

23. Servicii de 

intretinere a 

iluminatului public 

stradal in orasul 

Tirgu Neamt 

(163/09.08.2016) 

30.000 

lei 

SC LUCRIS 

SERV SRL  

Negresti, 

Neamt 

16.665 lei 16.665 lei   

24. Set manere ext 

25x85  

 

500 lei SC ELNIUS 

PROD – COM 

SRL 

Tg . Neamt 

500 lei 500 lei   

25. Corp neon exit 

leduri 

433,36 

lei 

SC ELNIUS 

PROD – COM 

SRL 

Tg . Neamt 

433,36 lei 433,36 lei   

26. 

 

Servicii de 

spalatorie auto 

1300 lei SC EURO 

DOLAND 

SRL 

1.284 lei 1.284 lei   

27. Lucrari de reparatii 

la locuinta din fond  

5.951,09 SC 

CONSTRUCT  

5.951,09 lei 5.951,09  12.280/ 
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locative in oras Tg. 

Neamt, str. 

Marasesti nr.28B, 

chiriasa Nastasa 

Iolanda 

(9851/24.05.2016) 

lei GIPS 

CARTON 

SRL 

lei 06.07.2016 

28. Lucrari de reparatii 

urgent la locuinta 

din fond locative 

situata in oras Tirgu 

Neamt, str. 

Marasesti, nr.24, 

chiriasa Mandache 

Liliana 

(9850/24.05.2016) 

12794,58 

lei 

SC 

CONSTRUCT  

GIPS 

CARTON 

SRL 

12794,58 lei 12794,58 

lei 

 12.275/ 

06.07.2016 

29. Servicii de 

publicitate – Spatiu 

publicitar pe Pagini 

Aurii 

300 lei FCR MEDIA 

ON LINE SRL 

Bucuresti 

300 lei 300 lei   

30. 

 

Furnizare 

echipament pentru 

Politia Locala 

4.249 lei FILIP SI 

COMPANIA 

SNC 

Tirgu Neamt 

4.249 lei 4.249 lei   

31. 

 

Furnizare material 

pentru Politia 

Locala 

513,16 

lei 

FILIP SI 

COMPANIA 

SNC 

Tirgu Neamt 

513,16 lei 513,16 lei   

32. Furnizare energie 

electrica 

(114/18.05.2016) 

600.000 

lei 

THREE 

WINGS SRL 

Galati 

600.000 lei 600.000 lei 30 de zile 

de la 

emiterea 

facturii 

 

33. Servicii de intocmire 

strategie de eficienta 

energetic 

(202/01.11.2016) 

45.000 

lei 

SC 

ANDRALEX 

PROJECT 

Pitesti, Arges 

45.000 LEI 45.000 lei 10.000 lei 

la 

predarea 

doc; 

35.000 lei 

dupa 

aprobarea 
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BVC 2017 

34. Servicii de 

proiectare 

POR/2016/3/3.1/A/1 

Axa prioritara 3 

(183/14.09.2016) 

131.999 

lei 

SC 

GEODATA 

SOLUTIONS 

SRL 

Bucuresti 

147000 lei 131999 lei dupa 

aprobarea 

BVC 2017 

 

35. Servicii de 

consultanta la 

intocmirea cererii de 

finantare pt. 

proiectul “ 

Construire 

infrastructura de 

agreement” 

(178/14.09.2016) 

115.000 

lei 

YXS 

AVALANA 

SRL IASI 

108.000 lei 108.000 lei 6500 lei la 

predarea 

raportului

; 

15550 lei  

in 2016 

sau 2017 

in functie 

de 

alocarile 

bugetare; 

88200 lei 

la selectia 

pt 

finantare 

 

36. Servicii de 

proiectare pt 

“Construire 

infrastructura de 

agrement “ in oras 

Tg. Neamt 

(177/14.09.2016) 

132.000 

lei 

GT 

ARHITECT 

SRL 

IASI 

128.000 lei 128.000 lei 6500 lei la 

prezentar

ea 

solutiei; 

12500 lei 

la 

predarea 

ridicarii 

topo 

6200 lei la 

predarea 

studiului 

geo; 

37500 lei 

la 

predarea 

 



 
41 

 

SF; 

68500 lei 

la 

declararea 

pr. eligibil 

37. Servicii de intocmire 

devize, liste de 

cantitati si 

antemasuratori 

pentru lucrarile de 

pe raza orasului 

Tirgu Neamt 

(192/17.10.2016) 

50 

lei/deviz 

149 

lei/deviz 

SC 

TEHNOSTAR 

SRL  

Tirgu Neamt 

49 lei/deviz; 

149 

lei/deviz 

49 

lei/deviz; 

149 

lei/deviz 

30 de zile 

de la 

emiterea 

facturii 

 

38. Lucrari de reparatii 

carosabil (trotuare) 

in zona Gradinitei 

cu PP nr.2 

(209/01.11.2016) 

17928,80 

lei 

SC ERGO 

SISTEM  

17.900 lei 17.900 lei 30 de zile 

de la 

emiterea 

facturii 

 

39. Lucrari de largire 

carosabil la sensul 

giratoriu si realizare 

alveoli auto in zona 

Policlinica 

(207/01.11.2016) 

31720,27 

lei 

SC CENTRUL 

DE 

INTRETINER

E URBANA 

SRL TG. 

NEAMT 

30.750 lei 30.750 lei 30 de zile 

de la 

emiterea 

facturii 

 

40. Lucrari de 

executare 

terasament pentru 

evitarea scurgerii 

apei la subsol si 

trotuar in jurul 

blocului B1, str. 

Calistrat Hogas 

(84/28.03.2016) 

26987,40

lei 

SC CENTRUL 

DE 

INTRETINER

E URBANA 

SRL TG. 

NEAMT 

26776,34 lei 26.776,34 

lei 

30 de zile 

de la 

emiterea 

facturii 

PV 6989/ 

05.04.2016 

41. Lucrari de 

executare alee la 

bl.A13 si bl.A1 

(partial) si schimbat 

bordure pe str. 

Aleea Salcamilor ( 

17504,51 

lei 

SC CENTRUL 

DE 

INTRETINER

E URBANA 

SRL TG. 

NEAMT 

16848,08 lei 16848,08 

lei 

30 de zile 

de la 

emiterea 

facturii 

PV 6360/ 

28.03.2016 
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42. Lucrari de 

reabilitare trotuare, 

bordurare, ridicare 

la cota capace 

camine si executie 

geigere pe str. Aleea 

Targului 

(113/18.05.2016) 

56990,31 

lei 

SC CENTRUL 

DE 

INTRETINER

E URBANA 

SRL TG. 

NEAMT 

55979,14 lei 55979,14 

lei 

dupa 

rectificare

a BVC 

2016, in 

30 de zile 

PV 14337/ 

12.08.2016 

43. Dirigentie de 

santier: Lucrari de 

reabilitare trotuare, 

bordurare, ridicare 

la cota capace 

camine si executie 

geigere pe str. Aleea 

Targului 

2000 lei  1900 lei 1900 lei   

44. Servicii de ecarisaj 

(35/09.02.2016) 

80.000 

lei 

SC CENTRUL 

DE 

INTRETINER

E URBANA 

SRL TG. 

NEAMT 

80.000 lei 80.000 lei  PV 5106/ 

09.03.2016 

PV6884/ 

04.04.2016 

PV8711/05.05.2

016 

PV 10466/ 

02.06.2016 

PV 12003/ 

01.07.2016 

 

45. Servicii de ecarisaj 

(184/15.09.2016) 

24000 lei SC CENTRUL 

DE 

INTRETINER

E URBANA 

SRL TG. 

NEAMT 

24000 lei 24000 lei  PV 17989/ 

10.10.2016 

PV 19916/ 

07.11.2016 

46. Lucrari de instalatii 

si arhitectura la 

275934, SC 

ROMSERV 

275934, 275934, 60 de zile 

de la 
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Scoala Gimnaziala 

“Ion Creanga” 

Humulesti, oras 

Tirgu Neamt 

(198/25.10.2016) 

82 lei SRL 

 BACAU 

82 lei 82 lei emiterea 

facturii 

47. Lucrari de executie 

instalatie utilizare 

gaz metan a 

centralei termice la 

Scoala Gimnaziala 

“Grigore ghica 

Voda” oras Tg. 

Neamt 

(17701/04.10.2016) 

9.167,14 

lei 

SC TMUCB 

SRL  

BUCURESTI 

8.906 lei 8.906 lei  PV 19.878/ 

07.11.2016 

48. Lucrari de instalare 

central termica 

murala la Asociatia 

Sfanta Teodora de 

la Neamt, oras Tg. 

Neamt 

(19.935/07.11.2016) 

6.324,70 

lei 

SC TMUCB 

SRL  

BUCURESTI  

6.296 lei 6.296 lei   

49. Furnizare gratar tip 

Geiger – 10 buc  

225 

lei/buc 

SC HOGART 

SRL  

Piatra Neamt 

220 lei/buc 2.200 lei   

50. Furnizare capac 

rotund cu siguranta 

-10 buc 

346,5 

lei/buc 

SC HOGART 

SRL  

Piatra Neamt 

340 lei/buc 3.400 lei   

51. Lucrari executate pe 

domeniul public cu 

ocazia Zilelor 

Orasului Tirgu 

Neamt 

(16.011/07.09.2016)  

9112,5 

lei 

SC CIU SRL 

TG. NEAMT 

8.895 lei 8.895 lei  PV 16.269/ 

13.09.2016 

52. Lucrari executate pe 

domeniul public cu 

ocazia festivalului 

medieval 

(12054/01.07.2016) 

5000 lei SC CIU SRL 

TG. NEAMT 

4751 lei 4751 lei  PV 13.133/ 

21.07.2016 
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53. Lucrari de colectare 

ape pluvial si 

inaltare trotuare 

betonate in zona 

Liceului Vasile 

Conta 

(12.719/13.07.2016) 

9840,31 

lei 

SC CIU SRL 

TG. NEAMT 

 9297lei 7.609 lei  PV 13.435/ 

27.07.2016 

54. Lucrari de curatare, 

slefuit piese metalice 

si marmura, vopsit 

bazin, inlocuit duze 

la fantana arteziana 

de la Parcul Ion 

Creanga 

(11014/14.06.2016) 

2767,37 

lei 

SC CIU SRL 

TG. NEAMT 

2767,37 lei 2755,81 lei  PV 11.222/ 

17.06.2016 

55. Lucrari de montat 

banci pe raza 

orasului Tirgu 

Neamt 

(7864/18.04.2016) 

762,11 

lei 

SC CIU SRL 

TG. NEAMT 

762,11 lei 762,11 lei  PV 9649/ 

19.05.2016 

56. Lucrari de reparatii 

si executare cabine 

de vot (din rama de 

lemn si panza) – 6 

buc si amenajarea 

sectiilor de votare 

(6998/05.04.2016) 

5.972,06 

lei 

SC CIU SRL 

TG. NEAMT 

5.972,06 lei 5.972,06 

lei 

 PV 10.926/ 

13.06.2016 

57. Lucrari executate pe 

domeniul public al 

orasului Tirgu 

Neamt 

(9648/19.05.2016) 

1.977,94 

lei 

SC CIU SRL 

TG. NEAMT 

1903,84 lei 1.903,84 

lei 

 PV10.507/ 

02.06.2016 

58. Servicii de 

dezinfectie, 

dezinsectie si 

deratizare in spatial 

pt depozitarea 

alimentelor pe o 

suprafata de 

aproximativ  

1.328 lei SC CIU SRL 

TG. NEAMT 

1.328 lei 715,51 lei  PV 667/ 

16.06.2016 
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1600 mp 

(10645/07.06.2016) 

59. Servicii de 

dezinfectie, 

dezinsectie si 

deratizare in spatial 

pt depozitarea 

alimentelor pe o 

suprafata de 

aproximativ  

914,44 mp 

(9128/11.05.2016) 

758,99 

lei 

SC CIU SRL 

TG. NEAMT 

758,99 lei 758,99 lei  PV 496/ 

13.05.2016 

60. Documentatii 

cadastrale aferente 

terenului si 

imobilelor 

Detasamentului de 

pompieri Tg. Neamt, 

terenului aferent 

blocurilor UFET Tg. 

Neamt si terenul 

afferent 

Monumentului 

Vanatorilor de 

Munte 

(19308/28.10.2016) 

5000 lei ONU MIHAI 

II 

5000 lei 5000 lei 2000 lei 

pana la 

sfarsitul 

anului 

2016 

3000 lei 

dupa 

aprobarea 

BVC 2017 

 

61. Inlocuire/reparative 

echipamente 

semaforizare 

(11941/30.06.2016) 

13718,78 

lei 

SC OPTISEM 

SRL 

Piatra Neamt 

13.718,78 

lei 

13.718,78 

lei 

 PV 13534/ 

28.07.2016 

62. Montare si 

demontare coloana 

jt trifazata 

subterana si tablou 

electric 6 circuite 

trifazate 

(12056/01.07.2016) 

4900 lei SC LUCRIS 

SERV SRL 

Negresti, 

Neamt 

4850 lei 4.850 lei   

63. Servicii de incasare 

si emitere rovinieta 

pt Dacia Logan NT 

105,52 

lei 

Compania 

Nationala 

Posta Romana 

105,52 lei 105,52 lei   
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18 MAI SA 

64. Servicii de asigurare 

de raspundere civila 

auto pt autoturism 

Dacia Logan 

876 lei Allianz Tiriac 

SA 

876 lei 876 lei   

65. Servicii de elaborare 

si intocmire a 

cererilor de 

finantare in cadrul 

Prioritatii de 

investitii 3.1 A POR 

2014 – 2020 

(215/10.11.2016) 

80.000 

lei 

Andralex 

Project 

Company SRL 

Pitesti, Arges 

80.000 lei 80.000 lei 20% dupa 

aprobarea 

BVC 

2017, 

inclusiv 

daca nu se 

finanteaza 

proiectul; 

80% dupa 

aprobarea 

pr. la 

finantare 

 

66. Furnizare corpuri 

de iluminat cu LED 

50W/230V – 50 buc 

si 30W/230V – 

 50 buc 

(20.754/18.11.2016) 

45.150 

lei 

SC LUCRIS 

SERV SRL 

Negresti , 

Neamt 

45.150 lei 45.150 lei Plata se va 

face dupa 

aprobarea 

BVC 2017 

 

67. Documentatie 

cadastrala pt 13 

loturi de teren in 

suprafata de 

aproximativ 250 mp 

fiecare 

(11948/30.06.2016) 

45.500 

lei 

SC 

TOPOPREST 

SRL 

Piatra Neamt 

45.500 lei 45.500 lei   

68. Intocmire 

documentatie de 

proiectare 

pt.”Extindere retea 

distributie gaze 

natural, str. Ion 

Creanga” 

(4750/03.03.2016) 

10.600 

lei 

SC RRC 

EUROPRO 

SRL 

Piatra Neamt 

10.600 lei 10.600 lei   
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69. Intocmire 

documentatie 

cadastrala si relevee 

pt cladirea fostei 

Scoli nr. 6 din 

Condreni si terenul 

afferent 

(3639/17.02.2016) 

1.700 lei SC GRIGORE 

CADASTRU 

SRL-D 

Tirgu Neamt 

1.700 lei 1.700 lei   

70. Servicii de evaluare 

teren in suprafata 

de 5.400 mp, situate 

in str. Castanilor, 

punct Poiana 

Rusului, oras Tg. 

Neamt (3943/ 

22.02.2016) 

600 lei Evaluator 

imobiliare si 

mobile  

600 lei 600 lei   

71. Achizitionare Si 

montare central 

termica la Biblioteca 

oraseneasca Tirgu 

Neamt 

(3942/22.02.2016 

4.500 lei SC KLIMER 

SERV SRL 

Piatra Neamt 

4.500 lei 4.500 lei  PV 4643/ 

02.03.2016 

72. Achizitionare si 

montare lampa 

culoare rosie pt 

semaforul de la 

trecerea de pietoni 

intrare Piata 

(7481/12.04.2016) 

1.728,24 

lei 

SC KATEL 

ROUTE SRL 

Piatra Neamt 

1.728,24 lei 1.728,24 

lei 

 PV 8728/ 

05.05.2016 

73. Furnizare cartuse si 

tonere  

( 14.973/24.08.2016) 

2.040 lei SC MATRIX 

ONLINE SRL 

Tirgu Neamt 

1.964,18 lei 1.964,18 

lei 

  

76. Furnizare 

aranjamente florale 

si coroane  

2.905 lei FLOREA 

MIHAELA – 

MARCELA II 

2.905 lei 2.905 lei   

77. Furnizare 30 de 

invitatii pentru Ziua 

Vanatorilor de 

62.40 lei Fundatia de 

Dezvoltare 

Locala Tirgu 

62.40 lei 62.40 lei   
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Munte  Neamt 

78. Furnizare tipizate 

A3 )registru intrare- 

iesire)  

437,55 

lei 

CARTEX SRL 

 Tirgu Neamt 

437,55 lei 437,55 lei   

79. Furnizare stampile 290 lei INTMARK 

GROUP SRL 

Piatra Neamt 

290 lei 290 lei   

80. Saci aspirator 41,65 lei COMCIT SRL 

Pipirig 

41,65 lei 41,65 lei   

81. Furnizare pompa 

JFP 30000 

1.500 lei SC GARDEN 

SYSTEME 

SRL 

Buzau 

1.500 lei 1.500 lei   

82. Lucrari de 

desfundare si 

ridicare la cota a 

gurii de colectare a 

apelor pluvial 

situate la intersectia 

str. Marasesti cu str. 

Stefan cel Mare  

( 8758/05.05.2016) 

388,88 

lei 

SC CIU SRL  

Tirgu Neamt 

388,88 lei 304,52 lei  PV 9013/ 

10.05.2016 

83. Lucrari de montare 

gard de fier si 

executare zid de 

protective importiva 

apei pluvial la bl. 

B13, str. Calistrat 

Hogas si Lucrari de 

montare gard de fier 

si refacerea 

trotuarului de beton 

la bl.B14, str. 

Progresului 

(8855/10.05.2016) 

5255,47 

lei 

SC CIU SRL  

Tirgu Neamt 

5255,47 lei 5255,47 lei  PV 9007/ 

10.05.2016 

84. Montat avizier la  SC CIU SRL      
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intersectia str. Ion 

Creanga cu fdt. 

Cozmeni si str. HCC 

Montat avizier in 

fata Colegiului 

tehnic Ion Creanga 

corp B 

(8662/04.05.2016) 

Tirgu Neamt 

85. Montare si 

demontare steaguri 

pe 105 stalpi, cate 2 

steaguri pe fiecare, 

cu ocazia Zilei de 1 

Mai 2016 

(8507/27.04.2016) 

1680 lei SC CIU SRL  

Tirgu Neamt 

1680 lei 1680 lei   

86. Lucrari executate pe 

domeniul public al 

orasului Tirgu 

Neamt 

(8179/21.04.2016) 

5232,86 

lei 

SC CIU SRL  

Tirgu Neamt 

5232,86 lei 3.979,05 

lei 

 PV 8462/ 

26.04.2016 

87. Lucrari de montat 

banci pe raza 

orasului Tirgu 

Neamt 

(7864/18.04.2016) 

826,88 

lei 

SC CIU SRL  

Tirgu Neamt 

826,88 lei 826,88 lei   

88. Lucrari de montat 

banci si cosuri de 

gunhoi pe str. Stefan 

cel Mare (de la 

Politie pana la 

intersectia cu str. 

Libertatii) 

(7302/11.04.2016) 

1446,13 

lei 

SC CIU SRL  

Tirgu Neamt 

1446,13 lei 1446,13 lei  PV 7688/ 

14.04.2016 

89. Lucrari de 

executare rampa de 

acces pentru 

persoane cu 

dizabilitati la blocul 

B13, sc.C str. 

Calistrat Hogas 

356,75 

lei 

SC CIU SRL  

Tirgu Neamt 

356,75 lei 200,31 lei  PV 7695/ 

14.04.2016 



 
50 

 

(7141/07.04.2016) 

90. Lucrari de reparatii 

la puntea peste raul 

Ozana (zona gara) 

(6991/05.04.2016) 

2012,57 

lei 

SC CIU SRL  

Tirgu Neamt 

1223,57 lei 1223,57 lei  PV 7128/ 

07.04.2016 

91. Lucrari de largire a 

carosabilului la 

sensul giratoriu de 

la Parcul Ion 

Creanga 

(3514/16.02.2016) 

9331,52 

lei 

SC CIU SRL  

Tirgu Neamt 

8958,80 lei 8958,80 lei  PV 4491/ 

01.03.2016 

92. Lucrari de reparatii 

si montare 

indicatoare rutiere 

pe raza orasului 

Tirgu Neamt 

(3142/12.02.2016) 

1469,08 

lei 

SC CIU SRL  

Tirgu Neamt 

1469,08 lei 1469,08 lei 30 zile de 

la 

emiterea 

facturii 

PV 3603/ 

17.02.2016 

93. Lucrari de reparatii 

cu mixtura de asfalt 

rece pe strazile din 

orasul Tirgu Neamt  

(2896/10.02.2016) 

4891,90 

lei 

SC CIU SRL  

Tirgu Neamt 

4891,90 lei 4891,90 lei 30 zile de 

la 

emiterea 

facturii 

PV 3179/ 

12.02.2016 

94. Servicii de 

spalatorie auto  

761 lei SC EURO 

DOLAND 

SRL  

Tirgu Neamt 

761 lei 761 lei 30 zile de 

la 

emiterea 

facturii 

 

95. Instalare sistem 

semnalizare la 

incendiu la Centrul 

de primire in regim 

de urgent pt 

personae fara 

adapost Sfanta 

Teodora 

(222/21.11.2016) 

10.307,9

2 lei 

IPS GROUP 10.307,92 

lei 

10.307,92 

lei 

3000 lei 

pana la 

31.12.2016 

7307,92 lei 

pana la 

30.04.2017 

 

96. Servicii de cercetare 

sociala – Analiza la 

nivelul comunitatii 

33.750 

lei 

SEDLEX SRL 

Piatra Neamt 

33.750 lei 33.750 lei 13.500 lei  

la data de 

13.07.2016 
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marginalizate 

POCU 2014 – 2020 

(149/08.07.2016) 

20.250 lei 

dupa 

aprobarea 

cererii de 

finantare 

97. Lucrari de 

racordare la energie 

electrica Piata 

Adormirea maicii 

Domnului 

(21.153/25.11.2016) 

13.000 

lei 

SC LUCRIS 

SERV SRL 

Negresti, 

Neamt 

13.200 lei 13.000 lei 30 zile de 

la 

emiterea 

facturii 

 

98. Servicii colantare 

indicator rutier 

333,33 

lei 

Fundatia de 

Dezvoltare 

Locala 

125 lei 125 lei 30 zile de 

la 

emiterea 

facturii 

 

99. Servicii de 

configurare si 

customizare 

platforma 

informatica YOUR-

SCIMDOCS, Sistem 

de control intern 

managerial conform 

OSGG 400/2015 

(226/28.11.2016) 

45000 lei Your 

Consulting 

SRL 

Suceava 

40000 lei 40.000 lei 5.000 lei 

pana la 

31.12.2016 

43.000 lei 

dupa 

aprobarea 

BVC 2017 

 

100 Montare si 

demontare steaguri 

pe 15 stalpi, cate 2 

steaguri pe fiecare 

stalp cu ocazia Zilei 

de 1 Decembrie 2016 

(21154/25.11.2016) 

693 lei SC CIU SRL 

Tirgu Neamt 

693 lei    

101 Lucrari pe domeniul 

public al orasului 

Tirgu Neamt 

(21171/25.11.2016) 

6.899 lei SC CIU SRL 

Tirgu Neamt 

6.899 lei    

102 Lucrari pe domeniul 

public al orasului 

20.125 SC CIU SRL 20.125 lei    
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Tirgu Neamt 

(21106/24.11.2016) 

lei Tirgu Neamt 

103 Servicii de montare 

si demontare a 

ornamentelor de 

iluminat festiv in 

perioada 

sarbatorilor de 

Craciun in orasul 

Tirgu Neamt 

(227/28.11.2016) 

66666,67 

lei 

SC LUCRIS 

SERV SERL 

 Negresti 

Neamt 

68.500 lei 68.500 lei dupa 

aprobarea 

BVC 2017 

 

104 Servicii intocmire 

DALI pt. 

“Modernizare strazi 

in orasul Tirgu 

Neamt, judetul 

Neamt” 

(230/29.11.2016) 

114441,3

6 lei 

SC STAR 

CONSTRUCT 

SRL 

Tirgu Neamt 

23000 

lei/km 

114.400 lei 57.200 lei 

dupa 

rectificare

a 

bugetara 

din 

decembrie 

2016 

57.200 lei 

dupa 

aprobarea 

BVC 2017 

 

 

105 Modernizare CPU 

Pediatrie la Spitalul 

Orasenesc Sf. 

Dimitrie Tirgu 

Neamt, jud. Neamt 

(234/05.12.2016) 

70.605 

lei 

SC 

CONSTRUCT 

GIPS 

CARTON 

SRL  

TG. NEAMT 

69.379,6 lei 69.379,6 

lei 

50.000 lei 

DSP 

Neamt 

33.255,52 

lei BVC 

2016 

 

106 Modificare sarpanta 

si schimbare 

invelitoare, lucrari 

de anvelopare la 

Sectia Boli 

Infectioase la 

Spitalul Orasenesc 

Sf. Dimitrie Tirgu 

213560,7

8 lei 

SC DZC 

CONSTRUCT 

SRL 

Davideni, 

Neamt 

212.900 lei 212.900 lei BVC 2016  
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Neamt, jud. Neamt 

(235/06.12.2016) 

107 Achizitionare de 

combustibil auto – 

motorina si benzina, 

pe baza de bonuri 

valorice pentru 

masinile si utilajele 

din parcul auto ale 

Primariei orasului 

Tg. Neamt, judetul 

Neamt 

(228/28.11.2016) 

41,67 lei/ 

bucata 

SC LUKOIL 

ROMANIA 

SRL 

BUCURESTI 

37.086,3 lei 37.086,3 

lei 

  

108 Reabilitarea 

blocului operator – 

sectia chirurgie din 

cadrul Spitalului 

Orasenesc Sf. 

Dimitrie Tirgu 

Neamt, jud. Neamt 

(237/12.12.2016) 

117.711 

lei 

SC 

CONSTRUCT 

GIPS 

CARTON 

SRL 

Tirgu Neamt 

117.711 lei 117.711 lei fonduri  

alocate 

2016  

CJ Neamt 

 

109 Reparatii capital – 

Salon terapie 

intensive si Sectia 

Chirurgie din cadrul 

Spitalului Orasenesc 

Sf. Dimitrie Tirgu 

Neamt, jud. Neamt 

 ( 238/12.12.2016) 

118.325 

lei 

SC 

CONSTRUCT 

GIPS 

CARTON 

SRL 

Tirgu Neamt 

118.325 lei 118.325 lei fonduri  

alocate 

2016  

CJ Neamt 

 

110 Servicii de dirigentie 

de santier si 

asistenta tehnica la 

obiectivul: 

“Modificare 

sarpanta si 

schimbare 

invelitoare, lucrari 

de anvelopare la 

Sectia Boli 

3200 lei SC 

TEHNOSTAR 

SRL 

TG. NEAMT 

3200 lei 3200 lei dupa 

aprobarea 

BVC 2017 
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Infectioase la 

Spitalul iorasenesc 

Sf. Dimitrie Tirgu 

Neamt, jud. Neamt” 

(249/15.12.2016) 

111 Servicii de 

Dirigentie de santier 

si asistenta tehnica 

la obiectivul: 

“Modernizare CPU 

Pediatrie la Spitalul 

Orasenesc Sf. 

Dimitrie, jud. 

Neamt” 

(250/15.12.2016) 

1000 lei SC 

TEHNOSTAR 

SRL 

TG. NEAMT 

1000 lei 1000 lei dupa 

aprobarea 

BVC 2017 

 

112 Modificare sarpanta 

si schimbare 

invelitoare, lucrari 

de anvelopare la 

Sectia Boli 

Infectioase la 

Spitalul Orasenesc 

Sf. Dimitrie Tirgu 

Neamt, jud. Neamt 

(235/06.12.2016) 

212900 

lei 

SC DZC 

CONSTRUCT 

SRL 

Davideni, 

Neamt 

212900 lei 212900 lei BVC 2016  

113 Reparatii capital – 

Salon terapie 

intensive si Sectia 

Chirurgie Generala 

din cadrul Spitalului 

Orasenesc Sf. 

Dimitrie Tirgu 

Neamt, jud. Neamt 

(238/12.12.2016) 

118325 

lei 

SC 

CONSTRUCT 

GIPS 

CARTON 

SRL 

Tirgu Neamt 

118325 lei 118325 lei fonduri 

alocate de 

CJ Neamt 

pe anul 

2016 

 

114 Inlocuire tamplarie 

existent cu 

tamplarie PVC si 

lucrari de inlocuire 

table – Pavilion 

Chirurgie din cadrul 

Spitalului Orasenesc 

177950 

lei 

SC BIANCRE 

ADVERTI 

SING SRL 

Bacau 

177950 lei 177950 lei fonduri 

alocate de 

CJ Neamt 

pe anul 

2016 
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Sf. Dimitrie Tirgu 

Neamt, jud. Neamt 

(244/15.12.2016) 

115 Inlocuire tamplarie 

existent cu 

tamplarie PVC 

sediu administrative 

din cadrul Spitalului 

Orasenesc Tirgu 

Neamt, jud. Neamt 

(245/15.12.2016) 

68500 lei SC BIANCRE 

ADVERTI 

SING SRL 

Bacau 

68500 lei 68500 lei fonduri 

alocate de 

CJ Neamt 

pe anul 

2016 

 

116 Inlocuire tamplarie 

existent cu 

tamplarie PVC 

Pavilion Pediatrie si 

Cardiologie din 

cadrul Spitalului 

Orasenesc Sf. 

Dimitrie Tirgu 

Neamt, jud. Neamt 

(246/15.12.2016) 

105500 

lei 

SC BIANCRE 

ADVERTI 

SING SRL 

Bacau 

105500 lei 105500 lei fonduri 

alocate de 

CJ Neamt 

pe anul 

2016 

 

117 Inlocuire tamplarie 

existent cu 

tamplarie PVC Bloc 

Alimentar din 

cadrul Spitalului 

Orasenesc Sf. 

Dimitrie Tirgu 

Neamt, jud. Neamt 

(247/15.12.2016) 

27880 lei SC BIANCRE 

ADVERTI 

SING SRL 

Bacau 

27880 lei 27880 lei fonduri 

alocate de 

CJ Neamt 

pe anul 

2016 

 

118 Intocmire raport de 

expertiza tehnica 

pentru cladire in 

suprafata de 61mp, 

terasa betonata in 

suprafata de 442mp 

si bazin de inot in 

suprafata de 

1104mp, edificate pe 

terenul cu nr 

cadastral 55365, 

5000 lei SC DESIGN 

METHOD 

SRL 

Tirgu Neamt 

5000 lei 5000 lei 30 de zile 

de la 

emiterea 

facturii 
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inscris in CF 

nr.55365 Tirgu 

Neamt 

(21.797/09.12.2016) 

119 Servicii de 

promovare mass 

media pentru Zilele 

“Ion Creanga” 

1500 lei REALOMNI

MEDIA SRL 

1500 lei 1500 lei 30 de zile 

de la 

emiterea 

facturii 

 

120 Servicii de 

promovare mass 

media pentru Zilele 

“Ion Creanga” 

1000 lei GHICI 

COMPUTERS 

SRL 

1000 lei 1000 lei 30 de zile 

de la 

emiterea 

facturii 

 

121 Servicii de colantare 

indicatoare rutiere – 

5 bucati 

125 lei FUNDATIA 

DE 

DEZVOLTA 

RE LOCALA 

125 lei 125 lei 30 de zile 

de la 

emiterea 

facturii 

 

122 Sistem de calcul I3-

6100 – 2 bucati 

5.756 lei MATRIX 

ONLINE 

Tirgu Neamt 

5.756 lei 5.756 lei 30 de zile 

de la 

emiterea 

facturii 

 

123 Afise si diploma 

pentru Zilele “Ion 

Creanga” 

1.100 lei FUNDATIA 

DE 

DEZVOLTA 

RE LOCALA 

1.100 lei 1.100 lei 30 de zile 

de la 

emiterea 

facturii 

 

124 Harta pliata a 

orasului  Tirgu 

Neamt 

(22.174/15.12.2016) 

7.500 lei SC 

SCHUBERT 

& FRANZKE 

SRL 

Cluj 

7.500 lei 7.500 lei 30 de zile 

de la 

emiterea 

facturii 

 

125 Servicii de dirigentie 

de santier si 

asistenta tehnica la 

obiectivul: 

“Inlocuire tamplarie 

existent cu 

tamplarie PVC si 

lucrari inlocuire 

5.000 lei SC 

ANANDRE 

SRL Suceava 

5.000 lei 5.000 lei   
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table – Pavilion 

Chirurgie din cadrul 

Spitalului Orasenesc 

Sf. Dimitrie Tirgu 

Neamt, jud. Neamt” 

(261/19.12.2016) 

126 Servicii de dirigentie 

de santier si 

asistenta tehnica la 

obiectivul: 

“Reabilitarea 

blocului operator – 

sectia chirurgie din 

cadrul Spitalului 

Orasenesc Sf. 

Dimitrie Tirgu 

Neamt, jud. Neamt” 

(262/19.12.2016) 

2.500 lei SC 

ANANDRE 

SRL Suceava 

2.500 lei 2.500 lei   

127 Servicii de dirigentie 

de santier si 

asistenta tehnica la 

obiectivul: 

“Inlocuire tamplarie 

existenta cu 

tamplarie PVC  – 

Pavilion Pediatrie si 

Cardiologie din 

cadrul Spitalului 

Orasenesc Sf. 

Dimitrie Tirgu 

Neamt, jud. Neamt” 

(263/19.12.2016) 

2.500 lei SC 

ANANDRE 

SRL Suceava 

2.500 lei 2.500 lei   

128 Servicii de dirigentie 

de santier si 

asistenta tehnica la 

obiectivul: 

“Inlocuire tamplarie 

existenta cu 

tamplarie PVC  – 

Bloc Alimentar din 

cadrul Spitalului 

Orasenesc Sf. 

900 lei SC STEFMAN 

IMPEX SRL 

Tg. Neamt 

900 lei 900 lei   
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Dimitrie Tirgu 

Neamt, jud. Neamt” 

(264/19.12.2016) 

129 Servicii de dirigentie 

de santier si 

asistenta tehnica la 

obiectivul: 

“Inlocuire tamplarie 

existenta cu 

tamplarie PVC 

sediu administrativ 

din cadrul Spitalului 

Orasenesc Sf. 

Dimitrie Tirgu 

Neamt, jud. Neamt” 

(265/19.12.2016) 

1.600 lei SC STEFMAN 

IMPEX SRL 

Tg. Neamt 

1.600 lei 1.600 lei   

130 Servicii de dirigentie 

de santier si 

asistenta tehnica la 

obiectivul: 

“Reparatii capitale – 

Salon terapie 

intensive si Sectia 

Chirurgie Generala 

din cadrul Spitalului 

Orasenesc Sf. 

Dimitrie Tirgu 

Neamt, jud. Neamt” 

(266/19.12.2016) 

1.600 lei SC STEFMAN 

IMPEX SRL 

Tg. Neamt 

1.600 lei 1.600 lei   

131 Achizitionare 30 

cosuri de gunoi si 42 

banci stradale 

(267/21.12.2016) 

44.640 

lei 

SC 

LASYMET 

COMAT SRL 

Tg. Neamt 

44.640 lei 44.640 lei 20.000 lei 

in 2016; 

24.640 lei 

in 2017 

 

132 Realizare instalatii 

termice si instalatii 

de gaz natural la 

scoli, ambulanta si 

primarie ( 

268/21.12.2016) 

186.990 

lei 

SC KLIMER 

SERV SRL 

Piatra Neamt 

180.000 lei 180.000 lei Plata se va 

efectuat in 

anul 2017 
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V.2 . LICITAȚII 

Nr 

crt 

Denumire

a 

contractu

lui 

COD 

CPV 

Val

oar

e 

est

im

ata 

Proce

du ra 

de 

achizi

tie 

Ofertanti Cri

teri

u 

de 

eva

lua

re 

a 

ofe

rtel

or 

Valo

are 

ofert

a 

Valoare 

desemn

ata 

castiga 

toare 

lei fara 

TVA 

Modalita

ti de 

plata 

P. V. 

recepti

e 

Lei 

fara 

TVA 

Denumire 

firma 

Lei 

fara 

TVA 1. Reabilitarea 

retelelor de 

alimentare cu 

apa, oras TG. 

NEAMT 

(Contract 

nr.100/ 

09.05. 2016) 

45232150

-8 - 

Lucrari 

pentru 

conducte 

de 

alimentare 

cu apa 

(Rev.2) 

2.5

79.

742 

Cerere 

de 

oferte 

PRODEXI

MP S.R.L. 

SATU 

MARE 

Pretu

l cel 

mai 

scaz

ut 

2.309

.686,

69 

lei 

2.309.6

86,69 

lei 

MDRAP- 

FE 

plata 

partiala 

in 

functie 

de 

situatiil

e 

de 

lucrari 

2. REALIZARE 

SI 

EXTINDERE 

RETELE 

STRADALE 

DE 

CANALIZAR

E 

MENAJERA 

IN 

LOCALITATI

LE 

HUMULESTII 

NOI, 

BLEBEA SI 

POMETEA, 

ORAS TG. 

NEAMT” 

( Contract nr. 

153 / 

12.07.2016 

45232400

-6 - 

Lucrari de 

constructii 

de 

canalizare 

de ape 

reziduale 

(Rev.2) 

6.9

54.

080 

Cerere 

de 

oferte 

S.C. 

INSTAL 

SERVICE 

TECHNO

LO GY 

SRL 

ILFOV 

Pretu

l cel 

mai 

scaz

ut 

5.507

.107,

25 

lei 

5.507.1

07,25 

lei 

82% 

finantare 

AFM 

18% 

buget 

local 

plati 

partiale 

in 

functie 

de 

situatiil

e 

de 

lucrari 

3. Furnizare 

energie 

electrica 

consumatorul

ui Primaria 

orasului Tg. 

Neamt, jud. 

Neamt 

(Contract 

nr.114/18.05.

2016) 

09310000

-5 - 

Electricitat

e 

(Rev.2) 

600.00

0 
Negoci

e re 

fara 

anunt 

de 

partici 

pare 

(BRM) 

SC 

THREE 

WINGS 

SRL 

GALATI 

Pretu

l cel 

mai 

scaz

ut 

600.0

00 lei 

600.000 

lei 
Buget 

loca l - 

facturi 

lunare 
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VI. INVESTIȚII –PLĂȚI ȘI REALIZAT 2016 
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Capitol Articol Suma finantata 
din credite 

bugetare 

Suma finantata angajamente legale Platit 

 -  Obiectiv:   

  67.02.03.06 71.01.01 0.00 0.00 0.00 

  67.02.50 71.01.01 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: 70.02.50 - 70.02.50  

  70.02.50 71.01.02 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: ACHIZITIE LOCUINTE SERVICIU - ACHIZITIE LOCUINTE SERVICIU  

  70.02.50 71.01.30 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: ACHIZITIE TEREN (5400 MP) - ACHIZITIE TEREN (5400 MP)  

  70.02.50 71.01.01 0.00 0.00 0.00 

  70.02.50 71.01.30 37,800.00 37,800.00 37,800.00 

    37,800.00 37,800.00 37,800.00 

 -  Obiectiv: ACHIZITIONARE SCENA EXTERIOARA SI INSTALATIE SONORIZARE  - ACHIZITIONARE SCENA EXTERIOARA 
SI INSTALATIE SONORIZARE  

  67.02.03.06 71.01.01 88,157.00 100,927.76 88,156.43 

  67.02.50 71.01.30 18,200.00 18,135.15 18,135.15 

    106,357.00 119,062.91 106,291.58 

 -  Obiectiv: ACHIZITIONARE SI INSTALARE INSTALATII DE SUPRAVEGHERE STRADALA - ACHIZITIONARE SI INSTALARE 

INSTALATII DE SUPRAVEGHERE STRADALA  

  70.02.50 71.01.01 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: AMENAJARE INTERSECTIE STR. MARASESTI STEFAN CEL MARE, HUMULESTI, M. EMINESCU-RADU 

TEOHARIE - AMENAJARE INTERSECTIE STR. MARASESTI STEFAN CEL MARE, HUMULESTI, M. EMINESCU-RADU 

TEOHARIE  

  84.02.03.03 71.01.01 62,543.00 62,542.24 62,542.24 

    62,543.00 62,542.24 62,542.24 

 -  Obiectiv: AMENAJARE INTRARI ORAS  - AMENAJARE INTRARI ORAS   

  70.02.50 71.01.01 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: AMENAJARE PARCARI TG. NEAMT - AMENAJARE PARCARI TG. NEAMT  

  70.02.50 71.01.01 100,000.00 80,136.88 0.00 

    100,000.00 80,136.88 0.00 

 -  Obiectiv: AMENAJARE PATINOAR - AMENAJARE PATINOAR  

  70.02.50 71.01.01 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: AMENAJARE SENSURI GIRATORII - INTERSECTII INTIM - AMENAJARE SENSURI GIRATORII - INTERSECTII 
INTIM  

  70.02.50 71.01.01 31,200.00 0.00 0.00 

    31,200.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: AMENAJARE STRAND PARC CETATE  - AMENAJARE STRAND PARC CETATE   

  67.02.50 71.01.01 0.00 50,000.00 0.00 

    0.00 50,000.00 0.00 

 -  Obiectiv: AMENAJARE TRECERE CALE FERATA - AMENAJARE TRECERE CALE FERATA  

  84.02.03.03 71.01.01 0.00 0.00 0.00 
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    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: ANALIZATOR AUTOMAT DE BIOCHIMIE - ANALIZATOR AUTOMAT DE BIOCHIMIE  

  66.02.06.01 71.01.02 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: APARAT RADIOLOGIE COMPLET3 - APARAT RADIOLOGIE COMPLET3  

  66.02.06.01 71.01.02 491,000.00 490,373.62 490,373.62 

    491,000.00 490,373.62 490,373.62 

 -  Obiectiv: aparatura medicala - aparatura medicala  

  66.02.06.01 71.01.30 205,481.00 205,080.00 205,080.00 

    205,481.00 205,080.00 205,080.00 

 -  Obiectiv: ASPIRATOR CHIRURGICAL - ASPIRATOR CHIRURGICAL  

  66.02.06.01 71.01.02 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: AUTOSPECIALA 7.5 TO - AUTOSPECIALA 7.5 TO  

  70.02.50 71.01.30 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: BAZIN DE INOT(FINANTARE CNI) - BAZIN DE INOT(FINANTARE CNI)  

  70.02.50 71.01.01 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: BLOC ANL DE 80 AP. PE STRADA UNIRII ETAPA 1- POMETEA - BLOC ANL DE 80 AP. PE STRADA UNIRII 

ETAPA 1- POMETEA  

  70.02.50 71.01.01 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: BLOC LOCUINTE SOCIALE BLEBEA NR.1 - BLOC LOCUINTE SOCIALE BLEBEA NR.1  

  68.02.50.50 71.01.01 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: boli infectioase - Modificare si schimbare invelitoare ,lucrari de anvelopare la sectia de Boli Infectioase din 
cadrul Spitalului Orasenesc Sf Dimitrie Targu Neamt  

  66.02.06.01 71.01.01 266,480.00 266,241.20 266,241.20 

    266,480.00 266,241.20 266,241.20 

 -  Obiectiv: CANALIZARE MENAJERA SI APA POTABILA IN CARTIERELE HUMULESTI SI BLEBEA - CANALIZARE 
MENAJERA SI APA POTABILA IN CARTIERELE HUMULESTI SI BLEBEA  

  74.02.06 71.01.01 5,175,000.00 1,895,738.27 24,339.28 

    5,175,000.00 1,895,738.27 24,339.28 

 -  Obiectiv: CENTRALE TERMICE - CENTRALE TERMICE  

  51.02.01.03 71.01.01 0.00 6,837.48 0.00 

    0.00 6,837.48 0.00 

 -  Obiectiv: CENTRALE TERMICE - GRADINITA NR.1 CENTRU VASILE CONTA - CENTRALE TERMICE - GRADINITA NR.1 

CENTRU VASILE CONTA  

  65.02.03.01 71.01.01 6,900.00 6,823.84 6,823.84 

    6,900.00 6,823.84 6,823.84 

 -  Obiectiv: Centrul social "Sf. Teodora" - reabilitare retea electrica/canalizare - Centrul social "Sf. Teodora" - reabilitare 

retea electrica/canalizare  

  68.02.50.50 71.01.01 14,250.00 14,211.14 14,211.14 

  68.02.50.50 71.01.30 12,350.00 12,349.80 12,349.80 

    26,600.00 26,560.94 26,560.94 

 -  Obiectiv: Constructie podete si rigole betonate pe Str. Veterani - Constructie podete si rigole betonate pe Str. Veterani  

  84.02.03.03 71.01.01 181,708.00 101,664.03 101,664.03 

    181,708.00 101,664.03 101,664.03 
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 -  Obiectiv: CONSTRUIRE A 3 SALI DE CLASA - SCOALA DOMNEASCA "GRIGORE Gh.VODA - CONSTRUIRE A 3 SALI DE 

CLASA - SCOALA DOMNEASCA "GRIGORE Gh.VODA  

  65.02.03.02 71.01.01 575,315.00 559,120.89 554,120.89 

    575,315.00 559,120.89 554,120.89 

 -  Obiectiv: CONSTRUIRE CORP CENTRAL -SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA"  - CONSTRUIRE CORP CENTRAL -

SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA"   

  65.02.03.02 71.01.01 865,000.00 415,253.91 415,253.91 

    865,000.00 415,253.91 415,253.91 

 -  Obiectiv: CONSTRUIRE HALA LA SERA ORASULUI TG. NEAMT - CONSTRUIRE HALA LA SERA ORASULUI TG. NEAMT  

  70.02.50 71.01.01 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: DEFIBRILAT CARDIAC - DEFIBRILAT CARDIAC  

  66.02.06.01 71.01.02 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA - DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA  

  84.02.03.03 71.01.01 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: ELABORARE STUDIU OPORTUNITATE /PUZ SI RLU- RETEA OBIECTIVE TURISTICE - TG. NEAMT - 

ELABORARE  DOCUMENTATIE TEHNICO ECONOMICA PNDL ANL CNI   

  70.02.50 71.01.01 0.00 0.00 0.00 

  70.02.50 71.01.30 13,500.00 13,500.00 13,500.00 

    13,500.00 13,500.00 13,500.00 

 -  Obiectiv: EXECUTAT MARCAJE SI INDICATOARE - EXECUTAT MARCAJE SI INDICATOARE  

  70.02.50 71.01.01 3,500.00 3,381.12 3,381.12 

    3,500.00 3,381.12 3,381.12 

 -  Obiectiv: EXT RETEA CANALIZARE ORAS TG NEAMT(OG 28/2013) - EXT RETEA CANALIZARE ORAS TG NEAMT(OG 

28/2013)  

  74.02.06 71.01.01 540,000.00 0.00 538,714.83 

    540,000.00 0.00 538,714.83 

 -  Obiectiv: EXT RETEA GAZE NAT(PT/C+M/centrale termice i creanga - EXT RETEA GAZE NAT(PT/C+M/centrale termice 

i creanga  

  70.02.07 71.01.01 28,700.00 28,700.00 28,700.00 

    28,700.00 28,700.00 28,700.00 

 -  Obiectiv: EXTINDERE CLADIRE UNITATE  -Gradinita cu PP nr.2 SCOALA DOMNEASCA "GRIGORE Gh. VODA "  - 

EXTINDERE CLADIRE UNITATE -Gradinita cu PP nr.2 SCOALA DOMNEASCA "GRIGORE Gh. VODA "  

  65.02.03.01 71.01.01 3,291.00 3,290.09 0.00 

    3,291.00 3,290.09 0.00 

 -  Obiectiv: EXTINDERE RETEA GAZE NAT HUMULESTI SI HUM. NOI - EXTINDERE RETEA GAZE NAT HUMULESTI SI 
HUM. NOI  

  70.02.07 71.01.01 64,300.00 63,759.60 63,759.60 

    64,300.00 63,759.60 63,759.60 

 -  Obiectiv: EXTINDERE/MODERNIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APA BAILE OGLINZI - EXTINDERE/MODERNIZARE 
SISTEM ALIMENTARE CU APA BAILE OGLINZI  

  70.02.05.01 20.30.30 0.00 4,000.00 0.00 

  70.02.05.01 71.01.01 747,500.00 139,869.06 135,869.06 

    747,500.00 143,869.06 135,869.06 

 -  Obiectiv: EXTINDERI RETELE ELECTRICE IN ORASUL TG. NEAMT - EXTINDERI RETELE ELECTRICE IN ORASUL TG. 

NEAMT  

  70.02.06 71.01.01 86,500.00 101,656.36 86,235.23 
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    86,500.00 101,656.36 86,235.23 

 -  Obiectiv: IMPRIMANTA PROFESIONALA - IMPRIMANTA PROFESIONALA  

  51.02.01.03 71.01.03 2,400.00 2,400.00 2,400.00 

    2,400.00 2,400.00 2,400.00 

 -  Obiectiv: Inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie PVC -bloc  alimentar  - Inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie 
PVC -bloc  alimentar   din cadrul Sp Sf Dimitrie  

  66.02.06.01 71.01.01 33,456.00 33,456.00 33,456.00 

    33,456.00 33,456.00 33,456.00 

 -  Obiectiv: Inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie PVC -Pav Pediatrie si Cardiologie   - Inlocuire tamplarie existenta cu 

tamplarie PVC -Pav Pediatrie si Cardiologie  din cadrul Sp Sf Dimitrie  

  66.02.06.01 71.01.01 126,600.00 129,600.00 126,600.00 

    126,600.00 129,600.00 126,600.00 

 -  Obiectiv: Inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie PVC sediu administrativ  din cadrul Spitalului - Inlocuire tamplarie 

existenta cu tamplarie PVC sediu administrativ  din cadrul Spitalului Sf Dimitrie  

  66.02.06.01 71.01.01 82,200.00 56,630.00 56,630.00 

    82,200.00 56,630.00 56,630.00 

 -  Obiectiv: Inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie PVC si lucr inlocuire tabla -Pavilion Chirurgie - Inlocuire tamplarie 

existenta cu tamplarie PVC si lucr inlocuire tabla -Pavilion Chirurgie  

  66.02.06.01 71.01.01 213,540.00 219,540.00 213,540.00 

    213,540.00 219,540.00 213,540.00 

 -  Obiectiv: LAMPA DE OPERATIE (2BC) - LAMPA DE OPERATIE (2BC)  

  66.02.06.01 71.01.02 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: LAMPI STADALE  - LAMPI STADALE   

  70.02.06 71.01.30 250,000.00 350,000.00 350,000.00 

    250,000.00 350,000.00 350,000.00 

 -  Obiectiv: LEASING AUTO MICROBUZ 8+1 - LEASING AUTO MICROBUZ 8+1  

  61.02.03.04 71.01.02 1,500.00 1,158.06 1,158.06 

    1,500.00 1,158.06 1,158.06 

 -  Obiectiv: LUCRARI AMENAJARE TOALETE PUBLICE  - LUCRARI AMENAJARE TOALETE PUBLICE  

  70.02.50 71.01.01 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: LUCRARI AMENAJARI INT SECTIA REUMATOLOGIE - LUCRARI AMENAJARI INT SECTIA REUMATOLOGIE  

  66.02.06.01 71.01.01 480.00 0.00 0.00 

    480.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: LUCRARI CONSOLIDARE CLADIRE - CANTINA OMENIA - LUCRARI CONSOLIDARE CLADIRE - CANTINA 
OMENIA  

  68.02.50.50 71.01.01 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: LUCRARI DE CANALIZARE - CANAL.PLUVIALA PE STR MIHAI VITEAZUL - LUCRARI DE CANALIZARE - 

CANAL.PLUVIALA PE STR MIHAI VITEAZUL  

  74.02.06 71.01.01 25,000.00 24,219.20 24,219.20 

    25,000.00 24,219.20 24,219.20 

 -  Obiectiv: LUCRARI DE EXTINDERE RETEA APA STR VULTUR ORAS TG NEAMT - LUCRARI DE EXTINDERE RETEA APA  

ORAS TG NEAMT  

  70.02.05.01 71.01.01 13,000.00 12,733.19 12,333.19 

    13,000.00 12,733.19 12,333.19 

 -  Obiectiv: LUCRARI DE REPARATII CURENTE LA IMOBILUL  DIN STR SERAFIM lUNGU - LUCRARI DE REPARATII 

CURENTE LA IMOBILUL  DIN STR SERAFIM lUNGU  
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  51.02.01.03 71.01.01 0.00 1,238.71 1,238.71 

    0.00 1,238.71 1,238.71 

 -  Obiectiv: LUCRARI EXT CLADIRE STR RADU TEOHARIE - LUCRARI EXT CLADIRE STR RADU TEOHARIE  

  68.02.50.50 71.01.01 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: MAJORARE CAPITAL -CIU - MAJORARE CAPITAL -CIU  

  70.02.50 71.01.30 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: MAJORARE CAPITAL SC ECO - MAJORARE CAPITAL SC ECO  

  70.02.50 71.01.30 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: MAJORARE CAPITAL SC STATIUNEA OGLINZI-ACHIZITIE ACTIUNI - MAJORARE CAPITALSC STATIUNEA 
OGLINZI-ACHIZITIE ACTIUNI  

  70.02.50 71.01.30 0.00 0.00 0.00 

  70.02.50 72.01.01 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

    50,000.00 50,000.00 50,000.00 

 -  Obiectiv: MASA OPERATIE - MASA OPERATIE  

  66.02.06.01 71.01.02 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: MASURATORI CADASTRALE - MASURATORI CADASTRALE  

  70.02.50 71.01.30 102,842.00 86,747.20 102,466.20 

    102,842.00 86,747.20 102,466.20 

 -  Obiectiv: MOBILIER STRADAL :banci cosuri - MOBILIER STRADAL :banci cosuri  

  70.02.50 71.01.30 7,712.00 57,928.00 33,288.00 

    7,712.00 57,928.00 33,288.00 

 -  Obiectiv: MODERNIZARE CENTRALA TERMICA SPITAL - MODERNIZARE CENTRALA TERMICA SPITAL  

  66.02.06.01 71.01.01 28,200.00 28,184.32 28,184.32 

    28,200.00 28,184.32 28,184.32 

 -  Obiectiv: Modernizare CPU Pediatrie - Modernizare CPU Pediatrie  

  66.02.06.01 71.01.01 80,500.00 80,117.59 80,117.59 

    80,500.00 80,117.59 80,117.59 

 -  Obiectiv: MODERNIZARE DC7 ORAS TG. NEAMT - MODERNIZARE DC7 ORAS TG. NEAMT  

  84.02.03.03 71.01.01 2,626,400.00 829,120.57 672,346.35 

    2,626,400.00 829,120.57 672,346.35 

 -  Obiectiv: Modernizare drumuri oras Tg Neamt str. Aleea Salcamilor - Modernizare drumuri oras Tg Neamt str. Aleea 
Salcamilor  

  84.02.03.03 71.01.01 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: MODERNIZARE LOC DE JOACA ORAS TG NEAMT - MODERNIZARE LOC DE JOACA ORAS TG NEAMT  

  67.02.50 71.01.01 80,000.00 173,144.00 80,000.00 

    80,000.00 173,144.00 80,000.00 

 -  Obiectiv: MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA ORAS TG NEAMT - MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA 

ORAS TG NEAMT  

  70.02.50 71.01.01 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: MODERNIZARE SALA SPORT - SCOALA NR.3 "ION CREANGA" HUMULESTI (EXECUTAT PARDOSEALA) - 

MODERNIZARE SALA SPORT - SCOALA NR.3 "ION CREANGA" HUMULESTI (EXECUTAT PARDOSEALA)  

  65.02.03.02 71.01.01 1,770.00 1,770.00 1,770.00 

    1,770.00 1,770.00 1,770.00 
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 -  Obiectiv: MODERNIZARE STADION TG NEAMT - MODERNIZARE STADION TG NEAMT  

  67.02.50 71.01.01 10.00 0.00 0.00 

    10.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: MODERNIZARE STR: DACIEI SI VINATORULUI - MODERNIZARE STR: DACIEI SI VINATORULUI  

  84.02.03.03 71.01.01 440,000.00 14,833.42 1,631.47 

    440,000.00 14,833.42 1,631.47 

 -  Obiectiv: MODERNIZARE STRADA CASTANILOR - MODERNIZARE STRADA CASTANILOR  

  84.02.03.03 71.01.01 294,980.00 562,397.65 239,589.70 

    294,980.00 562,397.65 239,589.70 

 -  Obiectiv: MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL TG. NEAMT - MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL TG. NEAM  

  84.02.03.03 71.01.01 9,630,359.00 3,857,168.32 3,849,310.25 

    9,630,359.00 3,857,168.32 3,849,310.25 

 -  Obiectiv: MODERNIZARE STRAZILE :H.C.C SI NEMTISOR - MODERNIZARE STRAZILE :H.C.C SI NEMTISOR  

  84.02.03.03 71.01.01 277,500.00 277,364.36 277,364.36 

    277,500.00 277,364.36 277,364.36 

 -  Obiectiv: MODERNIZARE STRAZILE ALECSANDRI, VETERANI, M.VITEAZUL - MODERNIZARE STRAZILE ALECSANDRI, 

VETERANI, M.VITEAZUL  

  84.02.03.03 71.01.01 105,000.00 16,607.29 0.00 

    105,000.00 16,607.29 0.00 

 -  Obiectiv: NOMENCLATOR STRADAL  - NOMENCLATOR STRADAL   

  70.02.50 71.01.01 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: PUNTI PESTE RIUL OZANA -ZONA CONDRENI SI ZONA GARA - PUNTI PESTE RIUL OZANA -ZONA CONDRENI 
SI ZONA GARA  

  70.02.50 71.01.01 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: Reabil. Spital Lucrari ignifugare - REABILITARE SPITAL ORASANESC SF. DIMITRIE TG NEAMT. IGNIFUGARE 

SI ZUGRAVELI EXTERIOARE - CORP CENTRAL  

  66.02.06.01 71.01.01 54,000.00 54,000.00 54,000.00 

    54,000.00 54,000.00 54,000.00 

 -  Obiectiv: REABILITARE  BIBLIOTECA ORASANEASCA TG. NEAMT (PT/CT) - REABILITARE  BIBLIOTECA ORASANEASCA 

TG. NEAMT (PT/CT)  

  67.02.03.02 71.01.01 25,000.00 32,240.00 24,800.00 

    25,000.00 32,240.00 24,800.00 

 -  Obiectiv: REABILITARE ACOPERIS CORP CENTRAL LA SPITAL ORAS TG NT - REABILITARE ACOPERIS CORP CENTRAL 

LA SPITAL ORAS TG NT  

  66.02.06.01 71.01.01 2,480.00 0.00 2,480.00 

    2,480.00 0.00 2,480.00 

 -  Obiectiv: REABILITARE BLOC OPERATOR(SECTIA CHIRURGIE - REABILITARE BLOC OPERATOR(SECTIA CHIRURGIE  

  66.02.06.01 71.01.01 141,253.00 144,026.52 141,026.52 

    141,253.00 144,026.52 141,026.52 

 -  Obiectiv: REABILITARE IMOBIL CRESA - REABILITARE IMOBIL CRESA  

  68.02.11 71.01.01 64,700.00 64,620.35 64,620.35 

  68.02.50.50 71.01.01 0.00 0.00 0.00 

    64,700.00 64,620.35 64,620.35 

 -  Obiectiv: Reabilitare instalatie electrica/termica - Scoala Domneasca Gr. Gh. Voda Tg Neamt - Reabilitare instalatie 

electrica/termica - Scoala Domneasca Gr. Gh. Voda Tg Neamt  

  65.02.03.02 71.01.01 93,624.00 93,623.64 93,623.64 

    93,624.00 93,623.64 93,623.64 
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 -  Obiectiv: REABILITARE MONUMENTUL  EROILOR - REABILITARE MONUMENTUL  EROILOR  

  67.02.50 71.01.01 2,400.00 2,370.68 2,370.68 

    2,400.00 2,370.68 2,370.68 

 -  Obiectiv: REABILITARE RETELE APA POTABILA ORAS - REABILITARE RETELE APA POTABILA ORAS  

  70.02.05.01 71.01.01 3,270,000.00 188,219.27 188,219.27 

    3,270,000.00 188,219.27 188,219.27 

 -  Obiectiv: REABILITARE SI MODERNIZARE A TREI CORPURI DE CLADIRE -COLEGIUL TEHNIC"ION CREANGA" - 
REABILITARE SI MODERNIZARE A TREI CORPURI DE CLADIRE -COLEGIUL TEHNIC"ION CREANGA"  

  65.02.04.02 71.01.01 1,239,000.00 635,253.65 633,053.65 

    1,239,000.00 635,253.65 633,053.65 

 -  Obiectiv: REABILITARE SI MODERNIZARE SEDIU ADMINISTRATIV UAT TG NEAMT - REABILITARE SI MODERNIZARE 
SEDIU ADMINISTRATIV UAT TG NEAMT  

  51.02.01.03 71.01.01 15,400.00 13,264.80 13,265.84 

    15,400.00 13,264.80 13,265.84 

 -  Obiectiv: REABILITARE TERMICA BLOCURI IN ORASUL TG. NEAMT,REPARATII SARPANTE SI INVELITORI - 

REABILITARE TERMICA BLOCURI IN ORASUL TG. NEAMT,REPARATII SARPANTE SI INVELITORI  

  70.02.50 71.01.01 27,800.00 51,336.34 27,777.95 

    27,800.00 51,336.34 27,777.95 

 -  Obiectiv: REABILITARE,MODERNIZARE SI DOTAREA ASEZAMANTULUI CULTURAL CASA CULTURI - 

REABILITARE,MODERNIZARE SI DOTAREA ASEZAMANTULUI CULTURAL CASA CULTURI  

  67.02.03.06 71.01.01 8,643.00 8,642.80 8,642.80 

    8,643.00 8,642.80 8,642.80 

 -  Obiectiv: REABILITAREA TROTUARELOR SI ALEILOR IN ORASUL TG. NEAMT - REABILITAREA TROTUARELOR SI 

ALEILOR IN ORASUL TG. NEAMT  

  70.02.50 71.01.01 102,000.00 149,746.84 142,270.05 

    102,000.00 149,746.84 142,270.05 

 -  Obiectiv: REALIZ SURSA ALTERNAT CAPTARE APA POTABILA - REALIZ SURSA ALTERNAT CAPTARE APA POTABILA  

  66.02.06.01 71.01.01 500.00 0.00 0.00 

    500.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: REALIZARE PARC TEMATIC,,ION CREANGA"zona Blebea -servicii topo si geo - REALIZARE PARC 
TEMATIC,,ION CREANGA"zona Blebea -servicii topo si geo  

  67.02.50 71.01.30 15,600.00 15,600.00 7,800.00 

    15,600.00 15,600.00 7,800.00 

 -  Obiectiv: REALIZARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI MICROSTATIE EPURARE  - REALIZARE RETEA DE 

CANALIZARE MENAJERA SI MICROSTATIE EPURARE   

  74.02.06 71.01.01 2,400,000.00 0.00 0.00 

    2,400,000.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: REALIZARE SI MODERNIZARE PLATFORMA DE GUNOI IN ORASUL TG NEAMT  - REALIZARE SI 

MODERNIZARE PLATFORMA DE GUNOI IN ORASUL TG NEAMT  

  74.02.05.02 71.01.01 796,000.00 17,004.82 17,004.82 

  74.02.06 71.01.01 0.00 0.00 0.00 

    796,000.00 17,004.82 17,004.82 

 -  Obiectiv: REEVALUARE DP SI DR - REEVALUARE DP SI DR  

  70.02.50 71.01.30 11,700.00 11,300.00 11,300.00 

    11,700.00 11,300.00 11,300.00 

 -  Obiectiv: REMORCA TRACTOR - REMORCA TRACTOR  

  70.02.50 71.01.30 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: REPARATII ACOPERIS IMOBIL PE STR SERAFIM LUNGU -  REPARATII ACOPERIS IMOBIL PE STR SERAFIM 
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LUNGU  

  70.02.50 71.01.01 15,500.00 15,962.09 15,343.41 

    15,500.00 15,962.09 15,343.41 

 -  Obiectiv: Reparatii capitale -Salon terapie intensiva si sectia chirurgie generala - Reparatii capitale -Salon terapie 

intensiva si sectia chirurgie generala  

  66.02.06.01 71.01.01 141,990.00 141,990.00 141,990.00 

    141,990.00 141,990.00 141,990.00 

 -  Obiectiv: Reparatii capitale, Tamplarie PVC - Lucrari de reparatii capitale, respectiv inlocuire tamplarie din lemn cu 
tamplarie PVC cu geam termopan, la cladirile unde isi desfasoara activitatea ambulatoriu de specialitate si pavilionul 

administrativ al Spitalului Orasenesc  

  66.02.06.01 71.01.01 35,840.00 55,553.32 35,434.06 

    35,840.00 55,553.32 35,434.06 

 -  Obiectiv: SARARITA - SARARITA  

  70.02.50 71.01.30 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: SERVER PRINCIPAL UATO - SERVER PRINCIPAL UATO  

  51.02.01.03 71.01.03 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: SISTEM APELARE ASISTENTE - SISTEM APELARE ASISTENTE  

  66.02.06.01 71.01.30 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 

 -  Obiectiv: SISTEM MANAGEMENTUL CALITATII ISO 9001 - SISTEM MANAGEMENTUL CALITATII ISO 9001  

  51.02.01.03 71.01.30 2,200.00 2,156.00 2,156.00 

    2,200.00 2,156.00 2,156.00 

 -  Obiectiv: SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO SI INCHIDERE ELECRONICA LA SEDIUL PRIMARIEI TG MEAMT - SISTEM 

SUPRAVEGHERE VIDEO SI INCHIDERE ELECRONICA LA SEDIUL PRIMARIEI TG MEAMT  

  51.02.01.03 71.01.01 0.00 333.58 0.00 

    0.00 333.58 0.00 

 -  Obiectiv: STATIE AUTOBUS -1 BUC - STATIE AUTOBUS -1 BUC  

  70.02.50 71.01.30 100.00 100.00 100.00 

    100.00 100.00 100.00 

 -  Obiectiv: STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2014-2020 - STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2014-2020  

  70.02.50 71.01.30 18,120.00 18,120.00 18,120.00 

    18,120.00 18,120.00 18,120.00 

 -  Obiectiv: STRATEGIE DE EFICIENTIZARE ENERGETICA - STRATEGIE DE EFICIENTIZARE ENERGETICA  

  70.02.50 71.01.30 12,000.00 12,000.00 10,000.00 

    12,000.00 12,000.00 10,000.00 

 -  Obiectiv: TRACTOR MIC<100CP - TRACTOR MIC<100CP  

  70.02.50 71.01.02 41,600.00 41,600.00 41,600.00 

    41,600.00 41,600.00 41,600.00 

 -  Obiectiv: UTILAJ CU BRAT-ILUMINAT PUBLIC - UTILAJ CU BRAT-ILUMINAT PUBLIC  

  70.02.06 71.01.01 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 
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VII. FOND LOCATIV 

Au fost trimise notificari chiriasilor de locuinte ANL, sociale si beneficiarilor 

imprumutului acordat pentru cumpararea unei locuinte, conform OG nr. 19/1994 care au 

restante la plata chiriilor si a ratelor.  Au fost transmise somatii catre locatarii care au datorii 

mai mici de trei chirii si sase rate la aceste locuinte.  

 În ceea ce priveste solicitarile de locuinte ANL si sociale, in anul 2016 au fost 

inregistrate un număr de 27 de cereri, până in prezent la Primaria orasului Tirgu Neamt fiind 

inregistrate un numar total de aproximativ 911 de cereri. Pentru toate aceste cereri  au fost 

transmise raspunsuri tuturor solicitantilor prin care acestia sunt instiintati că cererile lor sunt 

luate in evidenta Primariei orasului Tirgu Neamt si ca in momentul in care Primaria va 

dispune de locuinte, acestea vor fi mediatizate si repartizate conform legislatiei in vigoare. 

  La inceputul anului 2016 au fost recalculate tarifele la chirii la blocurile ANL- M5 si M6, 

str. 22 Decembrie si V1, str. Stefan cel Mare si la locuintele sociale. Aceste tarife au fost 

majorate cu rata inflatiei, conform legislatiei in vigoare. 

Au fost prelungite contractele de inchiriere la blocurile ANL- bl. M5, M6, V1si  

recalculate chiriile titularilor care au implinit varsta de 35 de ani, conform legislatiei in vigoare. 

De la 01 octombrie 2016 au fost recalculate tarifele la chirii la blocurile ANL- M5 si M6, 

str. 22 Decembrie si V1, str. Stefan cel Mare, dupa modificarile si completarile legislatiei in 

vigoare, pentru lunile noiembrie si decembrie 2016, respectiv pentru anul 2017. 

 Au fost intocmite adeverinte care fac dovada platii integrale a locuintelor care au 

apartinut fondului locativ al Primariei orasului Tirgu Neamt, cumparate de catre actualii 

proprietari. 

 Au fost intocmite referate, materiale informative, raspunsuri la adrese, situatii catre 

Consiliul Judetean, Prefectura sau alte organizatii sau institutii de stat. Au fost intocmite 

solicitari catre alte institutii de stat. 

În blocul de locuinte ANL – V1, str. Stefan cel Mare, in urma solicitarilor de reziliere a 

contractelor de inchiriere a patru chiriasi, s-au eliberat 4 apartamente pentru care s-a facut o 

noua procedura de repartizare, fiind depuse 15 dosare. In urma analizarii acestor dosare de 

catre comisia sociala pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si 

repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii din orasul Tirgu Neamt, aceste 

apartamente au fost repartizate in  luna iunie 2016, doamnelor: Balint Simona, Tomegea 

Andreea, Tricolici Elena si Horga Liana. 
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 De asemenea, in luna septembrie 2016 tot in blocul de locuinte ANL – V1, str. Stefan 

cel Mare, in urma solicitarilor de reziliere a contractului de inchiriere a patru chiriasi, au fost 

eliberate 4 apartamente care vor fi repartizate in anul 2017. 

 Au fost efectuate reparatii urgente la 2 locuinte din fondul locative al Primariei orasului 

Tirgu Neamt, chiriașe Mandache Liliana si Nastasa Iolanda. 

 

VIII. RELAȚIA CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI 

Pe parcursul anului 2016, Compartimentul Asociaţii de Proprietari a desfăşurat 

următoarele activităţi : 

- S-au efectuat, în permanenţă, instruiri cu administratorii cu privire la actele 

normative după care îşi desfăşoară activitatea asociaţiile, precum şi la 

documentele utilizate, prevăzute de lege; 

- Au fost întocmite şi expediate către asociaţii, un număr de 51 de notificări, privind 

respectarea unor prevederi legale referitoare la întocmirea unor documente 

specifice asociaţiilor de proprietari; noutăți legislative, precum și luarea măsurilor 

de întreținere a imobilelor aflate în administrare; 

- Corespondenţă rezolvată în termenul legal: un număr de 47 de adrese, reclamaţii 

şi solicitări, adresate Primăriei Tîrgu Neamţ de către cetăţeni, asociaţiile de 

proprietari, precum şi de unele instituţii  

- S-au continuat procedurile în vederea accesării fondurilor guvernamentale 

destinate creșterii eficienței energetice a blocurilor de locuințe, în temeiul OUG 

18/2009;  

- S-au completat documentațiile necesare, în vederea depunerii cererii de 

finanțare către M.D.R.A.P. a Programului local de creștere a eficienței energetice 

a unui număr de trei blocuri de locuințe din orașul Tîrgu Neamț; 

- S-a menținut legătura în permanență cu reprezentanții SC Termosistem SRL, în 

vederea clarificării și soluționării unor aspecte legate de derularea Programului 

local de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Tîrgu 

Neamț; 

- S-au organizat peste 20 întâlniri cu proprietarii de apartamente şi cu 

administratorii asociațiilor de proprietari, ocazie cu care s-au purtat discuţii 

referitoare la regulile de convieţuire în comun, la programul european de izolare 

termică a imobilelor, precum şi la unele probleme ridicate de proprietari; 

- S-a participat la adunările generale anuale, organizate de către asociațiile de 

proprietari 

- Implicare în urgentarea remedierii unor avarii la instalațiile de apă și canalizare 

care deservesc unele blocuri din orașul Tg. Neamț; 
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- S-au făcut demersuri la operatorul regional Apaserv în vederea implementării 

sistemului de contorizare și facturare individuală a consumului de apă rece 

menajeră pentru condominiile de pe raza orașului; 

- Implicare activă  în strângerea semnăturilor de acord ale proprietarilor unor 

blocuri din orașul Tîrgu Neamț, în vederea depunerii proiectelor de anvelopare a 

clădirilor de locuit, finanțate din fonduri europene;  

 

IX. TRANSPORTURI-ILUMINAT PUBLIC 

 Au fost eliberate un număr de 1 autorizaţie de transport şi un număr de 3   autorizaţii 
de taxi  persoane în regim de taxi,  în conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 Au fost prelungite la cerere un număr de 2 autorizaţii de transport persoane în regim 
de taxi  în conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003 privind transportul în regim 
de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare. 

 Au fost anulate un numar de 4 autorizaţii de taxi şi un nr. de 2 autorizaţii de 
transport, în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare. 

 Au fost supuse spre dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ 
mai multe proiecte de hotărîre care se referă la: completarea anexei la HCL nr 
62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public 
local în regim taxi şi în regim de închiriere, transportatorilor autorizaţi de pe raza 
administrativ teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ, care îndeplinesc condiţiile pentru 
autorizare.  

 Au fost supuse spre dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ 
mai multe proiecte de hotărâre care se referă la completarea anexei la H.C.L. nr. 
93/28.09.2009  privind prelungirea la cerere a autorizaţiei de transport şi a autorizţiei 
de taxi, precum şi atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public 
local în regim de taxi, transportatorilor autorizaţi de pe raza administrativ  teritorială a 
oraşului Tîrgu Neamţ. 

 A fost supus spre dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ 
proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor 
servicii de transport public local, precum şi taxa(redevenţa) pentru locul de aşteptare 
a autovehiculelor taxi, pentru anul 2017. 

 A fost supus spre dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ 
proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de colectare, 
transport şi depozitare a deşeurilor  a S.C. Eco Tg. S.R.L. Tîrgu Neamţ. 

 A fost supus spre dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ 
proiectul de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului 
public de salubrizare a oraşului Tîrgu Neamţ. 

 A fost supus spre dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ 
proiectul de hotărâre privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând 
domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ către S.C. Civitas Com SRL Tîrgu Neamţ. 
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 A fost supus spre dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ 
proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 256/2015 privind 
aprobarea Regulamentului de atribuire şi utilizare a locurilor de parcare în parcările 
de reşedinţă din oraşul Tîrgu Neamţ. 

 A fost supus spre dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ 
proiectul de hotărâre privind atribuirea şi încheierea contractului de delegare prin 
concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a 
unităţilor administrativ – teritoriale membre ale ADI ”Econeamţ” din zona , jud. 
Neamţ 

 Au fost soluţionate sesizările venite din partea cetăţenilor oraşului cu privire la 
defecţiunile apărute la Iluminatul Public. 

 Au fost mai multe convocări a Comisie de siguranţă a circulaţie din cadrul primăriei 
unde au fost dezbătute probleme legate de siguranţa traficului rutier, precum şi 
siguranţa pietonilor.  

 Au fost întreprinse  acţiuni de control, în colaborare cu Poliţia Comunitară şi Poliţia 
Rutieră a oraşului Tîrgu Neamţ, asupra activităţi de transport public local în regim de 
taxi; 

 Au fost întreprinse activităţi de ornare a oraşului cu instalaţii de iluminat festiv pentru 
perioada Sărbătorilor de iarnă. 

 Au fost întreprinse măsuri de întreţinere la sistemul de Iluminat Public din oraşul 
Tîrgu Neamţ. 

 Au fost soluţionate problemele semnalate de locuitori oraşului cu privire la 
funcţionarea Iluminatului public. 

 Au fost supuse verificării tehnice periodice, conform PTA1, centralele termice care 
aparţin Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ;  

 Au fost soluţionate cererile venite din partea unor Instituţii precum şi din partea 

cetăţenilor cu privire la Iluminatul Public, Sistematizarea Rutieră, Transportul în regim 

de taxi, etc. 

 

Situaţia autorizaţiilor la data de 31.12.2016: 

 42 - autorizaţii de transport valabile; 
 69 - autorizaţii de taxi persoane valabile; 
  80 - autorizaţii de taxi, aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 cu 
modificarile şi completările ulterioare. 
 

Locurile de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi de pe raza administrativ – teritorială 
a oraşului Tîrgu Neamţ 
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Lista operatorilor de transport care desfăşoară activitatea de taxi persoane la 

data de 31.12.2016 

Nr. 

crt 

Denumire 

operator 

taxi 

Sediu 
Persoană 

de contact 

Nr. aut. 

transport 

Nr.de 

înmatricular

e 

Nr. 

aut. 

taxi 

1.  Măriuța 

Gheorghe 

P.F.A 

Tg. Neamţ , str.22 
Decembrie, bl.N6, 
sc.A, ap.5 

Măriuța 

Gheorghe 

1 

  

NT 05 FYD 1 

2.  Asiminei Tg. Neamț , Aleea 

Zimbrului bl.B4, 

Asiminei 2 NT 99 NIC 2 

Nr. 

crt. 

Denumirea locului de aşteptare  

a taxiurilor pentru clienţi 

Numărul 

locurilor de 

aşteptare 

1. Parcare Str. Calistrat Hogaş – în faţă la Rotisor 19 

3. Platou lateral al restaurantului “Central”- Str.Mărăşeşti. 12 

4.  Str. Plopului – în spatele Pieţei Agroalimentare 5 

5. Parcare Primăria oraşului Tîrgu Neamţ 3 

6. Str. Radu Teoharie (în faţa atelierului de sticlărie) 3 

7. Str. Cuza Vodă- în faţă la S.C. Socom Unire S.A. 5 

8 Str. Cuza vodă -  în faţa Autogării S.C. Mondo Tour S.A. 8 

9. Str. Mihail Sadoveanu – în partea laterală la şcoala nr.3, Humuleşti.  8 

10. Gara oraşului Tîrgu Neamţ. 9 

11. Humuleştii Noi – în staţia de autobuz, sensul de circulaţie Tîrgu Neamţ - 

Piatra Neamţ. 

1 

12. Blebea – în faţa magazinului ”Consum Coop” 2 

13. Condreni  - în faţa şcolii. 1 

14. Autogara Intertrans – Str. Cuza Vodă. 4 

 TOTAL LOCURI DE AŞTEPTARE A TAXIURILOR PENTRU CLIENŢI 80 
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Ioan P.F. sc.B, ap.40 Ioan  

3.  Bobric 

Gheorghe 

P.F.A. 

Tg. Neamț 

,str.Mărășești,  

nr.2,bl. B5, sc. A, 

etaj 1, ap 7 

Bobric 

Gheorghe 

3 

 

NT 93 DAN 

 

3 

4.  Matasă 

Dragoş 

PFA 

Tg. Neamț , Aleea 

Zimbrului bl.B4, 

sc.B, ap.25 

Mătasă 

Dragoș 

 

4 

 

NT 18 MYR 4 

 

 

 

5.  Maftei 

Adrian P.F. 

Tg. Neamț, str.Mihai 

Eminescu, bl.F5, 

ap.22 

Maftei 

Adrian 

5 

 

NT 02 WVW 5 

6.  Dascălu 

Ioan P.F. 

Tg. Neamț, str.Cuza 

Vodă, bl.A11, sc.B, 

ap.37 

Dascălu 

Ioan 

6 

 

NT 25 DID 6 

7.  Sandu 

Gheorghiţă 

Cristinel I.I. 

 

Tg. Neamț, str.Ion 

Creangă,nr. 24 

Sandu 

Gheorghiţă 

Cristinel 

7  

 

NT 08 XSL 7 

 

 

 

 

8.    

 

Ilieş 

Cătălin – 

Vasile 

P.F.A 

Tg. Neamţ, Str. 

Cuza Vodă, nr. 17, 

bl. G100, sc. A, etaj 

3, ap. 69, Judeţul 

Neamţ 

Ilieş 

Cătălin - 

Vasile 

8   

   

 NT 09 KRW 40 

   

 NT 22 KTA 55 

9. Preda 

Vasile P.F. 

Tg. Neamț, 

str.Abator,nr.15A 

Preda 

Vasile 

9 

 

NT 05 USD 9 
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10. Ugureanu 

Elena – 

Tinela I.I. 

Tg. Neamț, Aleea, 

Zimbrului, bl. B3, sc. 

C, etaj3, ap.53, jud. 

Neamţ 

Ugureanu 

Elena – 

Tinela 

10  NT 20 TYN 10 

11. Iacoboaie 

Alexandru 

I. I.  

Tg. Neamț ,str.Pictor 

NicolaeGrigorescu, 

bl.G4/100, scara A, 

etaj 3, ap. 78 

Iacoboaie 

Alexandru 

11 

 

NT  93 YAC  

 

11 

12. Oglinzanu 

Constantin 

Ciprian 

P.F. 

Tg.Neamț,str.Bogda

n Petriceicu Hașdeu, 

nr.22 

Oglinzanu 

Constantin 

Ciprian 

12 

 

NT 11 ROC 12 

13. Maftei 

Vasile 

Ciprian 

P.F. 

Tg. Neamț, str. Cuza 

Vodă,bl.A3, sc.B, 

ap.14 

Maftei 

Vasile 

Ciprian 

13 

 

NT 05 LHJ 13 

14. Mariean 

Șchiopu 

Gheorghe 

P.F. 

Tg. Neamț, 

str.Mărășești, bl.B5, 

sc.B, ap.26  

Mariean 

Șchiopu 

Gheorghe 

14 

 

NT 02 ZFZ 14 

15. Oglinzanu 

Gheorghe 

P.F. 

Tg. Neamț, 

str.Bogdan 

Petriceicu Hașdeu, 

nr.22 

Oglinzanu 

Gheorghe 

15 

 

NT 11 ROC 

 

18 

16. Lazăr 

Constantin 

P.F.A 

Tg. Neamț, 

str.Fdt. Văii, nr.1 

Lazăr 

Constantin 

17 

 

NT 05 SBL 17 

17. Ilieş C. 

Constantin 

P.F.A 

Tg. Neamț, str. 

Măraşeşti, nr. 200 

Ilieş C. 

Constantin 

18 

 

NT 59 YCS 18 

18. Marian A. 

Nicolae 

Întreprinde

re 

Individuală 

Tg. Neamt, b-dul 

Ştefan cel Mare, nr. 

32, bl.M11, sc. B, 

etaj 2, ap. 19 

Marian A. 

Nicolae  

19 

 

NT 08 FRU 19 

19. Tănăsescu 

Florin 

Tg. Neamț, str. Tănăsescu 20 NT 92 MAF 20 
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P.F.A Vultur, nr.17 Florin  

20. Ticu 

Gheorghe 

P.F. 

Tg. Neamt, str. 

Calistrat Hogas, Nr. 

1, Bl. B.13, Sc. B, 

Ap 33 

Ticu 

Gheorghe 

21 

 

NT 01 KEN 21 

 

 

 

 

21. Boroeanu 

Neculai I.I 

Tg.Neamt, Str. 

Alexandru 

Lăpuşneanu, Nr. 9 

Boroeanu 

Neculai 

22 

 

NT 69 KTA 

28.08.2015 

02.05.2017 

22 

 

 

NT 01 ETX 

27.10.2016 

27.10.2021 

37 

 

 

22. Gafița 

Alexandru 

P.F. 

Tg.Neamț,Str.Aleea 

Tîrgului, bl. A9, sc. 

B, et. 3, ap. 29 

Gafița 

Alexandru 

23 

 

NT 23 FLY 23 

23. Luca I. 

Daniel 

P.F.A 

Tg. Neamţ, Fdt. 

Viilor, nr. 1,  

Luca I. 

Daniel 

24 NT 84 Y CI 24 

 

 

 

24.   Feştilă 

Vasile I.I. 

Tg. Neamț, str. Baile 

Oglinzi, nr. 23  

Festila 

Vasile 

25 

 

NT 34 CAT 

 

25 

 

 

 

25. Vicol 

Cezar 

Gheorghe 

P.F. 

Tg. Neamț, b-dul. 

Mihai Eminescu, bl. 

F5,sc. C, etaj 1, 

ap.34 

Vicol Cezar 

Gheorghe 

36 

 

NT 99 VIC 63 

26. Stan Ilie I.I. Tg.Neamț, Stan Ilie 39 NT 05 KMT 72 
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str.Batalion, nr.2  

27. Pop C. 

Dumitru 

Taxi I.I. 

Tîrgu Neamţ, str. 

Alexandru 

Lăpuşnenu, nr. 7 

Pop C. 

Dumitru 

37 MT 74 CRY 65 

 

28. 

 

Kovacs 

Adrian I.I. 

Tg. Neamţ,str. 

Română, nr. 40 

Kovacs 

Adrian 

40 

 

NT 30 KAB 45 

 

 

 

29. Chirilă 

Ivghenie 

Eliade 

P.F.A. 

Tg. Neamţ, str. 22 

December, bl. L1, 

sc. A, etaj 3, ap.15 

 

Chirilă 

Ivghenie 

Eliade 

41 

 

NT 73 ELI 

19.12.2014 

19.12.2019 

46 

 

  

NT 83 ELI 

19.12.2014 

04.11.201 9 

70 

30. Scutelnicu 

Ionel I.I. 

Tîrgu Neamţ, str. 

Cuza Vodă, Bl. A1, 

sc. C, etaj 1, ap. 47. 

Scutelnicu 

Ionel 

42 NT 11 NON 47 

 

31. Iftime 

Marius – 

Daniel I.I. 

Tîrgu Neamţ, str. 

Codrului, nr.2, bl. 

B7, ap. 26 

Iftime 

Marius 

Daniel 

30 

26.11.2015 

01.10.2018 

NT11 MGI 

26.11.2015 

01.03.2018 

60 

 

32. 

 

 

 

Dulamă 

Vasile 

P.F.A 

Tg. Neamţ, str. Ion 

Creangă, nr.15 

Dulamă 

Vasile 

31 

 

NT 56 DVT 44 

 

 

  

33. Roşu 

Neculai – 

Claudiu 

P.F.A. 

Tg. Neamţ, str. 

Tăbăcari, nr. 2A 

Roşu 

Neculai – 

Claudiu 

44 

 

NT 77 MON 54 
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34.   Lariu -

Rusu – 

Movilă- 

Constantin 

I.I  

Tg. Neamţ, str. 

Mărăşeşti, nr. 44, bl. 

B15, sc. A, ap. 14, 

etaj 3 

Lariu -

Rusu – 

Movil - 

Constantin 

45 

 

NT. 28 CAT 36 

NT 16 WND 48 

NT 11 BDR 52 

NT 77 LUX 57 

NT 55 CAT 61 

NT 11 NIH 75 

35. Coşofreţ V. 

Vasile I.I. 

Tg. Neamț, str. Petru 

Rareş, bl. B2, ap. 3, 

Judeţul Neamţ 

Coşofreţ V. 

Vasile 

29 

 

NT 44 PAU 

 

38 

NT 14 CAT 

 

59 

NT 40 SOR 

02.12.2013 

v.2014 

41 

 

 

NT 67 WAS 

 

50 

 

 

 

 

36. EDDDEN 

TAXI SRL-

D 

Tîrgu Neamţ, str. 

Ştefan cel Mare, bl. 

B1, sc. B, etaj 1, ap 

11 

Cucoş 

Ionel 

32 NT 38 KTA 8 

NT 79  PIC 

 

66 
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37.  Melinte 

Ioan 

Intreprinde

re 

Individuală 

Tîrgu Neamţ, str. 

Ştefan cel Mare, nr. 

106, bl. V1, sc. A, 

ap.20 

Melinte 

Ioan 

38 

 

NT 23 BRM 

 

35 

NT 25 BRM 

 

51 

 

NT  27 BRM 

 

64 

38. Gorce 

Vergil PFA 

Tg. Neamţ, str. 

Calistrat Hogaş, nr. 

1, bl. B13, sc. C, etaj 

3, ap. 50 

Gorce 

Vergil 

45 NT 28 CAT 58 

39. SC Marcos 

92 SRL 

Tg. Neamț, str. Cuza 

Vodă, nr. 10 

Coșofreț 

Mioara 

28  

 

 

 

 NT 10 LEO 28 

 NT 64 LEU 29 

 NT 12 LEO 30 

 B 53 UAV 31 

 NT 13 LEO  32 

 NT 45 LEU 33 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

NT 43 LEO 

 

34 

 NT 03 LEO 74 

 

 NT 43 LEU 42 

 NT 54 LEO 39 

 B 60 LLJ 73 
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 NT 39 LEU 71 

 NT 54 LEU 43 

40. S.C. AG 

SAN 

INVEST 

S.R.L. 

Tg. Neamț, str. 

Tudor Vladimirescu, 

nr.3 

Crețu Ion 35 

 

 

  

 

 

NT 09 BAN 62 

41. Chitic A. 

Adrian I.I. 

Tîrgu Neamţ, str. 

Siret, nr. 5 

Chitic 

Adrian 

30   

 NT 97 ADY 67 

 NT 95 AVC 68 

 NT 96 AVC 69 

 

X. ACȚIUNI PE LINIE DE PROTECȚIA MEDIULUI 

 Acţiuni privind depistarea depozitelor necontrolate de deşeuri menajere, a 
locurilor  nesalubrizate (râu Ozana amonte şi aval). Acţiunile s-au desfăşurat în 
mai multe etape, la unele au participat şi reprezentanţi ai altor instituţii abilitate. 
S-a făcut apel la spiritul gospodăresc al cetăţenilor printr-un anunţ în care se 
reamintea că luna aprilie este declarată "LUNA CURĂŢENIEI". 

 Ziua Mediului - 5 iunie 2016 - prin actiuni de salubrizare in zonele areale ale 
orasului, respectiv Monumentul „Vînatorilor de Munte”, Parc „Cetate „ si zona 
„Cetatii Neamtului”, malurile drept si stâng, amonte și aval al râului Ozana.  

 În cadrul proiectului naţional “LET‘ S DO IT, Romania!”, care a avut loc in data de 
26 septembrie 2016, proiect de curăţenie a deşeurilor abandonate în arealele 
naturale, s-a participat cu cei doi operatori de salubrizare S.C. ECO TG. S.R.L. 
Tîrgu Neamţ şi Eurosal Trade Tîrgu Neamţ, Compania Judeteana Apa Serv S.A. 

  Referitor la obligatiile administratiilor publice locale prevazute in Ordonanta de 
Urgenta nr.196/2005  privind Fondul de Mediu, cu modificarile si completarile 
ulterioare, prin care se prevede:” o contributie de 100 lei/tona datorata de 
unitatile administrativ-teritoriale incepind cu data de 1 iulie 2010, in cazul 
neindeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitatilor de deseuri 
municipale si asimilabile, colectate si incredintate spre eliminare finala…”, 
obiectivul nu s-a indeplinit: de catre S.C. ECO TG. S.R.L. Tg. Neamt. 

 
Notă: Populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice au fost înştiinţate de nenumărate 

ori cu privire la obligaţiile pe care le au de a încheia contracte pentru prestarea 
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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.Este foarte importanta colectarea selectiva a deseurilor pentru 

diminuarea cantitatii de deseuri incredintate spre eliminare finala. 

Au fost confectionate si amplasate placute cu texte avertizoare, in conformitate cu 

Hotararea Consiliului Local nr. 22/27.02.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru 

stabilirea si sanctionarea faptelor de incalcare a normelor in domeniul gospodaririi 

localitatii, a intretinerii curateniei, a ordinii si linistii publice in orasul Tirgu Neamt.  

 Accesarea fondurilor comunitare prin Programul Operaţional Sectorial pentru 
Mediu – cele doua proiecte judetene sunt in derulare; s-au aprobat hotarari ale 
Consiliului Local necesare in derularea lor, precum si alte formalitati solicitate ce 
catre cele doua Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara, respectiv „Aqua Neamt” si 
„Econeamt”. 

 

Alte acţiuni desfăşurate în anul 2016: 

 Se respecta prevederile la “Planul de măsuri privind colectarea selectivă a 
deşeurilor”, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 132/30.06.2010  

 s-au vizualizat obiectivele ce au fost discutate de Colectivul de analiză tehnică,  
numit prin Ordinul Prefectului la Agentia pentru protectia Mediului Neamt; 

 s-a colaborat cu comisarii Gărzii de Mediu Neamţ la solicitarea acestora la sesizări 
ale cetăţenilor, prin punere la dispozitie de date si informaţii, însoţirea în teren şi  
întocmirea Notelor de constatare. 

 au fost consiliaţi şi informaţi cetatenii, pe diferite probleme de specialitate. 

 

XI. URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

a.Compartiment Urbanism 

1.1. Certificate de urbanism eliberate– 341 

1.2. Autorizaţii de construire eliberate – 214, din care : 

- 27 autorizaţii  construire locuinţe 

- 27 autorizaţii construire anexe gospodăreşti 

- 19 autorizaţii construire extinderi  

- 8  autorizaţii construire spaţii comerciale  

- 5 autorizaţii construire modificări spaţii 

- 63 autorizaţii construire branşamente şi instalaţii utilizare conductă gaze naturale 

- 1 autorizaţie construire schimbare destinaţie 

- 19 autorizaţii desfiinţare locuinţe 

- 20 autorizaţii construire împrejmuiri la limita de proprietate 
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- 29 autorizaţii construire pentru alte lucrări 

1.3. autorizații bransament electric,apa și canal-138 

Ca rezultate financiare, prin veniturile aduse la bugetul Primăriei din taxe :  

-  certificate de urbanism de 8142,84 lei 

- autorizaţii construire a fost încasată suma de 116129,86  lei 

- regularizări taxe – 17023,85 lei 

- autorizații bransament electric,apa și canal- 3022,5 lei 

- avize spargere drum-18230 lei 

- Concesionări-închirieri  s-au încasat în 446,944 lei 

- Acorduri amplasare s-au încasat 12193,31 lei 

b. Atribuţia principalã a Compartimentului Administrarea domeniului public și 

privat  - centralizarea, urmãrirea agenţilor economici sau persoanelor fizice care 

folosesc domeniul public sau privat al oraşului, în baza unor contracte de 

închiriere/concesionare sau utilizeazã temporar terenuri în diverse scopuri şi 

recuperarea sumelor datorate de aceştia bugetului local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. COMPARTIMENT PEISAGISTICĂ 

1. Elaborarea graficelor  de  plantări  și a  lucrărilor   de întreținere  a spațiilor 
verzi  pentru anul 2016,  alegerea speciilor, conceperea  modelelor  florale și  
calcularea  necesarului  de  material   dendro-floricol. 

2. Urmărirea  lucrărilor  de plantări : 
Martie-aprilie : 

- arbori si arbuști (Parc central, B-dul Mihai Eminescu, B-dul Stefan cel 
Mare, Școala nr. 2, Creșa nr.1, Aleea Salcâmilor, Parc Super, Parc Ion 
Creangă, Primărie)  = 500 buc. 

- răsaduri  de specii floricole bienale (B-dul Stefan cel Mare, Casa 
Culturii, Parc Super, Parc Creanga, Casa Culturii, B-dul Mihai Eminescu)  
= 6.500 buc. 

Iunie : 

- răsaduri de specii floricole anuale (B-dul Stefan cel Mare, Parc Super, 
Parc Creanga, Casa Culturii, B-dul Mihai Eminescu, sensuri giratorii, 
Parc Eroi) = 25.000 buc. 

În evidenţă Nr. 
contracte 

Contracte de concesionare teren  15 

Contracte închiriere 7 

Contracte comodat 4 

Acorduri amplasare  80 

Acte adiționale 25 

Licitații  28 
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- plante la ghivece (stâlpi de iluminat B-dul Stefan cel Mare si B-dul 
Mihai Eminescu)= 630 buc. 

Septembrie : 

- plante la ghivece (Parc Central, sens giratoriu M. Eminescu, Primărie) 
= 300 buc. 

Noiembrie: 

- bulbi lalea ( Primărie, B-dul Stefan cel Mare, Casa Culturii, Parc 
Central, Parc Ion Creanga, sensuri giratorii, Parc Super) = 10.350 buc. 

         Refacerea  suprafețelor  cu  gazon (spații verzi) = 100 mp  

 

3. Urmărirea lunara a situațiilor  de lucrări  efectuate la spatiile verzi si salubritate 
pe raza orașului Tirgu Neamț, propuneri. 

4. Colaborarea cu colegii  in vederea găsirii soluțiilor pentru  amenajarea  
orașului  cu  ocazia  Sărbătorilor  Pascale si a Sărbătorilor de iarna. 

5. Intocmirirea unor   proiecte de peisagistica: 
- refacere proiect Aleea Targului 

- refacere proiect str. Stefan cel Mare (UPU) 

- spatiu verde str. Ion Roata (troita) 

- spatiu verde Blebea (troita) 

- spatiu verde Aleea Zimbrului (parculet  Miraj) 

- spatii verzi parc Ion Creanga 

- scoala nr. 2 – curte si cladiri 

- reamenajare Parc Cetate 

- planse cu locurile de parcare concesionate de Civitas (aprox. 40) 

6. Preluarea sesizărilor de la cetățeni cu referire la spatiile verzi si rezolvarea 
reclamațiilor in termenele prevăzute – 40 buc.  

7. Inventarierea mobilierului stradal si întocmirea referatelor pentru  
suplimentarea  numărului  acestor obiecte,  acolo unde este  necesar. 

 

XII. FOND FUNCIAR-REGISTRU AGRICOL 

Activitati desfasurate: 

            - rezolvarea problemelor de fond funciar,      

            - eliberarea titlurilor de proprietate titularilor;              

           - eliberarea de certificate de producator, acordarea vizelor trimestriale; 

           - eliberarea adeverintelor prin care se atesta un fapt sau o situatie – din baza de 

date al serviciului;    

           - întocmirea raspunsurilor la cereri si la diferite reclamatii, sesizari, etc.; 
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           - efectuarea activitatii de consiliere a cetatenilor privind problemele specifice 

serviciului;               

           - desfasurarea activitatilor în afara biroului (munca de teren); 

           - colaborarea cu celelalte compartimente ale primariei sau cu alte institutii;  

           - perfectionarea profesionala.   

     Rezolvarea problemelor de fond funciar ce decurg din punerea în aplicare a Legii 

fondului funciar nr. 18/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii 

nr. 169/1997, a Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, a Titlurilor IV – 

VI din Legea nr. 247/2005, Legea 165/2013, constă în verificarea dosarelor aflate în lucru, 

verificarea situatiei juridice a terenurilor solicitate, verificarea vechilor amplasamente, 

pregatirea dosarelor pentru a fi analizate în cadrul sedintei Comisiei orasenesti de fond 

funciar, întocmirea raspunsurilor la diversele solicitari privind modul de aplicare a legilor 

sus amintite, întocmirea diferitelor comunicari, înstiintari privind masurile stabilite de 

comisia locala de fond funciar si hotarârile comisiei judetene de fond funciar, pregatirea 

proceselor-verbale de punere în posesie, punerea efectiva în posesie cu terenurile 

agricole pe raza municipiului, întocmirea raspunsurilor la adresele diferitelor institutii 

(institutia prefectului, judecatorie, tribunalul, oficiul de cadastru, agentia domeniilor 

statului, politie, etc.) privind modul de aplicare a Legii fondului funciar, eliberarea 

diferitelor documente (extrase de pe planurile de fond funciar, titlurile de proprietate, 

ordinele prefectului, copii de pe dosarele de fond funciar, etc.) întocmirea diferitelor 

situatii, solicitari de avize, referate, procese-verbale de constatare pentru alte 

compartimente din cadrul primariei sau pentru alte institutii, întocmirea situatiilor 

centralizatoare privind stadiul aplicarii Legii fondului funciar.   

 Întocmirea raspunsurilor la cererile, sesizarile, reclamatiile, etc. (primite atât din 

partea persoanelor fizice si persoanelor juridice, diferitelor institutii, cât si din partea altor 

compartimente din cadrul primariei) repartizate în vederea solutionarii biroului cadastru se 

face dupa o prealabila verificare si documentare. În vederea solutionarii unor dosare sau 

pentru rezolvarea unor probleme agricole sau de fond funciar, angajatii biroului, pe lânga 

întocmirea raspunsurilor la cereri, se preocupa si de întocmirea de diferite referate, 

proiecte de hotarâri, procese-verbale de constatare, de întocmirea de situatii 

centralizatoare, anunturi, înstiintari, invitatii în vederea ridicarii titlurilor de proprietate sau a 

ordinelor emise de institutia prefectului, etc.  activitatilor în afara biroului (munca de teren) 

se face în scopul culegerii datelor pentru înscrierea în registrul agricol, verificarii vechilor 

amplasamente ale parcelelor revendicate, verificarii amplasamentului parcelelor 

repartizate, evaluarii pagubelor produse de animale la culturile agricole sau cu ocazia 

verificarii unor reclamatii, receptionarii parcelelor cultivate - parcele pentru care s-au 

solicitat subventii de stat, cu ocazia verificarii starii de fapt al terenurilor.    
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Pe parcursul anului 2016 la Biroul Fond Funciar au intrat, spre rezolvare, 350 de 

cereri, sesizari, înstiintari, solicitari de date referitoare la problemele specifice biroului. Din 

cele 350 cereri, 330 au avut ca obiect diverse cereri, sesizari, comunicari, solicitari de date 

referitoare la terenurile restituite/atribuite, solicitari de puncte de vedere privind modul de 

aplicare a prevederilor Legii fondului funciar, solicitari extrase de schite de fond funciar, 

contestatii, solicitari de date din dosarele depuse, completari de dosare,etc., – formulate 

atât de persoane fizice cat si de persoane juridice. Raspunsurile la aceste cereri s-au 

formulat în baza evidentelor biroului privind punerea în aplicare a Legii fondului funciar sau 

potrivit hotarârilor Comisiei locale de fond funciar. Restul de 20 cereri au constituit dosare 

depuse în vederea dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente caselor 

de locuit si anexelor gospodaresti, în baza prevederilor art. 23 ,27  si 36 din Legea nr. 

18/1991, republicata, cu modificarile si completarile  ulterioare, cereri care au fost 

solutionate prin eliberarea  titlurilor de proprietate.   

La nivelul orasului au fost inregistrate un numar total de 3224 cereri de reconstituire 

si constituire  a dreptului de proprietate, din care au rămas nesoluţionate  68(nu s-au emis 

titluri de proprietate), din care: 

            - 45 cereri  validate de Comisia Judeţeană în temeiul Legii nr. 18/1991, dar nu 

s-au emis titluri de proprietate, din diferite motive(terenuri pe alte localităţi, titulari 

decedaţi  fără moştenitori cunoscuţi, titulari cu alte adrese de domiciliu decât cele din 

cererile din 1991 etc.) ; 

                     - 18 cereri pentru care nu există terenuri de aceeaşi categorie cu cea 

preluată(intravilan) în vederea atribuirii pe alte amplasamente ;   

       -  5 cereri pentru o suprafaţă totală de  5 ,00 ha,  conform Legii nr. 341 

din 12 iulie 2004, a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la 

victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care și-au 

jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov 

din noiembrie 1987. 

Pentru definitivarea aplicării legilor funciare se va propune Consiliului local al 

oraşului Tîrgu Neamţ trecerea din domeniul public în domeniul privat a suprafeţei de teren 

necesară punerii în posesie a tuturor persoanelor îndreptăţite, în condiţiile în care acestea 

vor fi de acord cu amplasamentele oferite. Totodată, se va reface corespondenţa cu 

persoanele cărora trebuie să li se mai elibereze titluri de proprietate, în vederea întocmirii 

documentaţiilor. Se va acorda o atenţie deosebită  întocmirii documentaţiilor care urmează 

a fi înaintate Comisiei Judeţene, astfel încât să cuprindă documentele necesare validării 

propunerilor Comisiei locale și a eliberării titlurilor de proprietate. 



 
86 

 

În baza Legii nr. 17 din 7 martie 2014, privind unele măsuri de reglementare a 

vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 

268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 

proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 

Domeniilor Statului în anul 2015 s-au înregistrat si soluţionat 23 cereri  de afisaj oferte de 

înstrainare terenuri agricole situate pe teritoriul administrativ al orașului Tîrgu Neamţ. 

REGISTRU AGRICOL 

În  orasului Tîrgu Neamt sunt înregistrate un  numar 85 Registre agricole din care: 

43 în Tîrgu Neamt, 4 Blebea, 5 Humulestii Noi, 26 Humulesti, 3 Strainasi, 1 Societati, 2 

Blocuri si 1 Diversi, în baza carora se poate concluziona ca la nivelul orasului Tîrgu 

Neamt figureaza înregistrate un numar de 3948 pozitii , din care  3559 gospodarii  

individuale, un numar de 41 pozitii cu personalitate juridica, 107 pozitii pentru 

persoanele cu domiciliul stabil la bloc  si 251 partide deschise pentru persoanele cu 

domiciliul pe alte localitati.  

Astfel, se poate concluziona că dintre cele 3559 gospodarii individuale, care 

sunt la nivelul orasului Tirgu Neamt, un numar de 135 gospodarii au declarat peste 

2,00 ha teren arabil și/sau detin mai mult de 2 capete bovine, peste 10 capete ovine si 

caprine sau detin un numar mai mare de familii de albine si pasari de curte.    

În vederea completarii registrului agricol cetatenii trebuie sa stie ca în fiecare an 

se completeaza datele în registrul agricol  în baza unei declaratii date de catre 

cetatean sub semnatura proprie de capul gospodariei sau, în lipsa acestuia,de un alt 

membru major al gospodariei, prin vizitarea gospodariilor de catre persoanele 

împuternicite cu completarea registrului agricol. 

Se înscriu în registrul agricol numai gospodariile populatiei si unitatile cu 

personalitate juridica ce detin terenuri agricole si silvice, precum si cele care detin 

animale si pasari pe specii si categorii, respectiv efectivele de pasari, bovine, porcine, 

ovine, caprine, cabaline si familii de albine. Înregistrarea familiilor de albine se face în 

registrul agricol  în localitatea de domiciliu al proprietarului. 

Completarea datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de 

proprietate acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai 

pe baza de documente anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului 

de gospodarie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodariei, sub 

sanctiunea nulitatii. 

În cazul în care nu exista documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor 

privind cladirile si terenurile,a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, 

precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face pe baza declaratiei date sub 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/margaD/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp264422/00049656.htm
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semnatura proprie de capul gospodariei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major 

al gospodariei sub sanctiunea nulitatii. 

Înscrierea datelor în registrul agricol se poate face si la sediul primariei în cazul 

în care capul gospodariei se prezinta din proprie initiativa sau pentru rezolvarea altor 

probleme. Persoanele care nu au domiciliul în localitate vor trimite declaratia prin 

posta, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaratia prin 

procura. 

Activitatea biroului registrul agricol se desfasoara si conform 

H.G.1632/29.12.2009 ce are ca obiectiv general evidenta si centralizarea automata a 

datelor din registrele agricole. 

În anul 2016, au fost eliberate un numar de 5201 adeverinte privind suprafetele 

de teren detinute de catre cetateni în vederea completarii dosarelor pentru : ajutor 

social, alocatie pentru sustinerea familiei, potrivit Legii 416/2001 cu prevederile H.G 

nr.50/2011, rechizite, bursa, telefonie mobila, subventie în agricultura, anchete sociale  

pentru centru de zi, comisia judeteana pentru personae cu handicap, casa asigurarilor 

de sanatate, notariat, întocmirea de documentatii cadastrale, judecatorie si pentru 

eliberarea cartii de identitate. 

-   de la începutul anului 2016 s-a răspuns la un numar de 431 cereri cu privire la 

constructii detinute de catre cetateni, adrese necesare la biroul de carte funciara, 

notariat sau judecatorie. 

-   pentru A.P.I.A au fost eliberate un numar de 506 adeverinte.  

Atestatele de producător atesta pentru orice fermier calitatea de producator 

agricol,îi faciliteaza accesul în piete,unde poate închiria mese si cîntare pentru vânzarea 

produselor și se elibereaza in baza Legii nr. 145 din 21 octombrie 2014. 

Aceste atestate se completeaza si sunt valabile un an de la data emiterii, se 

vizeaza semestrial, prin aplicarea stampilei si semnaturii în spatiul corespunzator perioadei 

pentru care se solicita acesta. 

Atestatul de producator nu este transmisibil si nu se admit modificari.   

In aceasta perioadă s-au verificat în teren semestrial si  au fost avizate în baza 

proceselor verbale  efectuate în teren un numar de 26 atestate de producator și un numar 

de 24 de carnete de comercializare. 

Din activitatea specifica registrului agricol face parte si  eliberarea actelor în 

vederea arendarii terenurilor existente pe raza localitatii. 
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In cursul anului 2016 au fost înregistrate un numar de 89 contracte de arenda cu 

suprafata totala de 74,5472 ha, contracte încheiate pe o perioada de 1-10 ani. 

    Prin arendare se întelege contractul încheiat între proprietar, uzufructuar sau un alt 

detinator legal de bunuri agricole, denumit arendator, si arendas, cu privire la exploaterea 

bunurilor agricole pe o durata determinata si la un pret stabilite de parti. 

Arendarea  se face prin contract  scris, încheiat între arendator, pe de o parte, si 

arendas,pe de alta parte. Partile contractate pot fi persoane fizice sau juridice. 

Persoanele fizice trebuie sa aiba pregatire de specialitate agricola practica agricola 

sau un atestat de cunostinte agricole si sa prezinte garantiile solicitate de arendatori. 

Atestatul va fi eliberat de organele abilitate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. 

Arendatorul este obligat sa predea bunurile arendate în termenul si în conditiile 

stabilite. Arendatorul are dreptul de a controla oricînd modul în care arendasul 

administreaza bunurile arendate. 

    Impozitele si taxele datorate,potrivit legii,pentru bunurile agricole arendate sunt în 

sarcina arendatorului. Plata arendei se face potrivit întelegerii partilor contractate si se 

executa la termenele si la locul stabilite în contract. 

 

XIII. AUTORIZAREA ȘI CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE 

Activități desfășurate: 

1. Consilierea pentru autorizarea cetatenilor in formele juridice PFA, II si IF, 

pentru organizarea unei actviitati economice independente, precum si a 

agentilor economici locali pentru autorizarea punctelor lor de lucru si a sediilor 

lor profesionale. 

2. Autorizarea cetăţenilor locali si din oricare alta localitate din Romania si din 

statele UE, în formele juridice consacrate de OUG 44/2008, respectiv : 

Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale si Intreprinderi Familiale 

– un total de 46, din care :  P.F.A.- 21, 18- I.I. şi 7 - I.F. autorizate 

– suspendarea si  anularea autorizatiilor PFA, IF, I.I.: total 35 

modificari/suspendari/anulari. 

– Veniturile la bugetul local din aceste activităţi de autorizare sunt in 

functie de prevederile Codului Fiscal- in 2016 NU s-a perceput taxa 

pentru reprezentarea de catre serviciul Control comercial, a cetatenilor, 

in procesul autorizarii lor la ORC Neamt. 
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3. Autorizarea în temeiul atributiilor de autoritate ale primarului localitatii, 

conform Legii 215/2001 a administraţiei publice locale republicata, prin 

serviciul Control comercial si autorizare, din aparatul sau de specialitate, unui 

numar de puncte de lucru si sedii sociale, dintre care:  

- autorizarea a 147 puncte de lucru noi; 

- 214 avizări pt desfasurarea in continuare a activitatii la acelasi punct de lucru 

autorizat in anii anteriori. 

   - Venituri la bugetul local din această activitate :  

 din taxa de autorizare, in valoare de respectiv 200 lei/ punct de 

lucru x 147 autorizari  

s-au incasat 26.400 lei(pt toate activitatile in afara de 

activitatea de alimentatie publica) ; 

 din taxa de autorizare pentru unitatile de alimentatie publica 

autorizate in 2016– pt 15 unitati autorizate, care se taxeaza in 

functie de m.p.declarati in conformitate cu HG 843/1999 s-au 

incasat 8880 lei.  

 din taxa pentru avizare, respectiv de 100 lei x 267 sedii lucrative şi 

sedii sociale   

s-au incasat 26.700 lei 

Veniturile aduse de Compartimentul Corpul de control comercial si autorizare la 

bugetul local sunt sensibil mai mari, deoarece, unitatile de alimentatie publica sunt 

autorizabile in temeiul achitarii unor taxe stabilite prin Codul Fiscal-art.475, alin 3, dupa 

criteriul suprafetei destinata desfasurarii acestei activitati, care este declarata si 

adumata, conform prevederilor HG 843/1999 privind incadrarea in tipuri a unitatilor de 

alimentatie publica neincadrate in structuri de cazare. Astfel taxa, in conformitate cu 

suprafata unitatiii de alimentatie publica, s-a stabilit, in anul 2015 pentru anul 2016, prin 

HCL 212/29.10.2015 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale, in intervalul cuprins 

intre  400 lei si 6000 lei. 

4. Realizarile cele mai semnificative pentru anul 2016 sunt : 

- in urma campaniei de identificare, prin somatie intemeiata legal, (care se 

poate desfasura deoarece se pot distribui unele dintre atributiile serviciului la 

inca 2 salariati, incepand cu anul 2015), s-au putut adauga si actualiza noi 

operatori economici cu sedii si puncte de lucru pe raza orasului Tg Neamt, in 

baza de date structurata pe informatiile relevante privitoare la indeplinirea 

conditiilor legale de catre agenti economici pt autorizarea punctelor lor de 

lucru si sediilor lor profesionale ; 
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- reflectarea si promovarea unei conceptii derivata din stricta specializare in 

regulile de organizare si desfasurare a activitatilor comerciale, care stabileste 

conditii minime si obligatorii de deplina legalitate, atat in perspectiva 

interesului intregii comunitati locale a cetatenilor-consumatori de bunuri si 

servicii, cat si, simultan, al tuturor  agentilor economici furnizori locali de 

bunuri si servicii in Regulamentul de desfasurare a activitatilor comerciale, si 

de autorizare a sediilor si punctelor de lucru . 

 

Deoarece, operatorii economici, in continuare, se raporteaza cu o relativă 

indiferență la obligatiile de autorizare a sediilor si punctelor lor de lucru, este imperativ 

necesara, completarea Compartimentului Control comercial cu un minimum de personal 

prin care sa se poata acoperi și necesitatile de deplasare in teritoriu, pentru nevoile 

specifice de control si de identificare a conformitatii realitatii cu documentele depuse de 

operatorii economici pt. autorizare 

De aceea, si pentru anul 2017, -dat fiind faptul ca existenta bazei de date 

specializata pe necesitatile de autorizare a punctelor de lucru si sediilor operatorilor 

economici, usureaza realizarea efectiva a autorizarii-, ramane in continuare ca o 

prioritate si o maxima urgenta realizarea identificarii si autorizarea, pe parcursul anului 

2017, a tuturor punctelor de lucru ramase neautorizate ale operatorilor economici locali. 

5. Activitatea de control la sediul/punctul de lucru al agentilor economici 

Luand in considerare experienta care demonstreaza ineficiența aplicarii 

amenzilor contraventionale, tinand cont de necesitatea prevenirii oricaror fenomene de 

incalcare a legii, se va practica cu prioritate politica unei consecvente a organului de 

control in vederea consilierii si chiar de anticipare a nevoilor de cunoastere legislativa a 

acestora raspunzand prin controale doar reclamatiilor intemeiate ale cetatenilor 

orasului, in acest fel, rezolvandu-se concret situatiile care nemultumesc cetatenii, pe de 

o parte, iar pe de alta parte, respectand -neconflictual- libertatea agentilor economici si 

dreptul lor la o autodeterminare, intervenind doar cand sunt incalcate normele legale si 

de convietuire prevazute in legi, normative, si in Regulamentul de desfasurare a 

activitatilor comerciale. 

Sistemul de colaborare impus de Autoritatea pentru Protectia consumatorului  

face ca administratia publica prin organele sale sa preia orice tip de reclamatie, dar 

rezolvarea acesteia revenind in totalitate Oficiilor judetene pentru protectia 

consumatorilor, catre care este dirijata, corespunzator, reclamatia. 

6. Corespondenta rulată în anul 2016, a insemnat un numar de 260 intrări și 

raspunsuri, referitoare la: cereri pentru autorizare/vizare a agentilor economici 

pentru punctele lor de lucru, cereri de reprezentare ale cetatenilor la ORC, 
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reclamatii pentru inaintat la OJPC, și un intrari de la institutii ierarhice si de 

specialitate, precum si de la serviciile internet ale primariei.  

 

XIV. ACTIVITATEA JURIDICĂ  

I. Reprezentarea UATO Tg. Neamţ în faţa instanţelor de judecată în  101 de dosare, 
din care: 

 –   soluţionate 39, din care, în 25 dosare s-au pronunţat soluţii favorabile; 
- dosare noi introduce în 2016,  un număr de 40; 
- dosare rămase spre soluţionare de anii anteriori 22. 

 

II. Au fost întocmite cereri de chemare în judecată, întâmpinări, răspunsuri, puncte de 

vedere, concluzii, etc. în toate cele 101 de dosare.  

III. Contracte încheiate în anul 2016 (contracte de achiziţii: lucrări, prestări servicii, 

furnizare;  diriginte de şantier, acte adiţionale, chirii / concesiuni, etc.) – 271; 

IV. Situaţie dosare Legea 10/2001- 1 dosar în curs de soluţionare pe rolul instanţei; 

                                                       - 1 dosar soluţionat definitiv. 

V. Corespondenţă.  

In anul 2015 au fost înregistrate un număr de 971 de adrese repartizate şi soluţionate în 

cadrul Serviciului juridic contencios, Administraţie publica locala. 

Aceste înregistrări au avut ca obiect: 

- comunicări sentinţe judecătoreşti, încheieri de şedinţă, citaţii, solicitări de lămuriri 
în dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti; 

- corespondenţă cu diverse instituţii şi persoane fizice/juridice; 
- corespondenţă în vederea completării dosarelor la legea 10/2001: 28 adrese 

înregistrate. 
 

V. Probaţiuni.  

 În anul 2016, dintr-un număr total de 11 dosare, 8 au fost finalizate prin 

executarea, de către cei condamnaţi, a orelor de activitate neremunerată în folosul 

comunităţii, conform dispoziţiilor din sentinţele penale rămase definitive prin care 

aceştia au fost condamnaţi. 

 Orele executate de muncă în folosul comunităţii au fost în număr de 980, 

reprezentând 490 de zile. 
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VI. În exercitarea atribuţiilor pe linie de administraţie publică, s-au emis un număr de 

1261 dispoziţii, prin care s-au soluţionat probleme concrete ale comunităţii în 

următoarele domenii :  

Nr. 

crt. 

Domeniul Conţinutul, pe scurt Număr 

dispozitii 

1. Aplicarea Legii 

nr.416/2001 

- acordare ajutor social 34 

- încetare ajutor social 40 

- modificare dosar ajutor social 75 

- reluarea dreptului la ajutor social 34 

- suspendare ajutor social 67 

- aprobare plan servicii  12 

- ajutor banesc  62 

- modificare cuantum 18 

2. Încălzirea locuinţei 

combustibili solizi sau 

lichizi 

- aprobare/stabilire drept 12 

- plata ajutorului  1 

- respingeri 4 

3. Încălzirea locuinței 

gaze naturale 

- aprobare  5 

- modificari 2 

- respingere 2 

- stabilire drept beneficiari ai Lg. 416/2001 2 

4. Incalzirea locuintei cu 

energie electrica 

- aprobare  1 

- modificare cuantum  1 

5. Alocatii de sustinere - stabilire drept alocaţii de susținere 45 

- menținere alocatii de susținere 56 

- suspendari alocatii de sustinere 74 

- reluare drepturi alocatie de sustinere 28 
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- încetarea dreptului alocații de sustinere 48 

- modificare cuantum  2 

6. Protectia copilului  - aprobare plan servicii 14 

- curatele speciale 2 

7. Diverse D.A.S. - recuperări sume 2 

-diverse 9 

8. 

 

Resurse umane - suspendarea raportului de muncă 6 

- încetarea raportului de muncă  10 

 - angajare 12 

 - reluare activitate 4 

 - stabilire salar 104 

- mutari definitive 6 

-mutare post 3 

- promovari 14 

- numire funcţii publice 16 

- transfer 1 

- stabilire clasa salarizare 8 

- constituire comisii examen 20 

- constituire comisii solutionare contestatii 17 

- delegări atribuții 2 

- desemnari/numiri persoane  20 

- diverse 5 

9. Autorizare și control - autorizare punct lucru 152 

-autorizare sediu 38 

- acordari autorizări taxi 6 
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- retrageri autorizații taxi 4 

10. Juridic-contencios - mandate executare 37 

- diverse 8 

11. Consiliul Local - convocare 18 

12. Comisii diverse - comisii de evaluare 6 

  - comisii de recepție  34 

  - comisii diverse 17 

13. Altele - modificare dispoziţii 11 

- abrogari dispozitii 2 

- diverse 11 

14. Stare civila - Rectificări acte  7 

15. Contabilitate - diverse 2 

16. Alegeri  8 

TOTAL DISPOZIŢII 1261 

VII. .Alte activităţi. În cadrul ședințelor AGA la SC ”Stațiunea Băile Oglinzi ”SA pentru 

identificarea unor soluții juridice pentru clarificarea problemelor ivite, inclusiv pentru 

achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni. 

 

XV. RESURSE UMANE  

Aparatul propriu al Primăriei 
 În cadrul Primariei oraşului Tîrgu Neamţ au fost prevăzute pentru 
anul 2016  un număr de 98 funcții din care : 2 demnitari ( primar + 
viceprimar) 
 1 administrator public 
 95 funcții de  publice , din care :    1 secretar 
                                                      10 funcții de conducere 

                                                       84 funcții de execuție 
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Structura functiilor publice de  executie ocupate pe clase si grade 

profesionale 

Grad profesional/ 

Clasa 
Total Superior Principal Asistent Debutant 

Total, din care : 84 63 10 7 4 

I (studii superioare) 71 50 10 7 4 

II (S.S.D) 4 4 - - - 

III (studii medii) 9 9 - - - 

 

Aparatul de lucru al Consiliului Local – 1 post vacant   

Biblioteca orăşenească: 

 4 posturi ocupate, din care: 
 2 bibliotecar + 1 bibliograf 
 1 șef  birou 

 

Casa Culturii “Ion Creangă”  - 8  posturi (ocupate 7), din care: 

 1 post director 
 1 posturi referent  IA 
 2  muncitori 
 1 post administrator 
 3 posturi referent I 

 

Serviciul Politie locală:-  20 posturi (  ocupate 20), din care: 

 1 post sef serviciu 
 2 paznic 
 8 politisti locali superior   
 5 politisti locali principal  
 4 politisti locali asistent  
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei: - 18 posturi (ocupate 12 

și 6  vacante) 

 1 şef serviciu  
 1 șef birou  
 2 inspector asistent  
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 2 inspector debutant 
 1 referent IA 
 1 inspector de specialitate II 
 2 referent superior  
 1 expert tic superior 
 3 inspector superior 1 
 4 inspector superior  
 
Serviciul Administrativ – Gospodăresc: 15  posturi (ocupate 12 și 3 posturi 
vacante ), din care: 
 1 șef serviciu 
 7  muncitor 
 3 șoferi  
 1 referent  debutant  
 1 îngrijitor 
 1 inspector de specialitate debutant 
 1 referent debutant 

                 

Serviciul voluntari pentru Situaţii de urgenţă  (ocupate 3), din care: 
 1  post referent IA – şef serviciu  
 1  post referent IA –  șef formație  
 1 post muncitor  
 71  voluntari 
 

Cabinetul Primarului: 2 post ocupate   din care 1 consilier cu studii superioare  si  unul 

cu studii de scurta durata – personal contractual  

La personal contractual în anului 2016 au avut loc urmatoarele modificari  incetari,  

numiri in functie dupa cum urmeaza : 

- Dispoziții de numire în funcție contractuală  7  

- Dispoziții  de încetare 5 

 La functionarii publici au avut loc urmatoarele modificari : 

- Dispoziții  încetare activitate :  0 

- Dispoziții  suspendare activitate la cerere : 3 

- Dispoziții  suspendare activitate creștere copil : 1 

- Dispoziții  transfer la cerere : 0 

- Dispoziții  transfer în interesul serviciului : 1 
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- Dispoziții  mutări definitive : 2 

- Dispoziții  promovări în clasă : 0 

- Dispoziții  recrutări/numire în funcție publică : 3 

- Dispoziții  promovare în grad profesional : 9 

- Contracte de voluntariat : 7 

Activităţi desfăşurate în anul 2016:  

 întocmirea proiecte de hotărâri privind modificarea organigramei, statul de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Local Tîrgu Neamţ şi al serviciilor publice 
subordonate, înfiinţarea de noi servicii publice subordonate Consiliului local; 

 întocmirea dispoziţiilor privind încadrarea, promovarea, avansarea, sancţionarea, 
suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă, sau de serviciu, ale salariaţilor din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului local. 

  eliberarea de adeverinţe pentru salariaţi;  
 întocmirea situaţiilor statistice: CAS, somaj, sănătate, impozitul pe venitul global. 
 colaborare cu ANFP pentru avize în vederea modificării organigramei şi a statului de 

funcţiuni pentru aparatul propriu de specialitate şi a serviciilor publice subordonate, 
avize pentru ocuparea funcţiilor publice prin concurs, întocmirea planului de ocupare 
a funcţiilor publice vacante, notificări privind modificări a componenţei funcţionarilor 
publici, administrarea bazei de date a funcţionarilor publici; 

 planificarea programelor de perfecţionare a funcţionarilor publici, a concediilor de 
odihnă; 

 întocmirea situatiei pentru Directia de Finanţe Publice, a declaraţiilor lunare ALOFM, 
Casa de sănătate şi Casa de pensii 

 întocmirea pontajelor de prezenţă lunare şi a statelor de plată; 
 păstrarea şi completarea registrului de evidenţă a salariaţilor şi a registrului de 

evidenţă a funcţionarilor publici; 
 întocmirea dosarelor profesionale în format electronic, completarea acestora; 
 inregistreaza contractele de munca intr-un registru special. 
 Intocmeste situatiile statistice lunare si semestriale . 
 Intocmeste dosarele de pensionare ale salariatilor care indeplinesc conditiile legii. 
 

XVI. AUDIT PUBLIC INTERN 

CAPITOLUL 1 

INFORMAȚII GENERALE 

1.1.Introducere 
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Primăria orașului Tîrgu Neamț este organizată și funcționează potrivit 

prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare și în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al orașului 

Tîrgu Neamț privind aprobarea Organigramei, a numărului de posturi și a statului de 

funcții al aparatului de specialitate al Primarului. 

Activitatea de audit public intern în cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț se 

desfășoară conform Legii nr. 672/2002 a auditului public intern, republicată, prin 

structura de audit public intern care funcționează sub formă de compartiment, 

formată din doi auditori în subordinea directă a primarului. La nivelul entităților aflate 

în subordine nu există organizate structuri de audit. 

1.2. Scopul raportului  

-  scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desfășurată la nivelul 

Primariei orasului Tirgu Neamt si a progreselor inregistrate in anul 2016 in acest 

domeniu in conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1.086/2013 pentru aprobarea 

Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern si a standardelor 

profesionale; 

- pezentarea principalelor concluzii si recomandari formulate in cadrul misiunilor de 

audit derulate in perioada de raportare ;  

- contributia auditului intern la imbunatatirea activitatii institutiei ; 

- raportul este destinat atât conducerii entității, care poate aprecia rezultatul muncii 

auditorilor, cât și UCAAPI, prin DGRFP, în vederea emiterii raportului anual. 

1.3. Date de identificare a instituției publice 

Primăria orașului Tîrgu Neamț 

Strada Ștefan cel Mare, nr. 62, oraș Tîrgu Neamț, județ Neamț, cod 615200 

Vartic Nicoleta Daniela, tel. 0745376065, stachidana2002@yahoo.com. 

a)Volumul total al sumelor cheltuite de UAT la 30.09.2016 -50.304,62 mii lei. 

b)Volumul bugetar al fondurilor europene nerambursabile –nu au fost. 

1.4. Perioada de raportare  

01.01.2016 - 31.12.2016 

1.5. Persoanele care au întocmit raportul și calitatea acestora 

mailto:stachidana2002@yahoo.com
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 Vartic Nicoleta Daniela – auditor intern. 

 Boca-Deaconu Elena – auditor intern. 

1.6. Documentele analizate: 

 - documente referitoare la organizarea funcției de audit intern:  Legea 

nr.672/2002  - privind auditul public intern – Republicată, Hotărârii nr. 1.086/2013 pentru 

aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern , Carta 

auditului intern, Ordinul 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a 

auditorului intern, Normele proprii privind organizarea și exercitarea activității de audit 

intern, Regulamentul de ordine interioară. 

 - documente referitoare la planificarea activitatii de audit intern- planul anual 

de audit public intern nr. 25.327 /15.12.2015. 

 - documente referitoare la  evaluarea  activității de audit intern: proces –

verbal de constatare din data de 12.10.2016 a Camerei de Conturi Neamț. 

 

 - documente referitoare la realizarea misiunilor de audit intern: legislația 

aferentă fiecărui domeniu auditat, fișele posturilor, rapoarte de audit anterioare, 

organigrama aferentă fiecărui domeniu, documente financiar-contabile: NIR-uri, facturi, 

FAZ-uri, foi de parcurs, contracte, procese-verbale de recepție, contracte de achiziții 

publice, contracte de concesiuni, contracte de închiriere, autorizaţii de construire, 

dosare de personal, state de salarii, dosare privind litigii: civile, comerciale, de fond 

funciar, de contecios-administrativ; bilanț contabil, cont de execuție bugetară, alte 

documante. 

 - documente referitoare la realizarea  misiunilor de consiliere  – rapoarte de 

audit, note de constatare, răspunsuri la diverse solicitări din partea 

serviciilor/birourilor/compartimentelor instituţiei menite să adauge valoare şi să 

îmbunătăţească activitatea entităţii. 

 - documente referitoare la realizarea altor acţiuni –nu sunt. 

1.7. Baza legala de elaborare a raportului: 

 -    Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată; 

 -   Hotărârea  nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 

activităţii de audit public intern; 



 
100 

 

  -  OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului 

intern; 

  -  Normele proprii privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern ; 

  - O.M.F.P. nr. 768/2003 privind delegarea unor atribuții de către U.C.A.A.P.I. 

structurilor de audit din cadrul D.G.R.F.P. județene și D.G.F.P. a minicipiului București. 

CAPITOLUL 2 

ORGANIZAREA ȘI EXERCITAREA AUDITULUI  INTERN 

  2.1. Organizarea  compartimentului  de audit public intern. 

Structura de audit public intern funcționează sub formă de compartiment de audit 

public intern,  constituit în subordinea directă a conducătorului entităţii cu două posturi 

ocupate integral. 

  În legătură cu organizarea şi exercitarea activităţii de audit intern la entităţile 

subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea sa: acestea sunt în număr de 6, 

nu există organizată şi exercitată activitate de audit public intern la aceste entităţi iar 

analiza cu privire la criteriile care au stat la baza neconstituirii de compartimente de 

audit intern la entitățile aflate în subordine/coordonare/sub autoritate și cum este 

asigurată funcția de audit intern la acestea este faptul că sunt instituții publice mici care 

au derulat un buget anual de până la echivalentul în lei a 100.000 euro timp de 3 ani 

consecutiv iar în ceea ce privește Spitalul orășenesc Tîrgu Neamț auditul public intern 

se exercită de către structura deconcentrată a Ministerului Sănătății Publice pentru 

spitalele cu mai puțin de 400 de paturi. 

2.2. Funcționarea activității de audit public intern  

 Exercitarea activității de audit public intern la entitățile publice aflate în 

subordine/coordonare/sub autoritate se realizează de către compartimentul de audit 

public intern din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț. 

2.3. Independenta auditului intern și obiectivitatea auditorilor 

2.3.1. Independenta compartimentului de audit public intern 

2.3.1.1. La nivelul UAT 

 Compartimentul de audit este poziționat în organigramă în subordinea directă a 

conducătorului instituţiei publice. Responsabilul compartimentului de audit intern 

comunică verbal şi în scris cu conducerea instituţiei. Dintre cele două forme de 

comunicare cel mai des utilizată este cea în scris. 
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 Compartimentul de audit public intern funcționează în subordinea directă a 

Primarului, exercitând o funcție distinctă și independentă  de activitățile din cadrul 

instituției. Prin atribuțiile sale, compartimentul de audit public intern nu este implicat în 

elaborarea procedurilor de control intern. Auditorii interni își îndeplinesc atribuțiile în 

mod obiectiv și independent, cu profesionalism și integritate potrivit normelor și 

procedurilor specifice activității de audit public intern. 

2.3.1.2. La nivelul entităților subordonate UAT 

2.3.1.1.1. Compartimentul de audit public intern raportează conducătorului instituției 

pentru 6 entități subordonate. 

2.3.1.1.2. Modul de comunicare a responsabilului auditului intern cu conducerea 

entităților subordonate se realizează numai în scris. 

2.3.1.1.3. Auditorii interni nu sunt implicați în nici un fel în îndeplinirea activităților pe 

care le pot audita și nici în elaborarea și implementarea sistemelor de control intern al 

entităților publice. În cursul anului  2016 nu au fost cazuri de acest fel. 

2.3.1.1.4. În anul 2016 nu au fost numiri și nici destituiri ale  șefului de compartiment de 

audit intern. 

2.3.1.1.5. În cursul anului 2016 nu au avut loc numiri și revocări de auditori interni. 

2.3.2. Obiectivitatea auditorilor interni 

2.3.2.1. La nivelul UAT 

Procedura P-02 Declarația de independență este completată de către auditorii interni în 

cadrul fiecărei misiuni de audit public intern. În anul 2016 nu au fost constatate 

probleme în urma completării declarațiilor. 

2.3.2.2. La nivelul entităților subordonate UAT 

La toate cele 6 entități subordonate UAT se realizează completarea declarațiilor de 

independență cu ocazia misiunilor de audit intern. 

2.4. Asigurarea si adecvarea  cadrului metodologic si procedural. 

  2.4.1. Elaborarea si actualizarea normelor proprii privind exercitarea 

auditului intern  

 2.4.1.1. La nivelul UAT 
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Activitatea compartimentului are la baza Normele metodologice proprii privind 

organizarea si functionarea activitatii de audit intern in cadrul Primariei orasului Tirgu 

Neamt, aprobate și avizate cu nr. 8.934/07.08.2014. 

2.4.1.2. La nivelul entităților subordonate UAT 

Entitățile subordonate nu au înființat audit propriu astfel încât nu a fost cazul 

elaborării de norme proprii privind exercitarea auditului intern. 

2.4.2. Aplicarea Codului privind conduita etică a auditorului intern  

2.4.2.1. La nivelul UAT 

 Auditorii interni din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț aplică și respectă 

principiile și regulile de conduită care guvernează activitatea acestora, ca atare își 

îndeplinesc cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios îndatoririle 

de serviciu. În cursul anului 2016 nu au fost cazuri de încălcare a normelor de conduită 

etică a auditorului intern implementat la nivelul compartimentului. 

2.4.2.2. La nivelul entităților subordonate UAT-urilor 

Nu a fost cazul. 

2.4.3. Elaborarea și actualizarea procedurilor scrise 

1.Procedurile operaționale de lucru specifice activității de audit intern sunt 

elaborate și se aplică conform Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entității publice, Standardul 9- Proceduri este 

implementat. Numărul de activități derulate de către compartimentul  de audit  este de 

20.  

2. Numărul de activități procedurabile -20. 

3. Numărul de proceduri scrise emise -20. Pentru toate activitățile procedurabile 

s-au emis proceduri scrise. 

4. Numărul de proceduri scrise emise și actualizate respectând cerințele 

prevederilor HG nr. 1.086/2013 sunt 20. 

2.4.3.1. La nivelul UAT 

Gradul de emitere a procedurilor este de 100%. 

Gradul de actualizare a procedurilor este de 100%. 

2.4.3.2. La nivelul entităților subordonate UAT-urilor 
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Nu este cazul. 

2.5. Asigurarea  si imbunatatirea calitatii activității de audit intern. 

          2.5.1. Elaborarea si actualizarea Programului de Asigurare si Îmbunatatire a 

Calitatii(PAIC) activitatii de audit intern. 

 2.5.1.1. La nivelul UAT 

        La nivelul Primăriei orașului Tîrgu Neamț este elaborat  Programul de 

Asigurare si Îmbunatatire a Calitatii(PAIC) conform punctului nr. 2.3.7. din cadrul H.G. 

nr. 1.086/2013,  sub toate aspectele activitatii de audit public intern prin care  se 

asigură:    

-respectarea normelor ,instructiunilor si a codului de etica ; 

-activitatea desfăşurată de auditorii interni adaugă un plus de valoare şi contribuie la 

îmbunătăţirea activităţilor entităţii publice; 

-garantarea că activităţile derulate la nivelul compartimentului de audit public intern se 

desfăşoară în conformitate cu cadrul legislativ, normativ şi procedural în domeniul 

auditului public intern şi buna practică în domeniu. 

 2.5.1.2. La nivelul entităților subordonate UAT 

 Nu a fost cazul. 

 2.5.2. Realizarea evaluării externe 

 2.5.2.1. La nivelul UAT 

 Primăria orașului Tîrgu Neamț a fost evaluată, din punct de vedere al auditului 

intern, în anul 2016, de către Camera de Conturi a județului Neamț, conform raportului 

de audit nr. 18.185/12.10.2016.  

 2.5.2.2. La nivelul entităților subordonate UAT 

 Nu a fost cazul. 

2.6. Resursele umane alocate compartimentului de audit intern. 

 2.6.1. Gradul de ocupare a posturilor la data de 31.12.2016. 

 2.6.1.1. La nivelul UAT 
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În anul 2016 numărul de posturi prevăzute în organigramă a fost de două  iar 

ocupate tot două posturi. În cadrul compartimentului de audit intern nu există funcție de 

conducere, ambele posturi fiind de execuție. Gradul de ocupare este de 100%. 

2.6.1.2. La nivelul entităților subordonate UAT 

Nu a fost cazul. 

           2.6.2. Fluctuația personalului în cursul anului 2016 

 2.6.2.1.  La nivelul UAT 

 În cadrul compartimentului de audit intern nu există funcție de conducere, 

ambele posturi fiind de execuție. În anul 2016 nu a existat fluctuație de personal în 

cadrul compartimentului de audit public intern. 

2.6.2.2. La nivelul entităților subordonate UAT 

 Nu a fost cazul. 

 2.6.3. Structura personalului la data de 31.12.2016 

 Structura personalului compartimentului de audit public intern din cadrul Primăriei 

orașului Tîrgu Neamț este următoarea: 

 -experiența în audit – 5 ani respectiv 15 ani; 

 -studii de specialitate –economice; 

 -limba străină vorbită – engleză; 

 -certificări naționale deținute – auditor intern în sectorul public; 

 -certificări internaționale deținute –nu sunt; 

 -membru în organisme profesionale naționale- nu. 

 -membru în organisme profesionale internaționale-nu. 

 2.6.4. Analiza caracterului adecvat al dimensiunii compartimentului de audit 

intern 

 2.6.4.1. La nivelul UAT 

 Cu resursa de personal existentă( cei doi auditori), la nivelul Primăriei orașului 

Tîrgu Neamț, gradul de acoperire al sferei auditabile în decurs de 3 ani este de 100%. 

 2.6.4.2.  La nivelul entităților subordonate UAT 
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 Nu a fost cazul. 

 2.7. Asigurarea perfecționării profesionale continue a auditorilor interni 

 2.7.1. La nivelul UAT 

 Formarea profesională are cel puțin la nivel teoretic două funcții importante: 

utilitatea și motivarea. Programele de formare contribuie la dezvoltarea cunoștințelor, 

deprinderilor, aptitudinilor etc., și se reflectă în realizarea performantă a atribuțiilor. 

 Instruirea conferă sentimentul de încredere în competențele proprii și determină 

creșterea satisfacției în muncă. 

 Aceste rezultate nu pot fi însă atinse, dacă sistemul de formare nu este perceput 

ca obligație, dacă nu este relevant pentru nevoile concrete de lucru și dacă nu oferă nici 

o perspectivă în dezvoltarea carierei. 

 În anul 2016 gradul de participare la pregătirea profesională  a fost de 53%,  

numărul mediu de zile de pregătire pe persoană este mai mic de 15 zile, respectiv 8 zile 

/persoană(aceasta a constat numai în  studiu individual) cauza pentru care nu s-a atins 

numărul de zile conform cadrului normativ fiind lipsa resurselor financiare. 

 Cea  mai utilizată formă de pregătire profesională este participarea la cursurile 

organizate de către furnizorii de servicii de formare. 

 La nivelul conducerii Primăriei orașului Tîrgu Neamț fie din necunoașterea 

legislației în domeniu fie și din lipsa resurselor bugetare, pregătirea profesională nu este 

percepută ca o obligativitate impusă de legislația în vigoare, astfel încât auditorii interni 

întâmpină probleme cu privire la realizarea numărului minim de zile de pregătire 

prevăzute de cadrul de reglementare. 

  2.7.2. La nivelul entităților subordonate UAT 

 Nu a fost cazul. 

CAPITOLUL  3 

EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE AUDIT A  COMPARTIMENTELOR DE AUDIT INTERN 

CARE SUNT ORGANIZATE SI FUNCTIONEAZA  IN CADRUL ENTITĂȚILOR 

PUBLICE SUBORDONATE, AFLATE IN COORDONARE SAU SUB AUTORITATE  

Nu este cazul. 

CAPITOLUL 4 

PLANIFICAREA ȘI DERULAREA MISIUNILOR DE AUDIT INTERN 
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4.1. Planificarea activității de audit intern 

 4.1.1. Planificarea multianuală 

 A.Modalitatea de identificare a tuturor structurilor/domeniilor/ activităților ce 

compun sfera auditabilă 

 Aceasta se realizează pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri sau 

activități, prin preluarea sugestiilor conducătorului entității publice, prin consultare cu 

entitățile publice ierarhic superioare, ținând seama de recomandările Curții de Conturi a 

României. 

B.Modul de efectuare a analizei riscurilor,criteriile utilizate în cadrul acestui 

proces, ierarhizarea structurilor/domeniilor/activităților în funcție de punctajul 

aferent 

 Auditorii interni efectuează analiza riscurilor  astfel : 

 a) Stabilesc activităţile şi acţiunile auditabile şi riscurile asociate acestora, în 

funcţie de prelucrarea şi documentarea informaţiilor conţinute de dosarul permanent şi a 

informaţiilor conţinute în studiul preliminar. 

 b) Stabilesc cerinţele pentru fiecare activitate/acţiune de realizat din punct de 

vedere al controalelor specifice. 

 c) Identifică riscurile asociate activităţilor/acţiunilor auditabile. 

 d) Stabilesc factori de incidenţă privind aprecierea probabilităţii de apariţie a 

riscurilor şi factori de apreciere a impactului riscurilor. 

 e) Stabilesc nivelul probabilităţii de manifestare a riscului şi nivelul impactului 

riscului. 

 f) Stabilesc punctajul total al riscului pe baza formulei PT= PxI. 

 g) Ierarhizează riscurile în funcţie de punctajele obţinute( risc mic, mediu, ridicat). 

 h) Elaborează documentul Analiza riscurilor. 

 C. Perioada pentru care este întocmit planul multianual 

 Planul multianual este întocmit pe o perioda de 5 ani (2013-2018).  

 4.1.2. Planificarea anuală 

  a. Tipurile de misiuni incluse în planul anual de audit 
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- misiuni de audit de conformite/regularitate. 

b. Durata medie a unei misiuni de audit intern 

Durata medie a unei misiuni de audit intern este de regulă  40 de zile, dar 

poate fi și mai mare în funcție de complexitatea misiunii de audit. 

c. Numărul de actualizări ale planului anual 

Planul  de audit intern pe anul 2016 a fost modificat de trei ori la cererea 

conducerii entității pentru efectuarea a trei misiuni ad-hoc. 

d.Gradul de realizare a planului 

Misiunile de audit planificate nu au fost realizate în totalitate, deoarece au 

fost trei misiuni  de audit intern de o complexitate mai mare care au necesitat o 

perioadă de timp mai mare. Activităţile planificate au fost realizate în proporţie de 

50%. 

e. Numărul de misiuni ad-hoc realizate  

În cursul anului 2016 au fost trei misiuni ad-hoc. 

4.2. Realizarea misiunilor de asigurare 

4.2.1. Misiuni de audit privind procesul bugetar- 1. 

4.2.2. Misiuni de audit privind activităţile financiar-contabile -3. 

4.2.3. Misiuni de audit privind achiziţiile publice- nu au fost. 

4.2.4. Misiuni de audit intern  privind resursele umane – nu au fost. 

4.2.5. Misiuni de audit privind gestionarea şi utilizarea fondurilor comunitare –nu au 
fost. 
4.2.6. Misiuni de audit privind sistemul IT -nu au fost. 

4.2.7. Misiuni de audit privind activitatea juridică-1.  

4.2.8. Misiuni de audit privind funcţiile specifice entităţii -3. 

4.3. Urmărirea implementării recomandărilor 

Urmărirea implementării recomandărilor se face prin elaborarea planului de 

acţiune însoţit de calendarul privind îndeplinirea acestuia care cuprinde: 

 -responsabilii pentru fiecare recomandare; 
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 -punerea în practică a recomandărilor; 

 -comunicarea periodică a stadiului progresului înregistrat în procesul de 

implementare a recomandărilor; 

 -evaluarea rezultatelor obţinute. 

Indicatori Implem. Partial 

Implem. 

Neimplem. 

Numărul total de recomandări a căror 

implementare a fost urmărită în anul 2016, 

din care: 

 1 52 

 Misiuni de audit privind procesul 
bugetar 

- - 11 

 Misiuni de audit privind activităţile 
financiar-contabile 

- 1 28 

 Misiuni de audit privind achiziţiile 
publice 

- - - 

 Misiuni de audit privind resursele 
umane 

  - 

 Misiuni de audit privind gestionarea şi 
utilizarea fondurilor comunitare 

- - - 

 Misiuni de audit privind sistemul IT - - - 

 Misiuni de audit privind activitatea 
juridică 

- - 11 

 Misiuni de audit privind funcţiile 
specifice entităţii 

- - 2 

4.4.Raportarea iregularităţilor  

 Raportarea iregularităților se realizează cu ajutorul formularului de constatare și 

raportare a iregularităților în care sunt trecute rubricile: problema, constatarea, actele 

normative încălcate, consecința și recomandările. După completarea acestuia, auditorii 

interni transmit formularul conducătorului entității publice care are obligația stabilirii 

măsurilor ce se impun. 

Indicatori Număr iregularități 

Numărul  iregularităţilor identificate în 

cadrul misiunilor de audit intern realizate 

în anul 2016, din care: 

- 
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 Misiuni de audit privind procesul 
bugetar 

- 

 Misiuni de audit privind activităţile 
financiar-contabile 

1 

 Misiuni de audit privind achiziţiile 
publice 

- 

 Misiuni de audit privind resursele 
umane 

- 

 Misiuni de audit privind gestionarea şi 
utilizarea fondurilor comunitare 

- 

 Misiuni de audit privind sistemul IT - 

 Misiuni de audit privind activitatea 
juridică 

- 

 Misiuni de audit privind funcţiile 
specifice entităţii 

- 

4.5. Raportarea recomandărilor neînsuşite- nu a fost cazul 

4.6. Realizarea  misiunilor de consiliere și a altor activități 

4.6.1. Realizarea misiunilor de consiliere- nu au fost 

4.6.2. Realizarea altor acțiuni- nu au fost 

CAPITOLUL 5  

CONCLUZII 

  Misiunile de audit intern realizate în anul 2016 la Primăria orașului Tîrgu Neamț au 

avut un impact pozitiv în sensul că au condus la îmbunătățirea activităților/domeniilor 

auditate și de asemenea au adus un plus de valoare, ajutând instituția și entitățile 

subordinate să-și îndeplinească obiectivele, evaluând și îmbunătățind eficiența și 

eficacitatea managementului riscului și perfecționând activitățile din instituție. 

Activitățile de audit intern desfășurate au adăugat valoare prin recomandările 

cuprinse în rapoartele de audit întocmite și transmise în scopul atingerii obiectivelor 

instituției. 

În cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț sistemul de control intern funcționează 

în scopul atingerii obiectivelor într-un mod economic, eficace și eficient. Fiecare 

serviciu/birou/compartiment își respectă regulile specifice domeniului, a legilor și 

deciziilor conducerii. 

            Rolul compartimentului de audit intern în entitate îl reprezintă îmbunătăţirea 

managementului acestuia care este atins prin activităţi de asigurare cu scopul de a 
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furniza o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control şi 

de guvernanţă.              

Conducerea Primăriei orașului Tîrgu Neamț conștientizează rolul auditului intern 

cu privire la valoarea adusă instituției, că abilităţile profesionale ale auditorilor interni 

produc adevărate beneficii pentru instituție și prin care aceștia dau o asigurare 

rezonabilă conducerii referitoare la funcționalitatea sistemului de control intern. Când 

conducerea intituției nu găsește soluții de rezolvare a unor probleme, intervine auditul 

reprezentând un mijloc care contribuie la îmbunătățirea controlului intern. Activitatea de 

audit intern din cadrul instituției este o activitate de asistență managerială prin care 

auditorii ajută conducerea de la orice nivel să stăpânească bine toate activitățile. 

CAPITOLUL 6   

PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII DE AUDIT INTERN 

Auditorii interni trebuie să-şi îmbunătăţească pregătirea profesională prin eforturi 

proprii, dar totodată să participe la schimburile de experienţă şi la cursurile de 

perfecţionare organizate de reprezentanţii U.C.A.A.P.I. sau alte instituţii  pentru a lua 

cunoştinţă de ultimele modificări legislative şi recomandări în domeniul activităţii de 

audit intern.  

Continuarea organizării unor cursuri de perfecţionare de către Ministerul Finanţelor 

Publice prin intermediul unităţilor subordonate care să faciliteze specializarea auditorilor 

publici interni din instituțiile publice pe linia utilizării instrumentelor şi practicilor unitare 

referitoare la auditul performanţei. 

Elaborarea şi publicarea de către U.C.A.A.P.I., pe site-ul propriu al Ministerului 

Finanţelor Publice, a unor ghiduri de audit public intern care să acopere domeniile 

auditabile specifice de la nivelul entităţilor publice din administraţia locală. 

  

Principalele constatări și recomandările aferente acestora, efectuate în cadrul 

misiunilor de asigurare realizate în anul 2016 de către UA Tîrgu NeamȚ 

Pentru fiecare domeniu menţionat mai jos, se vor preciza următoarele informații:  

a. numărul misiunilor de audit realizate, care au abordat domeniul respectiv; 

b. principalele obiective ale misiunilor de audit; 

c. principalele constatări efectuate; 
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d. principalele recomandări formulate și care sunt aferente constatărilor de la punctul c) 

de mai sus.  

Aceste informații se vor prezenta la nivelul UAT. 

1. Misiuni de audit privind domeniul bugetar 

a. numărul misiunilor de audit realizate -1. 

b. principalele obiective: 

-evaluarea eficienței cu care UAT a administrat bunurile din patrimoniul public și 

privat concesionate și /sau închiriate; 

-evaluarea măsurii în care entitatea și- îndeplinit obiectivele stabilite în procesul de 

administrare a bunurilor din patrimoniul public și privat.  

c. principalele constatări: 

 -Nu există elaborat Statutul orașului Tîrgu Neamț; 

 -Nu există o evidență tehnico-operativă la Compartimentului Administrarea 

domeniului public și privat care gestionează bunurile din domeniul public și privat, însă  

numai sub aspectul urmăririi contractelor de concesiune și închiriere. Acesta nu 

cunoaște exact care sunt bunurile din gestiunea lor, la un moment dat. Compartimentul 

implicat în administrarea patrimoniului - Compartimentul planificare și dezvoltare locală 

se bazează pe datele din evidența contabilă, însă acestea nu reflectă date tehnice 

referitoare la caracteristici, modul de administrare, ș.a., ci numai valoarea contabilă de 

înregistrare; 

 - Analiza Regulamentului de organizare și funcționare al orașului  Tîrgu Neamț, 

aprobat de Consiliul Local prin HCL nr. 42/30.03.2011, în vigoare la data actualului 

audit, a scos în evidență faptul că în acesta nu sunt stabilite criterii pe baza cărora 

bunurile aflate în proprietatea publică a unității administrativ teritoriale și cele din 

proprietatea privată a acesteia pot fi date în administrare regiilor autonome și instituțiilor 

publice, pot fi concesionate ori închiriate în condițiile legii sau pot fi atribuite în folosință 

gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfășoară 

activități de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice, deși dispoziții în 

acest sens sunt prevăzute la art. 15 alin.(1) din O.G. nr. 53/2002 privind Statutul-cadru 

al unității administrativ teritoriale; 

 - Din analiza contractelor de concesiune de terenuri proprietate publică și privată 

încheiate în perioada analizată, s-a constatat că nu există  propuneri de concesionare 

înaintate de către solicitanți care să fie  fundamentate din punct de vedere financiar, 

social și de mediu și la care să existe atașate câte un plan de afaceri, după caz; 
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 -Nu există o fundamentare privind stabilirea nivelului minim al redevenței pentru 

terenuri, în acest sens nu se utilizează o metodă de calcul concretizată într-o notă de 

calcul anexă la HCL; cerințele legale și buna practică impun elaborarea unui raport de 

evaluare întocmit de evaluatori autorizați, atestați conform legii; 

 -Nu sunt identificate  și detaliate în studiu, obligațiile de mediu care trebuiesc 

impuse concesionarului( de ex. Obligația de a încheia contracte cu prestatorul de 

servicii de salubrizare pentru preluarea deșeurilor, în cazul persoanelor juridice; lucrările 

ce trebuie executate pentru readucerea terenului în starea inițială, în cazul 

afectării/poluării/degradării acestuia). 

 

d. principalele recomandări: 

 -Elaborarea Statutului orașului Tîrgu Neamț în concordanță cu dispozițiile O.G. 

nr. 53/2002, astfel încât acesta să cuprindă criterii precise pe baza cărora bunurile 

aflate în proprietatea publică și privată a acestuia pot fi concesionate ori închiriate; 

 -Acceptarea propunerilor de concesionare numai în cazul în care se furnizează 

toate informațiile prevăzute în actele normative privind regimul contractelor de 

concesiune; 

 -Semnarea studiilor de oportunitate și a caietelor de sarcini de către persoanele 

care le întocmesc; 

 -Elaborarea unei modalități de calcul a redevenței minime în conformitate cu 

relementările legale și practica în domeniu; 

 -Identificarea și prezentarea în studiul de oportunitate, în mod concret, a 

obligațiilor de mediu ale concesionarului precum și modul în care se va urmări 

respectarea acestora. 

 

2. Misiuni de audit privind domeniul financiar-contabil 

a. numărul misiunilor de audit realizate -3. 

b. principalele obiective: 

 (1)-Planificarea adecvată a cheltuielilor cu carburanții și convorbirile telefonice; 

 -Îmbunătățirea gestiunii financiare a cheltuielilor cu carburanții și convorbirile 

telefonice. 

 (2)- Dacă plăţile efectuate pe activităţi respectă prevederile legale;        
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(3)- Modul de organizare și funcționare a entității; 
-Principalele date din bilanț și contul de profit și pierdere, analiza evoluției 
indicatorilor economico-financiari care caracterizează activitatea entității; 
-Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget, precum și autorizarea, 
legalitatea și necesitatea modificărilor aduse prevederilor inițiale ale bugetului de 
venituri și cheltuieli; 
-Exactitatea și realitatea situațiilor financiare, așa cum sunt stabilite în 
reglementările contabile în vigoare; 
-Modul de stabilire, înregistrare și plată a veniturilor cuvenite bugetului local, în 
cuantumul și la termenele prevăzute de lege; 
-Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor proprii ale 
societății; 
-Evaluarea sistemului de control intern/managerial, a controlului financiar 
preventiv propriu, precum și modul de implementare a acestora; 
-Inventarierea și evaluarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al 
UATO Tîrgu Neamț, aflate în administrarea entității verificate. 

         

c. principalele constatări: 

 (1)-La partea de cheltuieli cu carburanții, datorită neorganizării corespunzătoare 

a controlului intern, nu s-a urmărit respectarea principiilor de economicitate, eficacitate 

și eficiență în utilizarea fondurilor. 

 -La nivelul entității nu există o bază de date care să conțină informații aferente 

autoturismelor din parcul auto al entității referitoare la caracteristicile tehnice ale 

autoturismului(consumul de carburant, tipul motorului, dimensiunile anvelopelor etc.), 

uzura fizică(numărul de ani, numărul de revizii, numărul de kilometri parcurși etc.), 

reparațiile efectuate(data efectuării reparației, tipul reparației, momentul când trebuia 

efectuată reparația, momentul când a fost efectuată reparația, etc.) și modalitatea în 

care sunt asigurate autoturismele(tipul asigurării RCA/CASCO, perioada pe care este 

asigurat autoturismul, clauzele contractuale). 

 (2) a)În data de 22.06.2015 U.A.T.O. Tîrgu Neamț încheie contractul nr. cu 

operatorul economic SC SPLENDID SRL Tîrgu Neamț prin care acesta se obligă ,, să 

furnizeze cartușe de toner pentru imprimante, copiatoare și multifuncționale ,, respectiv 

,, să furnizeze componente PC, CD-uri, DVD-uri, stick-uri,, la un preț de 70.000 lei fără 

TVA(86.800 lei cu TVA). 

 Ca urmare a atribuirii contractului menționat mai sus, au fost achiziționate 

produse ale căror prețuri au fost supraevaluate aceasta având ca efect generarea unor 

cheltuieli mari. În acest sens nu s-a efectuat o testare amănunțită a pieței de tonere, 

cartușe și alte componente pentru calculatoare de către personalul cu atribuții în 

domeniul achizițiilor publice, astfel că activitatea de selecție a furnizorilor de astfel de 
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produse nu a fost o activitate suport care să sprijine managementul entității în utilizarea 

fondurilor publice în condiții de economicitate și eficacitate. 

 Auditorii interni au vizualizat câteva oferte de preț la produsele de mai sus la care 

acestea sunt la jumătate de preț față de prețurile practicate de operatorul economic SC 

SPLENDID SRL Tîrgu Neamț. 

 Nu a fost respectată clauza contractuală referitoare la constituirea garanției bună 

execuție aferentă contractului de furnizare nr. 92/28.04.2015 cu același operator 

economic având ca obiect ,, furnizare computere de birou și licențe aferente,, , cap. 

Clauze specifice, pct. 11, prin care acesta ,,se obligă să constituie garanția de bună 

execuție, în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA, în valoare de 2.037,70 

lei,,. 

 b)Din verificarea prin sondaj a situațiilor de lucrări întocmite în cursul anului 2015 
și acceptate la plată de către U.A.T.O. Tîrgu Neamț au fost constatate o serie de 
disfuncționalități datorate în mare parte lipsei de control din partea autorității 
contractante asupra activității SC CIU SRL: 
 -nu s-a solicitat SC CIU SRL obligativitatea prezentării facturilor de proveniență a 
materialelor, utilajelor, dotărilor puse în operă, a contractelor de muncă care au drept 
consecință imposibilitatea verificării realității și exactității sumelor de plată; 
 -neresponsabilizarea unui verificator din cadrul compartimentului de specialitate 
privind obligativitatea verificării exactității și realității lucrărilor efectuate și a sumelor de 
plată aceasta având drept consecință majorarea nejustificată a situațiilor de lucrări; 
 - în mare parte facturile nu poartă viza de control financiar preventiv și nici ,,bun 
de plată,,; 
 c) În urma verificării exactității și realității datelor înscrise în situațiile financiare s-

au identificat erori privind înregistrarea în evidența contabilă și în situațiile financiare 

întocmite la 31.12.2015, astfel, suma reprezentând rulajul contului 401 ,,Furnizori,, și 

contului 404 ,, Furnizori de active fixe,, reprezentând sume achitate pe parcursul anului 

2015 este de 3.043 lei(5.342.675,21 lei în analitic și 5.339.632,5 lei în situațiile 

financiare)- (anexele 35 și 36). De asemenea la contul 461 ,,Debitori,, diferența între 

situațiile financiare și analitic este de 164.353 lei( 377.682 lei în sintetic și 213.329 lei în 

analitic). 

 Prin neînregistrarea tuturor operațiunilor efectuate de entitate, analitic și sintetic, 

nu au fost respectate principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și 

eficacității și asfel nu se oferă o imagine fidelă a poziției financiare referitoare la 

activitatea desfășurată de UATO Tîrgu Neamț. 

 (3) a) Pentru anul 2013, societatea s-a rezumat la întocmirea BVC, cu defalcarea 

pe trimestre într-o formă  simplificată, întocmind numai o parte din anexele aprobate 

prin OMFP nr. 214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 
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venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a 

anexelor de fundamentare a acestuia, respectiv anexele 1-4, acestea din urmă 

fiind întocmite cu prilejul aprobării rectificării BVC pentru anul 2013, prin HCL nr. 

193/31.10.2013. 

 b) Rezultatul financiar fiscal raportat de agentul economic la organul abilitat nu 
reflectă realitatea, întrucât: 
 S-a constatat neconcordanță între amortizarea activelor fixe din proprietate 
înregistrată, la 31.12.2015, în evidența analitică de 811.757,34 lei și amortizarea 
înregistrată în evidența sintetică- balanța de verificare de 811.600,01 lei. Diferența de 
157,33 lei reprezintă cheltuieli cu amortizarea neînregistrată pe cheltuielile societății, în 
anul 2015. 
 La data de 31.12.2014 situația se prezintă astfel: în evidența analitică 
amortizarea este de 591.936,73 lei iar în evidența sintetică amortizarea este de 
591.779,40 lei, diferența de 157,33 lei reprezintă cheltuieli cu amortizarea neînregistrată 
pe cheltuielile societății, în anul 2014. 
 La data de 31.12.2013 situația se prezintă astfel: în evidența analitică 
amortizarea este de 375.403,68 lei iar în evidența sintetică amortizarea este de 
375.278,85  lei, diferența de 124,83 lei reprezintă cheltuieli cu amortizarea 
neînregistrată pe cheltuielile societății, în anul 2013. 
        c) Din examinarea documentelor puse la dispoziție în timpul controlului, s-a 
constatat că în perioada supusă verificării, activitatea de achiziții publice nu s-a 
desfășurat cu respectarea strictă a prevederilor legale, nu există în organigramă 
compartiment de achiziții publice, persoana desemnată cu atribuții în acest sens fiind 
consilierul juridic.  Achizițiile publice s-au efectuat în mare parte în baza referatelor de 
necesitate, prin neîntocmirea programului anual al achizițiilor publice, fără selecție de 
oferte și fără contracte încheiate. 
        d) -nu a fost elaborat si aprobat Programul de dezvoltare a sistemelor de control 
intern/managerial care trebuia sa cuprinda 
obiectivele,acțiunile,responsabilitățile,termenile precum și alte componente ale 
măsurilor respective; 
         -nu a fost constituită, prin Dispozitie, o Comisie in coordonarea 
conducatorului/directorului entitatii având atribuții de monitorizare, coordonare si 
îndrumare metodologica pentru implementarea controlului intern; 
          -nu  a fost constituită Comisia de gestionare a riscurilor identificate in cadrul 
entitații ; 
         -nu a fost elaborat Regulamentul de organizare și de lucru al Comisiei de 
monitorizare,coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control 
managerial din cadrul entitații ; 
           -nu a fost stabilita lista privind numarul de activitati desfașurate în entitate,din 
care să se precizeze acele activitați care sunt procedurale; 
           -nu a fost stabilita lista indicatorilor de rezultate și de eficiența pentru fiecare 
activitate; 
           -nu au fost identificate si evaluate riscurile privind activitățile ce trebuie 
desfașurate de catre toate compartimentele entitații și monitorizarea acestora in 
vederea stabilirii controalelor interne corespunzatoare,nu au fost elaborate planuri 
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corespunzatoare in directia limitarii posibilelor consecințe ale acestor riscuri si nu au 
fost numiți salariați responsabili in aplicarea planurilor respective. 

d. principalele recomandări: 

(1)-întărirea controlului cheltuielilor publice și urmărirea economicității, eficacității și 

eficienței utilizării fondurilor publice, luarea măsurilor de eliminare a risipei prin: 

-încadrarea cheltuielilor cu carburanții și consumul de combustibil în normativele 

stabilite prin legislația în vigoare; 

-supunerea spre aprobare consiliului local a cotelor de carburant necesare cu o 

fundamentare reală a acestora. 

-constituirea unei baze de date la nivelul entității care să cuprindă informații cu privire la 

caracteristicile tehnice ale autoturismelor din parcul auto al entității, uzura fizică, 

reparațiile efectuate și modalitatea în care sunt asigurate aceste autoturisme; 

-completarea tuturor rubricilor prevăzute în formularul foii de parcurs, 

-întocmirea FAZ-urilor pe baza foilor de parcurs; 

-completarea cotoarelor bonurilor valorice de carburant( nr. auto, data alimentării, 

ștampila unității petroliere). 

(2)a) Responsabilizarea unui verificator din cadrul compartimentului de specialitate 

privind obligativitatea verificării exactității și realității lucrărilor efectuate. 

    b) -atribuirea contractelor de achiziție publică să se facă cu respectarea strictă a 

prevederilor OUG nr. 34/2006; 

    c)Identificarea și corectarea erorilor din evidența contabilă și din situațiile financiare, 

luarea măsurilor pentru  înregistrarea corectă a operațiunilor și întocmirea situațiilor 

financiare în conformitate cu prevederile legale. 

(3)- elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli în structura prevăzută de reglementările 

legale; 

-stabilirea rezultatului financiar, în condițiile legii, prin cuprinderea tuturor evenimentelor 
și operațiunilor economico –financiare așa cum acestea se produc în baza 
documentelor justificative, astfel încât rezultatul raportat să fie în concordanță cu 
realitatea. 
-stabilirea unui responsabil cu elaborarea Programului anual al achizițiilor publice; 

-elaborarea Programului anual al achizițiilor publice, ca instrument managerial pe baza 

căruia se planifică procesul de achiziţie; 
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-crearea și actualizarea permanentă la nivelul entității a unei baze de date cu posibilii 

furnizori de produse, lucrări și servicii ca o activitate necesară în domeniul achizițiilor 

publice; 

-instituirea unui sistem de pregătire profesională a salariaților în domeniul achizițiilor 

publice. 

-aplicarea prevederilor legale în vigoare cu privire la organizarea controlului 

intern/managerial la nivelul entității. 

 

3.  Misiuni de audit privind domeniul achiziţiilor publice 

Nu au fost. 

4.  Misiuni de audit intern domeniul resurse umane  

Nu au fost. 

5.  Misiuni de audit privind domeniul IT   

Nu au fost.  

6.  Misiuni de audit privind domeniul juridic  

a. numărul misiunilor de audit realizate -1. 

b. principalele obiective: 

- Procesul de organizare şi funcţionare a structurii auditate ;  

- Sistemul informaţional şi raportarea activităţilor;  

- Susţinerea intereselor organizaţiei în raporturile cu autorităţile şi instituţiile publice sau 

alte   persoane fizice sau juridice;  

 - Exercitarea căilor de atac împotriva soluţiilor instanţelor de judecată;     

 -Analiza dosarelor pierdute în instanţă;  

 -Obţinerea hotărârilor judecătoreşti şi punerea lor în executare;  

 -Avizarea documentelor organizaţiei. 

 

c. principalele constatări: 
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 -Analiza a pus în evidenţă, că acestea acoperă parţial realizarea funcţiei juridice 

în cadrul organizaţiei, cât şi sprijinirea managementului în asigurarea legalităţii actelor şi 

documentelor elaborate, deoarece obiectivul general nu acoperă obiectivul strategic, iar 

obiectivele specifice nu conduc la rezultate aşteptate şi au un caracter general. În baza 

obiectivului general trebuia stabilite la nivelul serviciului obiectivele specifice cărora să 

le fie ataşate activităţi omogene, acestea să conducă la un rezultat aşteptat. 

 -Activităţile desfăşurate la nivelul serviciului au fost partial identificate şi ataşate 

obiectivelor, iar acţiunile definite activităţilor nu asigură realizarea acestora în totalitate, 

sau sunt partial stabilite  activităţii respective. 

 - Din analiza prin sondaj a activităţilor necesare realizării obiectivelor specifice a 

rezultat că acestea, în general, asigură conformitatea cu regulamentele şi politicile 

interne, pun în evidenţă principalele acţiuni necesare realizării obiectivelor, dar aşa cum 

sunt formulate nu au fost identificate în întregime. Totodată sunt materializate în 

rezultate măsurabile, însă sunt cazuri în care acţiunile stabilite în realizarea lor  sunt 

partial aferente activităţii respective. 

 

d. principalele recomandări: 

 -Analiza politicilor de dezvoltare ale entităţii şi redefinirea obiectivelor generale cu 

privire la activitatea juridică astfel încât acestea să asigure realizarea obiectivului 

strategic în domeniu, să fie definite în termeni de impact, să fie realiste, stimulatoare şi 

înţelese de salariaţi. Totodată, pe baza obiectivelor generale să se dezvolte şi 

definească obiectivele specifice la nivelul serviciului, astfel încât acestea să cuprindă 

activităţi omogene, să conducă la un rezultat aşteptat, exprimat în indicatori de 

performanţă. Prin modul în care sunt definite trebuie să încorporeze toate activităţile 

desfăşurate la nivelul serviciului. 

 -Analiza tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul serviciului şi redefinirea 

acestora astfel încât să exprime acţiuni concrete materializate în rezultate măsurabile şi 

urmărirea ca acţiunile stabilite să conducă şi să asigure realizarea activităţilor. Totodată 

e baza activităţilor şi acţiunilor stabilite să se analizeze sarcinile definite în cadrul fişelor 

posturilor şi să se urmărească ca acestea să cuprindă în totalitate activităţile şi acţiunile 

realizate la nivelul serviciului. 

7.  Misiuni de audit privind domeniul fondurilor comunitare 

Nu au fost.  

8.  Misiuni de audit privind domeniul funcţiilor specifice entităţii 
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a.  numărul misiunilor de audit realizate -3. 

b. principalele obiective: 

 -Dacă plăţile efectuate pe activităţi respectă prevederile legale;        

c. principalele constatări: 

  In urma verificarilor, auditorul intern a constatat ca la data de 03.06.2013 s-a 

incheiat un Contract de prestari servicii cu SC ,,Program Termosistem ,, SRL-

Bucuresti nr.96/03.06.2013,privind prestarea serviciilor de proiectare si intocmirea 

documentatiilor tehnice pentru ,,Lucrari de investitii privind cresterea performantei 

energetice a blocurilor din orasul Tg. Neamt ,, pentru 9(noua) blocuri .Valoarea 

contractului convenita pentru indeplinirea acestui obiectiv,platibil prestatorului de catre 

achizitor-Orasul  Tg. Neamt este de 79.360 lei cu TVA. 

           Auditorul intern a constatat ca pe Ordinul de plata nr.3143 in  suma de 19.645 lei 
/24.09.2015(reprezentand plata  partiala la factura fiscala 75/17.07.2015 in suma de 
43.205 lei) in rubrica explicatii  necesare  in vederea efectuarii platii ,a fost scris acelasi 
Poces Verbal  nr.12.780/27.08.2013. Mentionam ca la Factura fiscala 75/17.07.2015 
in suma de 43.205 lei, nu exista Proces verbal de receptie de terminarea 
lucrarilor,plata partiala  facandu-se nejustificat.     
 Din verificarea efectuată de echipa de audit cu privire la colaborarea dintre Casa 

Culturii ,,Ion Creangă,, Tîrgu Neamț și Asociația ,,Incantesimo Artele Spectacolului 

Educație Cultură Arad,, care s-a finalizat cu susținerea unui concert de muzică fado în 

seara zilei de 07.03.2016 în sala mare a Casei Culturii, a rezultat că în evidența 

financiar-contabilă a UATO Tîrgu Neamț nu există documente(contract, facturi, ordine 

de plată, venituri înregistrate din vânzarea de bilete) care să ateste efectuarea de 

operațiuni financiar-contabile, fapt confirmat prin adresa nr. 18.167/12.10.2016 a 

Direcției Buget, Contabilitate. În cadrul Direcției de Venituri, impozie și taxe există 

cererea nr. 3179/16.02.2016 pentru înregistrarea și vizarea a 250 bilete spectacol 

muzică fado și decontul nr. 4641/09.03.2016 prin care se achită impozitul pe spectacole 

aferent vânzării unui număr de 134 bilete. În cadrul Casei Culturii ,,Ion Creangă,, 

Tîrgu Neamț există o serie de documente conform prin care conducerea acesteia 

argumentează susținerea evenimentului din data de 07.03.2016. 

d. principalele recomandări: 

       -Respectarea prevederilor legale privind normativele de cheltuieli pentru autoritatile 
administratiei publice si respectarea prevederilor legale privind angajarea,lichidarea, 
ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice. 
      -Reanalizarea din partea serviciului juridic spre luarea de masuri specifice ce 
vizeaza fapta comisă prin efectuarea acestei plati  mentionata si in Referatul 
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nr.7043/06.04.2016 din partea Biroului Investitii, analiza  financiara neimplicand 
probleme deosebite. 

 

XVII. COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE, REGISTRATURĂ, ARHIVĂ 

 Asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public conf. Legii 
nr.544/2001 
  

Prin intermediul Serviciului Comunicare şi Relaţii Publice s-a asigurat transmiterea 

informaţiilor de interes public către cetăţeni, instituţiile publice, agenţii economici şi 

diverse alte structuri asociative. Informaţiile de interes public, utile cetăţenilor au fost 

afişate la sediul instituţiei, postate pe portalul propriu http://www.primariatgneamt.ro şi 

mediatizate prin intermediul presei locale, în cadrul  conferinţelor de presă şi prin 

comunicatele şi informaţiile de presă transmise. 

În conformitate cu prevederile Legii 544 / 2001, a liberului acces la informaţiile de 

interes public, s-a răspuns în termen solicitărilor adresate atât verbal cât şi în scris de 

către cetăţeni, ONG-uri, agenţi economici  sau reprezentanţii presei.   

 
RAPORT DE EVALUARE  

 A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2016 

INDICATORI cod RASPUNS 

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii 

1.Instituţia dumneavoastră a elaborat şi publicat informaţiile 
de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul 
2016 ?  

A1 DA NU 

X  

2. Lista a fost făcută publică prin: 

a. Afişare la sediul instituţiei  
A2_1 

X 

b. Monitorul Oficial al României  A2_2  

c. Mass-media  
A2_3 

 

d. Publicaţiile proprii A2_4  

e. Pagina de Internet proprie A2_5 X 

http://www.primariatgneamt.ro/
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3. Instituţia d-voastră a organizat un punct de  informare –

documentare, potrivit art. 5 , paragraful 4, litera b din Legea 

544/2001 şi art. 8, paragraful 1 din Normele Metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 ? 

A3  

DA 

 

NU 

X  

4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare 
– documentare în anul 2016 

A4 
 

90 

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public  

1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2016,  departajat pe domenii de interes:        93 

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) 

 a.Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc)             
B1_1 

25 

 b.  Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice  B1_2 29 

 c.  Acte normative, reglementări B1_3 15 

 d.  Activitatea liderilor instituţiei B1_4 3 

 e.  Informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544/2001 B1_5 5 

  f. Altele (se precizează care) acte ce privesc alte persoane; 

acte ce fac obiectul unor dosare pe rol,adrese primite de la 

alte institutii si nu privesc persoana care a facut cererea, 

documente ce tin de protectia drepturilor 

copilului,chestionare, copii din arhiva instituției etc. 

 

B1_6 16 

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2016,  departajat după modalitatea de soluţionare 
a acestora: 

a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil B2_1 
86 

b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare altor 
instituţii 

B2_2 

 

0 

 c. Numărul de a) informaţii  exceptate 
B2_3 

7 
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solicitări înregistrate 

respinse,  din 

motivul: 

b) informatii inexistente 
B2_4 

- 

c)  fără motiv 
B2_5 

- 

d) alte motivaţii  (care ?) 

 

B2_6 
- 

d. Numărul de 

solicitări înregistrate 

respinse, departajat 

pe domenii de 

interes: 

a) utilizarea banilor publici 

(contracte, investiţii, cheltuieli  etc)           
B2_7 

- 

b)  modul de îndeplinire a atribuţiilor 

institutiei publice 
B2_8 

- 

c)  acte normative, reglementări 
B2_9 

- 

d)  activitatea liderilor instituţiei 
B2_10 

- 

e)  informaţii privind modul de 

aplicare a Legii  nr. 544 
B2_11 

- 

  f) altele (se precizează care) -   acte 

ce privesc alte persoane; acte ce fac 

obiectul unor dosare pe rol,adrese 

primite de la alte institutii si nu 

privesc persoana care a facut 

cererea, documente ce tin de 

protectia drepturilor 

copilului,chestionare, copii din arhiva 

instituției etc. 

 

B2_12 
 

7 

3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2016,  departajat după tipul solicitantului 

informaţiilor: 

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) 

   a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane 

fizice 
B3_1 

 

67 
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   b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane 
juridice 

B3_2 26 

4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2016, departajat după modalitatea de adresare a 
solicitării: 
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) 

  a. pe suport de hârtie 
B4_1 

51 

  b. pe suport electronic B4_2 42 

  c. verbal B4_3 Peste 200 

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă 

1. Numărul de reclamaţii 

administrative la adresa 

instituţiilor publice în anul 2016 

în baza Legii nr.544/2001 

a. rezolvate  favorabil  

reclamantului 
C1_1 

- 

b. respinse C1_2 - 

c. în curs de soluţionare C1_3 - 

2. Numărul de plângeri în 

instanţă la adresa instituţiilor 

publice în anul 2016 în baza 

Legii nr.544/2001 

a. rezolvate favorabil 

reclamantului 
C2_1 

- 

b. rezolvate în favoarea 

instituţiei 

C2_2 - 

c. pe rol C2_3 - 

D. Costuri 

1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau 
persoanelor) însărcinate cu informarea şi relaţiile publice 
(consumabile) în anul 2016 

D1 
 

Buget local 

2. Suma încasată în anul 2016 de instituţie pentru serviciile 
de copiere a informaţiilor de interes public furnizate  

D2 
127 LEI 

 

În anul 2016 nu au existat reclamaţii administrative şi nici plângeri în instanţă la 

adresa instituţiei, în baza Legii nr. 544/2001. Analizând cantitatea informaţională 

conţinută în raport, precum şi statisticile realizate cu acest prilej, se poate afirma că 

numărul cererilor de informaţii de interes public este în creştere faţă de anii precedenți. 
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 Aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică,  în anul 2016 

 

RAPORT DE EVALUARE 
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2016  

INDICATORI cod RASPUNS 

A. Procesul de elaborare a actelor normative 

1. Numărul proiectelor de acte normative 
adoptate în 2016 

A1 Acte normative cu 
aplicabilitate 

generală 

8 

294 hotărâri ale 
Consiliului Local 

2. Numărul proiectelor de acte normative 
care au fost anunţate în mod public 

A2 8 

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: 

a. pe site-ul propriu A2_1 
8 

b. prin afisare la sediul propriu A2_2 
8 

      c.   prin mass-media  A2_3 
8 

3. Numărul de cereri primite pentru 

furnizarea de informaţii referitoare la 

proiecte de acte normative 

A3 4  

Din care, solicitate de: 

     a. persoane fizice A3_1   1 

     b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii 

legal constituite 

A3_2   3 

4. Numărul proiectelor transmise 

persoanelor fizice care au depus o cerere 

pentru primirea informaţiilor referitoare la 

proiectul de act normativ 

A4 
1 
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5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor 

de afaceri şi altor asociaţii legal constituite 
A5 3 

6. Numărul persoanelor responsabile pentru 

relaţia cu societatea civilă care au fost 

desemnate 

A6 1 

7. Numărul total al recomandarilor primite 
A7 12 

8. Numarul total al recomandărilor incluse în 

proiectele de acte normative 
A8 3 

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea 

asociaţiilor legal constituite 
A9 6(la initiativa 

Primariei) 

 

10. Numărul proiectelor de acte normative 

adoptate în anul 2016 fără a fi obligatorie 

dezbaterea publică a acestora (au fost 

adoptate în procedura de urgenţă sau 

conţin informaţii care le exceptează de la 

aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5) 

A10 70 

B. Procesul de luare a deciziilor  

1. Numărul total al şedinţelor publice 

(stabilite de instituţiile publice) 
B1 25(din care 19 

ședințe de Consiliu 
Local și 6 dezbateri 
publice pe teme de 

interes public) 

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: 

               a. afişare la sediul propriu  
B2_1 25 

               b. publicare pe site-ul propriu B2_2 
25 

               c. mass-media B2_3 
25 

3. Numărul estimat al persoanelor care au 

participat efectiv la şedinţele publice 

(exclusiv funcţionarii)                

B3 150 la dezbateri 
publice și cca 5-6 
persoane/ședință 
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de CL 

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în 

prezenţa mass-media 
B4 25 

5. Numărul total al observaţiilor şi 

recomandărilor exprimate în cadrul 

şedinţelor publice 

B5 24 

6. Numărul total al recomandărilor incluse în 

deciziile luate 
B6 3 

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării 

accesului: 

               a. informaţii exceptate 
B7_1 

- 

               b. vot secret 
B7_2 

- 

               c.alte motive (care ?) 

 

 

 

B7_3 
- 

8. Numărul total al proceselor verbale 

(minuta) şedinţelor publice 
B8 

25 

9. Numărul proceselor verbale (minuta)  

făcute publice 
B9 

 

25 

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie în 2016 

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii 
privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice: 

              a. rezolvate favorabil reclamantului 
C1_1 

- 

               b. rezolvate favorabil instituţiei C1_2 - 

               c. în curs de soluţionare C1_3 - 
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Pe parcursul anului 2016 nu s-au înregistrat acţiuni în justiţie intentate Primăriei 

oraşului Tîrgu Neamţ, care să aibă drept obiect nerespectarea prevederilor legii privind 

transparenţa decizională. 

Pe parcursul anului 2016 au avut loc 19 şedinţe ale Consiliului Local Tîrgu 

Neamţ, anunţate prin afişare la sediul propriu, postare pe site-ul instituţiei şi prin 

intermediul mass-media. Toate cele 19 şedinţe ale Consiliului Local s-au desfăşurat în 

prezenţa reprezentanţilor mass-media. Toate cele 19 procese verbale (minute) ale 

Şedinţelor Consiliului Local au fost făcute publice prin afişare la sediul propriu, postare 

pe site-ul instituţiei. 

 Activitatea de soluţionare a petiţiilor prevăzut de O.G. nr. 27/2002, în anul 

2015:  

 Petiții, reclamații, plângeri, sesizări, contestații înregistrate - 257 - care au fost 

repartizate compartimentelor de specialitate pentru a fi soluţionate şi transmise 

petenţilor în termenul legal prevăzut de O.G. nr. 27/2002. 

- Toate petiţiile sunt înregistrate la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice, 

soluţionarea acestora fiind de competenţa compartimentelor specifice, cu atribuţii 

în domeniu. Modalitatea prin care un cetăţean se poate adresa serviciilor de 

specialitate din cadrul Primăriei: direct, prin depunerea petiției la registratura 

instituției, fie prin intermediul poştei electronice sau fax. 

- Termenul prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 pentru soluţionarea 

petiţiilor este de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu cel mult încă 15 zile, în 

situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai 

amănunţită. 

- Principalele solicitări adresate prin intermediul petiţiilor au vizat aspecte 

referitoare la: utilităţi, infrastructură; disciplină în construcţii; probleme edilitar 

gospodăreşti, asfaltare străzi, extindere/înlocuire rețele de alimentare cu apă, 

extindere/înlocuire rețele de canalizare; probleme privind întreţinerea zonelor 

verzi; probleme privind iluminatul public, câinii fără stăpân; protecţie socială, 
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servicii sociale; fond funciar; probleme legate de coordonarea asociaţiilor de 

proprietari; contestații liste de plăți la asociațiile de proprietari 

 AUDIENȚE  

Printre atribuţiile serviciului, se numără şi organizarea şi desfăşurarea în cadrul 

Primăriei a programului de audienţe. Conducerea instituţiei desfăşoară primirea în 

audienţă pe baza unui program care a fost adus la cunoştinţă publică prin afișare la 

sediul unităţii și postare pe site la adresa http://primariatarguneamt.ro/program-de-

audientee 

În cadrul Primăriei audienţele sunt înregistrate la Serviciul Comunicare şi Relaţii 

Publice într-un registru special, denumit “Registrul de AUDIENTE”. Modalitatea prin 

care cetăţenii se pot înscrie în audienţă este fie prin prezentare la sediul Primăriei  la  

Serviciul  Comunicare  şi Relaţii Publice, fie telefonic sau prin intermediul poştei 

electronice. 

În funcţie de solicitările adresate conducerii Primăriei, problemele au fost 

rezolvate pe loc în cadrul programului de audienţă sau au fost delegaţi funcţionari din 

cadrul aparatului de specialitate în vederea identificării unor soluţii în condiţiile legii, 

precum şi acordarea de asistenţă/consiliere în domeniile care sunt în competenţa 

instituţiei noastre. În cazul în care problemele semnalate de cetăţenii primiţi în audienţă 

nu au fost de competenţa instituţiei, aceştia au fost îndrumaţi către instituţiile abilitate să 

le rezolve problemele. 

Principalele probleme, care au fost semnalate de către cetăţeni şi care au fost 

consemnate sub forma notelor de audienţă pot fi departajate pe următoarele domenii de 

interes: 

- utilităţi, infrastructură, drumuri şi poduri, canalizare, apa; 

- probleme referitoare la situaţia unor terenuri/imobile; 

- asistenţă şi protecţie socială, acordare ajutoare financiare sau materiale pentru 

depăşirea unor situaţii de dificultate; 

http://primariatarguneamt.ro/program-de-audientee
http://primariatarguneamt.ro/program-de-audientee


 
129 

 

- solicitări de sprijin financiar; 

- urbanism şi disciplină în construcţii; teren pentru locuinte; 

- solicitări informaţii cu privire la locuri de muncă; 

- proiecte de parteneriat; 

- solicitare locuinţe; 

- locuri de muncă 

O altă modalitate de clasificare a audienţelor pentru care s-au întocmit note de 

audienţe o reprezintă distribuţia acestora pe direcţii/servicii/compartimente în vederea 

soluţionării. 

În acest sens, redăm mai jos distribuţia problemelor ridicate în cadrul audienţelor, 

repartizate şi rezolvate efectiv de compartimentele aparatului de specialitate al 

Primarului 

(favorabil sau nefavorabil), precum şi cele aflate în curs de soluţionare:  

Număr total de persoane 

înscrise în  audienţe 

 

01.01 .2016 – 31.12.2016 
 

      Categorii de probleme solicitate         

- Probleme sociale                            102 
- Urbanism                                         73 
- Investiţii                                           72 
- Resurse umane                               51 
- Probleme personale                       28 
- Taxe şi impozite                              27 
- Cabinet Primar                                 8 

                -    Juridic                                              7  

- Altele                                                 6 
-                   CIU                                                      6 

- Asociaţia de proprietari                  5 
- Poliţia Locală                                   5 

- Eco                                                       4 
- Relaţii Publice                                   3 

                -     Civitas                                             3  

              -     Comercial                                         2 
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  -                  Administrativ – gospodăresc         2 
              -    Eurosal                                             1 

- Stare Civilă                                      1 
 

                 360                                    406 

 

 Corespondență primită și soluționată de către Serviciul Comunicare și relații 
Publice – 449 de adrese, sesizări, rapoarte statistice, solicitări, etc. 

 PH susținute în CL – 5 
 

 Relaţia cu mass-media 
Actiunile instituţiei au fost promovate prin intermediul emisiunilor desfăşurate la radio 

şi tv, în presa scrisă, în presa online, în cadrul conferinţelor de presă desfăşurate cu 

reprezentanţii din mass-media locală precum și în interviuri cu conducerea Primăriei și 

funcționari publici.  

 Articole apărute in presă: 137 
 Interviuri şi apariţii TV: 23 
 Conferinţe de presă : 3 
 Dezbateri publice și întâlniri publice: 7 ( 5 PH supuse dezbaterii , 1 PUZ , 

1 întâlnire publică cu reprezentanții APASERV -președinții de asociații de 
proprietari și cetățeni ) 

 Anunţuri, știri, comunicate de presă :  120 
 

 REGISTRATURĂ  
Din anul 2015 s-a introdus Sistemul informatic de registru intrări-ieșiri 

documente la Primăria orașului Tîrgu Neamț. Softul vizeaza modernizarea activitatii din 

Primaria orasului Tirgu Neamt si creeaza  suportul necesar în vederea solut  iona rii 

rapide, într-o varianta   cât mai simpla   a cerint  elor ceta  t enilor din orasul Tirgu Neamt 
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(inregistrare intrari-iesiri de documente, informat  ii generale,  solicita  ri de emitere a 

diverselor documente, aproba  ri, programa ri, etc.). Sistemul este desemnat înregistrării 

intrărilor și ieșirilor de documente din Primăria orașului Tîrgu Neamț și este proiectat să 

înlocuiască sistemul de registratură scriptic. Are o bază de date salvată pe un server 

centralizat și securizat și cu back-up săptămânal- asigurându-se astfel o securitate și 

siguranță crecută a datelor.  

Situație statistică pentru anul 2016: 

 TOTAL – 22774 adrese  
Din care: - INTRARI -  10700 

-                        -IESIRI –     12074 
 

 Activitatea de expediere a corespondenței   
- TRIMITERI SIMPLE – 13.690 PLICURI – IN VALOARE DE 17.797 LEI  
- TRIMITERI RECOMANDATA – 1918  - IN VALOARE DE  5178,6 LEI 
- TRIMITERI REC-AR – 10.850  - IN VALOARE DE 68.355 LEI  
- Faxuri primate și transmise : 2066  

 

 TITLURI, DISTINCTII ACORDATE ÎN CONFORMITATE CU 
REGULAMENTUL PENTRU CONFERIREA TITLULUI DE ”CETĂȚEAN DE 
ONOARE”  (HCL nr.62/28.03.2014) 

Serviciul Comunicare și Relații Publice analizează propunerile de aprobare a 

titlurilor și distincțiilor, redactează materialele (Raport de specialitate şi Proiect de 

hotărâre) şi le înaintează Consiliului Local. De asemenea, după adoptarea Hotărârii de 

Consiliu privind acordarea titlurilor, Serviciul se ocupă de achiziționarea plachetelor, 

medaliilor, de realizarea  diplomelor şi de organizarea Şedinţelor festive de decernare a 

lor. 

În anul 2016 au fost acordate următoarele titluri:  

1. Titlul de « Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ» 
Doamnei Sofica Nauwelaerts 

2. Titlul de « PRO URBE » Domnului Vasile Ungureanu 
3. Titlul de « PRO URBE » Doamnei Geta Brașoveanu 
4. Diplomă de onoare Dlui Cristian Tabără 

Plachetele și diplomele au fost înmânate în cadru festiv cu ocazia deschiderii 

oficiale a Zilelor orașului Tîrgu Neamț 2016, în data de 9 septembrie 2016. 
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 SĂRBĂTORIREA  ”CUPLURILOR  DE AUR” – 50 de ani de căsătorie 
Serviciul Comunicare și Relații Publice are atribuția de a identifica cuplurile care 

împlinesc 50 de ani de la căsătorie în anul respectiv, de a le contacta în scris și de a 

face cunoscute prin mijloacele mass-media condițiile pe care trebuie să le 

îndeplinească un cuplu pentru a beneficia din partea administrației publice locale de 

Diploma de merit și sprijinul financiar. Responsabiliattea Serviciului este de a ține 

legătura cu persoanele, de a le oferi informații, de a publica în mass-media anunțuri și 

de a crea Diploma de merit.  

În anul 2016 au fost felicitate în cadrul Zilelor orașului Tîrgu Neamț, în data de 9 

septembrie 2016- 25 cupluri care au împlinit 50 de ani.  

 INFORMATICĂ  
 

Misiune și obiective în anul 2016 

 Misiunea Compartimentului Informatică este menținerea unei funcţionări optime a 

sistemului informatic, precum şi îmbunătăţirea constantă a performanţelor acestuia, 

astfel încât utilizatorii să îşi poată desfăşura activităţile în condiţii optime. 

 

Obiective: 

- asigurarea bunei funcționări a echipamentelor hardware (computere, servere, 

imprimante, scanner, echipamente de rețea) din Primăria oraşului Tirgu Neamt; 

- întreținerea programelor software, efectuarea de back-up-uri de date, crearea de 

adrese de e-mail; 

- acordarea de asistență tehnică utilizatorilor (la solicitarea acestora); 

- actualizarea permanentă a datelor de pe site-ul www.primariatarguneamt.ro ;  

- relocare și reconectare echipamente IT ale serviciilor și birourilor mutate în alte spații 

amenajate; 

- configurarea și predarea unui număr de 13 calculatoare achiziționate în anul 2016; 

- asigurarea securității datelor din rețeaua instituției; 

- s-au efectuat desprăfuiri periodice a echipamentelor hardware; 

- s-au scanat, s-au transformat în fișiere pdf și anonimizat toate declarațiile de avere și 

interese ale funcționarilor publici și ale consilierilor locali și s-au publicat pe site-ul 

instituției, s-au scanat și s-au transformat în fișiere pdf proiecte de hotărâri şi hotarâri, 

anunțuri, diverse documente și s-au publicat pe site-ul instituției, s-au actualizat pe site 

toate informațiile primite de la departamentele de specialitate, au fost publicate pe site 

anunțurile pentru concursurile organizate de Directia Resurse Umane; 

- afişarea anunțurilor activităţilor importante pe panoul cu led din Piaţa Adormirea Maicii 

Domnului; 

- s-au instalat sisteme de operare Windows  si pachetele de programe MS Office pe 

staţiile de lucru care au necesitat acest lucru; 

http://www.primariatarguneamt.ro/
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- s-a instalat, configurat şi întreţinut programul de legislaţie SINTACT; 

- s-au curăţat şi încărcat cartuşe laser pentru majoritatea imprimantelor din cadrul 

instituţiei; 

- colaborare cu Poliţia Locală pentru efectuarea de back-up-uri la camerele de 

supraveghere din oraş. 

- colaborare cu Direcţia de Asistenţă Socială referitor la  problemele tehnice ce  apar la 

nivelul reţelei sau a staţiilor de lucru; 

- colaborare cu Casa Culturii la diverse activităţi (videoproiecţie, sonorizare). 

 

Propuneri pentru îmbunătățirea activității și influența acesteia asupra 

activității întregii primării: 

       Pentru îmbunătățirea activității informatice în Primăria oraşului Tîrgu Neamţ ar fi 

necesară achiziționarea unui număr de 10 calculatoare, pentru a înlocui o parte din cele 

vechi, depășite din punct de vedere tehnic și moral, precum și achiziționarea unui 

număr de 4 imprimante multifuncţionale monocrom, 1 imprimanta color, a unui server 

pentru domeniu și a unui număr de 10 UPS-uri pentru  servere şi staţii de lucru 

 

 ACTIVITATEA DE ARHIVĂ 

Conform Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 la nivelul Primariei orasului Tg. 

Neamt s-a constituit arhiva tuturor documentelor predate in anul 2016 si datele 

necesare intocmirii adeverintelor necesare populatiei si a copiilor care le sunt necesare. 

Predarea documentelor la arhiva se face pe baza inventarelor intocmite in 

conformitate cu nomenclatorul arhivistic vizat de sectia judeteana a Arhivelor Nationale. 

Astfel, in anul 2016 au fost predate un nr. de 908 unitati arhivistice si anume: 

1. Birou Registru Agricol: 31 
2. Servicii Cadastru: 5 
3. Serviciu Juridic-Contencios: 39 
4. Directia Venituri, Impozite si Taxe: 585 
5. Serviciu Public de Asistenta Sociala: 38 
6. Compartiment Control Comercial, Autorizari: 29 
7. Compartiment Arhiva: 3 
8. Birou Buget-Prognoze: 32 
9. Compartiment Stare Civila: 57 
10. Compartiment Planificare si Dezvoltare Locala: 3 
11. Serviciu Relatii Publice: 7 
12. Compartiment Registratura: 11 
13. Serviciu U.A.T.: 58 
14. Compartiment Informatica: 1 
15. Serviciu Audit Intern: 9 
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 De asemenea, s-au cautat acte in arhiva privind: 

1. Incadrarea in grupa a II-a de munca: 12 
2. Copie contract de vanzare-cumparare: 18 
3. Eliberarea de adeverinte pentru dosarul la Casa de Pensii: 24 
4. Eliberarea unei adeverinte privind numarul de norme lucrate la C.A.P. Tg. 

Neamt: 9 
5. Copia unei schite de apartament: 3 
6. Copie dupa autorizatia de constructie: 7 
7. Copie dupa decizii: 3 
8. Acte privind proiectul unui imobil: 2 
9. Raspunsuri: 4 
10. Copie dupa referate: 2 

  

 RELATII DE INFRĂȚIRE 

Având la bază Cadrul legal impus de  

 Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare - art.11, alin 3, art.15, art.16, art. 36, 
alin.2, lit.e), alin. 7, lit. c) și art. 45 alin. 2, lit.f) 

 Legea nr.590/2003, privind tratatele -art. 41  
In anul 2016 a fost aprobată HCL nr. 222 din 7.10.2016 prin care s-a încheiat 

Înţelegerea de cooperare între oraşul Tîrgu Neamţ din România şi comuna 
Bubuieci, Municipiul Chișinău din Republica Moldova. 

Dorinţa oraşului Tîrgu Neamţ din România şi a comunei Bubuieci, Municipiul 
Chișinău din Republica Moldova de a dezvolta relaţii de prietenie  şi colaborare, apărută 
în urma vizitelor  bilaterale pe care delegaţii ale celor două comunităţi le-au făcut în 
cursul anului 2016, a dus la analizarea adoptării unei Înţelegeri de Cooperare între 
acestea. 

 Relaţiile de coperare oferă un cadru oportun pentru realizarea schimburilor şi 
parteneriatelor internaţionale și pentru stabilirea de noi legături de prietenie în domenii 
variate.  

 Înţelegerea de cooperare între oraşul Tîrgu Neamţ din România şi comuna 
Bubuieci, Municipiul Chișinău din Republica Moldova prevede dezvoltarea unor relaţii 
de colaborare în următoarele domenii: administraţie, economie, social, educaţie, 
cultură, sport, turism, etc. 

 Art.15, alin.5 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare  prevede:  

”Autorităţile administraţiei publice locale din România pot încheia acorduri de 

înfrăţire/cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale din Republica 

Moldova pentru realizarea şi finanţarea unor obiective de investiţii ale 
unităţilor administrativ-teritoriale din Republica Moldova, programe comune 
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culturale, sportive, de tineret şi educaţionale, stagii de pregătire profesională 

şi a altor acţiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie”. 

Înţelegerile de cooperare trebuie să fie avizate conform legii de către Ministerul 
Afacerilor Externe și de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
înainte de a fi supuse spre aprobare consiliului local. Acest aviz este un aviz „conform”, 
adică observaţiile şi propunerile pe care le cuprinde sunt obligatorii pentru cel care a 
solicitat avizul. 

 A fost respectată procedura impusă de art.16 din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, care 

constă în avizarea proiectelor de acorduri de cooperare de către Ministerul Afacerilor 

Externe şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care au dat aviz 

favorabil acestui proiect.  

 Proiectul de Înţelegere ce cooperare a fost înaintat spre avizare la Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice respectiv la Ministerul Afacerilor Externe. 

În urma analizării acestei Înţelegeri de cooperare a rezultat faptul că au fost îndeplinite 

prevederile legale (art.16 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale 

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare şi art.41 din Legea nr.590/2003, 

privind tratatele) şi ca urmare, prin adresele nr. 79532 din 7.09.2016 şi nr. H2-1/3755 

din 31.08.2016 de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, respectiv 

Ministerul Afacerilor Externe, au fost obţinute avizele favorabile.  

 Vizite primite/deplasări efectuate în anul 2016 

Nr. 

crt. 

UAT/Instituția 

publică/ ONG 

      Țara Perioada / 

Durata 

Vizite primite/deplasări 

efectuate/participanți 

români-străini 

 

Tematica și 

Rezultate 

existente sau 

preconizate: 

Înfrățiri/ 

proiecte/ 

parteneriate 

   1 Cetatea Albă 

(Bilgorod– 

Dnistrovski) 

Ucraina 8.09-

11.09.2016 

Vizită primită/ delegație 

formată din 4 membri – 3 

reprezentanți ai Societății 

române național-culturale 

din  Cetatea Albă și un 

reprezentant al Primăriei 

Pe parcursul a 4 

zile delegatia a 

participat la 

manifestarile  

ocazionate de 

„Zilele oraşului 

Tîrgu Neamţ”- 

ediţia a XXVI – a 
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   2 Hotin  Ucraina 8.09-

10.09.2016 

Vizită primită/ delegație 

formată din 3 membri – 

Primar, 1 deputat in 

Parlamentul Ucrainei, 1 

persoană-Consilierul 

Avocatului poporului 

Pe parcursul a 3 

zile delegatia a 

participat la 

manifestarile  

ocazionate de 

„Zilele oraşului 

Tîrgu Neamţ”- 

ediţia a XXVI – a 

   3 Bubuieci R.Moldova  8.09-

10.09.2016 

Vizită primită/ Delegație 

formată din 4 persoane-

Primar și specialisti din 

cadrul Primariei Bubuieci  

Pe parcursul a 3 

zile delegatia a 

participat la 

manifestarile  

ocazionate de 

„Zilele oraşului 

Tîrgu Neamţ”- 

ediţia a XXVI –a 

Discutii pentru 

incheierea unei 

Intelegeri de 

cooperare  

   4 Primăria 

oraşului Tîrgu 

Neamţ 

România 13.10-

15.10.2016 

Vizită efectuată în comuna 

Bubuieci, municipiul 

Chișinău –R.Moldova la 

invitația Primarului din 

Bubuieci/ Delegație formată 

din Primar, și viceprimar   

Vizită de lucru 

Schimb de 

experiență în 

domeniul 

administrației 

locale și discuții 

despre domeniile 

propuse în 

Intelegerea de 

cooperare  ce va 

fi încheiată între 

cele 2 părți 

Participarea la 

Hramul satului 

Humulești din 

comuna Bubuieci, 
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XVIII. CASA CULTURII ”ION CREANGĂ” 

Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ îşi înscrie activitatea într-un ciclu de 

manifestări  tradiţionale, organizând şi participând la aceste activităţi, într-o strânsă şi 

permanentă colaborare cu Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ, precum şi cu diverse 

fundaţii, asociaţii, Biblioteca oraseneasca şi instituţii de învăţământ. 

           Casa Culturii “Ion Creangă” isi continua activitatea, organizând activităţi sau 

contribuind la organizarea de manifestări culturale,evenimente,spectacole etc.  

Manifestările şi activităţile propuse în anul 2016 au fost realizate şi duse la bun 

sfârşit, după cum urmează: 

 

 1 ianuarie - Spectacol la trecerea dintre ani- Piaţa “Adormirea Maicii Domnului” 

- Manifestarea a fost organizată de Primăria oraşului Tg.Neamţ şi Casa Culturii “Ion 

Creangă”  

-Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou, ediţia a IV-a, Concurs de datini şi 

obiceiuri:Colind,Uratul cu pluguşorul. 

municipiul 

Chișinău 

Participarea la 

manifestările 

cultural-artistice 

cu prilejul 

Hramului orașului 

Chișinău  

  5 Fundatia 

Fryslan- 
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 2 ianuarie - Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou, ediţia a IV-a - parada 

şi concursul formaţiilor participante. Au participat 16 formaţii din localităţile: Valea 

Seacă, Bălţăteşti, Agapia, Răuceşti, Timişeşti, Baltăteşti,Trifeşti-Roman,Topoliţa, 

Oglinzi, Vînători-Neamţ, Vorona –Botoşani, Strunga –judeţul Iaşi şi Tg.Neamţ 

(Humuleşti, Barieră, Blebea, Şcoala Gimnazială”Grigore Ghica  Vodă”) 

- Câştigătorilor li s-au oferit  diplome, precum şi premii în bani, valoarea totală a 

premiilor în bani fiind de 10.500 lei. 

13 ianuarie - Spectacol de circ, magie, iluzionism prezentat de Trupa Christianis 

Buhuşi-Bacău 

15 ianuarie – manifestarea “Eminescu – Lamură de veşnicie””. Programul 

manifestării desfăşurate la Casa Culturii „Ion Creangă” Tg.Neamţ,  a cuprins:   

- Expoziţie de pictură Ioan Popei (Piatra Neamţ), prezentată de preot prof.poet Dorin 

Ploscaru; 

- Conferinţă „Eminescu şi Ţinutul Neamţului” – cu participarea prof.dr.Nicolae Scurtu 

(Bucureşti); 

- Lansări de carte: prof.Mariana Pitrinjel – „Înainte de a mă ascunde printre nori”, 

scriitorul Constantin Bostan – „Martor la istoria României 1872-1960” şi prof.poet 

Gheorghe Simon – „Canonul iubirii” Şi „Fiul Agapiei”. 

- Recitaluri: poezie- Alexandru Marian; pian- Flavian Vîrtea.  

- 16 ianuarie - Spectacol de teatru pentru copii: „S-a întâmplat la ...palat” organizat de 

Casa Culturii „Ion Creangă”- referent Casiana Popa; 

21 ianuarie 2015 -  Teatru pentru copii „Pinochio” si teatru pentru elevi „ In vreme de 

razboi” prezentat de Teatrul Fantezia Galati.  

24 ianuarie 2016 -Ziua Unirii Principatelor - manifestare organizată de Primăria 

oraşului Tg.Neamţ şi Casa Culturii:  

- alocuţiuni: Primar Vasilică Harpa, prof. Vasile Vrânceanu 

- program artistic prezentat de Ansamblul Folcloric „Ozana” şi Fanfara de la 

Răuceşti; 

 

4 februarie- Teatru pentru copii: „Oblio” prezentat de Teatrul Bacovia, Bacău 

 

6 februarie - Teatru pentru elevi „GAITELE” prezentat de Teatrul Alternative 

 

11 februarie - Spectacol extraordinar „MINTE-MA FRUMOS”cu Vasile Muraru si Aurelia 

Fatu-Patrascu 

 

19 februarie - Spectacol caritabil organizat de T.S.D. 

 

20 februarie - Spectacol pentru copii si tineri „SHOW LANDIA” –Targu Jiu 
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24 februarie - „Sărbătoreşte româneşte ...de Dragobete” – spectacol realizat în 

colaborare cu Clubul Copiilor Tg.Neamţ: muzică folk cu Flaviana Urzică şi Georgiana 

Coşofreţ; dans modern cu Trupa „Ritm”; spectacol folcloric cu ansamblurile „Plăieşii” şi 

„Ozana” 

 

26 februarie - Teatru pentru elevi „MOARA CU NOROC” prezentat de Teatrul 

Municipal”Bacovia” Bacau 

 

27 februarie Seară de teatru „AMOR ÎN FARMACIE” prezentat de Teatrul Naţional 

Bucureşti  

 

28 februarie - Teatru pentru elevi , prezentat de Şcoala Domnească „Grigore Ghica 

Vodă” Tg.Neamţ  

 

 

1 martie -  Simpozion - 179 de ani de la naşterea lui Ion Creangă, organizat de 

Fundaţia Culturală „Ion Creangă” şi Casa Culturii „Ion Creangă” Tg.Neamţ 

4 martie - Seminar: „Paşi spre viitor” – ofertele universităţilor pentru elevii de clasa a 

XII-a 

5 martie - Concurs organizat de Radioclubul Tg.Neamţ 

- Spectacol: prezentare de modă cu „Lady Wow”; acorduri de vioară cu 

Dănuţ Punei 

7 martie – Spectacol de muzică fado cu Ricardo Caria, dedicat Zilei Femeii 

11 martie - Concurs „Liceenii au talent” organizat de Colegiul Naţional „Ştefan cel 

Mare” şi Liceul „Vasile Conta” Tg.Neamţ 

17 martie – Teatru pentru elevi: „Conu’ Leonida faţă cu reacţiunea” prezentat de Teatrul 

„Mihai Eminescu” Botoşani  

18 martie  – Seară de teatru: „Mă mut sau nu mă mut? Aceasta e-ntrebarea!” – 

prezentat de o trupa de actori de la Teatrul Naţional Bucureşti – cu participarea 

îndrăgiţilor actori: Adriana Trandafir, Carmen Tănase, Adrian Păduraru, Andreas 

Petrescu, Gabriel Fătu; 

20 martie - „Magia dansului” – show cu şi pentru copii 

31 martie – Spectacol folcloric prezentat de Orchestra „Rapsozii Botoşanilor” – 

spectacol extraordinar – 45 de ani de activitate 

1 aprilie  -Proiect educativ „Cinste eroilor”: 

- Conferinţă: „Lupta şi suferinţa foştilor deţinuţi politici din România”- Octav 

Bjoza- subsecretar de stat,preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din 

România şi prof.univ.dr.Florin Pintescu-Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

- Conferinţă: „ Religie, intercuralitate şi provocările secolului XXI”-            

Pr.conf.univ.dr.Constantin Necula 
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2 aprilie - „Voci de primăvară”-concert susţinut de studenţi la Facultatea de 

Interpretare, Compoziţie şi Studii Muzicale Teoretice, Iaşi 

3 aprilie - „Trecea fanfara militară” –spectacol organizat de Asociaţia Cultural Social 

Economică „Christiana” în parteneriat cu Liceul de Artă „Victor Brauner” Piatra Neamţ 

7 aprilie - Petale de folk” –spectacol organizat de Universitatea „Ştefan cel Mare” 

Suceava şi Casa de Cultură a Studenţilor Suceava 

12 aprilie - Spectacol „S-a aprins o stea” – cu participarea solistului Paul Surugiu-

Fuego 

15 aprilie - Spectacol organizat de Organizaţia Tineretul Social Democrat Tg.Neamţ 

18 – 24 aprilie - „Şcoala altfel”: 

18 aprilie: - „Creangă la el acasă” –proiect realizat de Colegiul Tehnic „Ion       

                    Creangă” 

19 aprilie: -Teatru Forum – Colegiul Tehnic „Ion Creangă” 

21 aprilie: -Întâlnire cu tinerii: Opţiuni în alegerea studiilor superioare  

                 (prezentare oferte facultăţi) 

22 aprilie: -Teatru pentru elevi: „Omul care a văzut moartea” de Victor             

                  Eftimiu, prezentat de Teatrul Municipal „Bacovia Bacău 

                          -Premierea elevilor calificaţi la olimpiadele şcolare 

23 şi 24 aprilie:-Masă rotundă organizată de Primăria Oraşului Tg.Neamţ şi   

                 Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ 

 

9 Mai 2014 - Ziua Europei, manifestare organizată de Primăria Oraşului Tg.Neamţ şi 

Casa Culturii în Piaţa „Adormirea Maicii Domnului”. 

-Arborarea drapelului Uniunii Europene, intonarea Imnului Uniunii Europene, 

alocuţiuni; 

- Program artistic susţinut de elevii şcolilor din oraş; 

17 mai - Conferinţă lansare proiect „Portul tradiţional nemţean în inimile tinerilor” - 

Asociaţia Ansamblul „Ozana” Tg.Neamţ, proiect finanţat de Consiliul Judeţean Neamţ 

26 mai - Spectacol de teatru „Dineu cu proşti” prezentat de Teatrul „Mihai Eminescu” 

Botoşani 

27-28 mai: A.T.O.R.: Conferinţă „Rostul tânărului în Cetate” 

1 iunie - Ziua Internaţională a Copilului  

- Spectacol de muzică, poezie, folclor, clowni, animaţie, mascote:    

  „Mascote” Tg.Neamţ,Grădiniţa cu Program Prelungit şi Normal nr.1     

  „Smărăndiţa” Tg.Neamţ, Grădiniţa cu Program Prelungit şi Normal nr.2    

 Tg.Neamţ, Liceul „Vasile Conta” Tg.Neamţ, Colegiul Naţional „Ştefan   

 cel Mare” Tg.Neamţ, Şcoala Gimnazială nr.3 Humuleşti,Centrul Şcolar  

  pentru Educaţie Incluzivă Tg.Neamţ, Şcoala Gimnazială Răuceşti, Liceul  

 Tehnologic Oglinzi, Şcoala Agapia, Puzzle OptimEast Tg.Neamţ 

  -Teatru pentru elevi şi copii: „Angajăm zână” prezentat de Şcoala    
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   Gimnazială nr.3 „Ion Creangă” Humuleşti şi Asociaţia T.A.G.M.A. Piatra   

  Neamţ, Clubul Copiilor Tg.Neamţ 

  -Discotecă în aer liber 

2 iunie - Curs festiv –Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare „ Tg.Neamţ 

3 iunie - Curs festiv – Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg.Neamţ 

  -Instruire organizată de Biroul Electoral Judeţean Neamţ 

8-24 iunie - Serbări de sfârşit de an şcolar organizate de grădiniţele şi şcolile din                   

Oraş 

9 iunie – Ziua Eroilor – manifestare organizată de Primăria Oraşului şi Casa Culturii, la 

Monumentul Eroilor Tg.Neamţ: Intonarea Imnului de Stat şi a Imnului Eroilor, slujbă de 

pomenire, alocuţiuni, program artistic. 

10 iunie - Teatru pentru elevi: „Caragiale  reloaded” prezentat de Asociaţia   

                T.A.G.M.A. Piatra Neamţ 

15 iunie  – Spectacol „Moment Eminescu” prezentat de Facultatea de Arte „George   

                 Enescu” Iaşi 

22 iunie - Cupa Interşcolară –culturism, skandemberg, fitnees, ediţia a VII-a- 

                organizată de Asociaţia „Steel Man” Tg.Neamţ 

26 iunie  – Ziua Drapelului României – manifestare organizată de Primăria Oraşului 

Tg.Neamţ şi Casa Culturii, în Piaţa „Adormirea Maicii Domnului.” 

1-3 iulie – Festivalul de Artă Medievală  - Zilele Cetăţii Neamţ 

8 iulie - Curs de asistenţi medicali organizat de Spitalul Orăşenesc Tg.Neamţ 

20-21 iulie - Preselecţie dans de societate, dans modern etc. 

29 iulie 2015 –Ziua Imnului Naţional al Romaniei 

5 august - Spectacol folcloric cu participarea ansamblurilor din cadrul Festivalului 

Internaţional “Ceahlăul” 

1 septembrie - Prezentare ONE COIN – speaker Rodica Ionescu 

2,3,4 septembrie - Simpozionul Naţional al Radioamatorilor – organizat de Federaţia 

Română de Radioamatorism 

8 septembrie - Spectacol caritabil prezentat de Casa Culturii şi colaboratorii săi. 

9-11 septembrie –Zilele Orasului Tg.Neamt: 

- Spectacole de divertisment 

- Expozitii 

- „Ceaunul Fermecat” 

- Zilele usilor deschise la casa Culturii 

                  - Vizitarea Casei Culturii 

                  -  Concert de fanfara prezentat de Fanfara Răuceşti,  

                  -  Reprezentaţie teatru de păpuşi – „Ştefan şi Voichiţa”  

                    - Expoziţie cu produse de artă tradiţională autentică - expune Asociaţia     

  Meşteşugarilor   „Nemţeanca” Tg.Neamţ 

        - Vernisaj şi vizitarea expoziţiilor de pictură şi fotografie 
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                   -  Lansare de carte: scriitor Vasile Baghiu-„Planuri de viaţă” şi „Fericire    

                     sub limite” – a prezintat  prof. Gheorghe Simon 

                 - Vizitarea expoziţiilor de: artă tradiţională, pictură şi fotografie 

                 - Lansare de carte: Marius Cucoş -  „L’amour toujours” 

                 - Caravana Muzicii Mecanice la Tg.Neamţ -participanţi din Cehia, Franţa, 

Germania, Slovenia,  Ungaria şi România 

20 septembrie - Consfătuire cu educatorii – orgasnizată de Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Neamţ 

28 septembrie - Consfatuire ANAF – Serviciul Fiscal Tg.Neamţ 

29 septembrie - Spectacolul talentelor locale, oferit de postul de televiziune „Favorit 

TV” 

2 octombrie - Spectacol dedicat persoanelor vârstnice, cu participarea ansamblurilor 

folclorice „Ozana” şi „Ţinutul Neamţului”  

 

05 octombrie - Teatru pt copii  „GREIERELE ŞI FURNICA” prezentat de Casa de 

Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani 

17 octombrie - Seara de teatru „ Omul cu marţoaga” , prezentat de o trupa de actori din 

Bucureşti, în regia lui Dan Tudor. 

22 octombrie - Trofeul „Steel Man” ediţia a VII-a –Culturism, Fitness si Skanderberg. 

27 octombrie - Teatru pentru elevi şi copii  „LA ŢIGĂNCI” - după Mircea Eliade şi 

„SPAIMA SMEILOR”, prezentat de teatrul Fantezia –Galati 

28 octombrie - Balul bobocilor- Colegiul  Naţional „Ştefan cel Mare” 

30 octombrie – Spectacol extraordinar de muzică folk „Lacrimă de dor”, cu Margareta 

Mihailescu şi invitaţii săi: Dumitru Grumăzescu, Radu Ştefan, Marilena Câmpeanu, 

Mircea Mihailescu, Daniel Paul Dima, Dănuţ Punei; prezentator : Petronela Mihai Cotea 

– Radio Iaşi 

3 noiembrie - Vizionare film realizat de Studioul „Sahia Film” – prezentat de Colegiul 

Tehnic „Ion Creangă” Tg.Neamţ 

04 noiembrie -„Balul Bobocilor” organizat de Liceul „Vasile Conta” Tg.Neamţ 

10 noiembrie - Concert Teodora Sava şi prietenii, organizat de Asociaţia „T.A.G.M.A.” 

Piatra Neamţ 

16 noiembrie - Cerc Pedagogic – Centrul de Educaţie incluzivă Tg.Neamţ 

25 noiembrie - „Balul Bobocilor” organizat de Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg.Neamţ 

26 noiembrie - Festivalul Naţional de Muzică Pop pentru copii si adolescenţi “Steluţe 

Moldave” - 2016 ediţia I 

01 decembrie Ziua Naţională a României - deschiderea manifestărilor. 

Program artistic; aprinderea luminilor în Orăşelul Copiilor. 

Deschiderea Patinoarului 

04 decembrie  – Festival-concurs „Eu vreau să fiu o stea” – ediţia I 

5 decembrie - Moş Nicolae la Tg.Neamţ – Spectacol şi daruri oferite de Moş   
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                       Nicolaie – manifestare organizată de Primăria Oraşului şi Casa  

                       Culturii în Grădina Publică 

07 decembrie  – Concert de colinde „Trei păstori se întâlniră”: pr.Cristian Pomohaci 

08 decembrie  – Instruire Biroul Electoral Judeţean Neamţ 

12 decembrie  – Recital de poezie creştină – Marius Iordăchioaie 

-Festivalul Corurilor Parohiale – Concert de colinde. 

16,17,18 decembrie  –Zilele „Ion Creanga”: expozitii,concursuri,  spectacole;        

                                    Concert de colinde Paula Seling 

15-23 decembrie  –repetitii şi serbări ale gradiniţelor, ale şcolilor şi ale liceelor din   

                              oraş „Uite vine Moş  Crăciun”. 

25 decembrie  – „25 de ani de colindat” – concert de colinde cuŞtefan Hruşcă 

28 decembrie - Spectacol stand-up comedy cu Gabriel Gherghe şi Nae Nicolae 

 

Îndatorirea noastră, ca instituţie de cultură, este aceea  de a crea şi conserva 

cultura, de a revigora viaţa spirituală locală, într-o strânsă şi permanentă colaborare cu 

Consiliul Local şi Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ. În acest sens, ne-am preocupat 

permanent de lărgirea orizontului de cunoaştere şi de cultură, de descoperirea şi  

promovarea talentelor din orice domeniu, de organizarea  petrecerii timpului liber al 

tîrgnemţenilor, într-un mod  cât mai plăcut, util şi constructiv. 

 

 

XIX. BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ 

 Biblioteca orășenească Târgu Neamț continuă să ocupe un loc prioritar în 

comunitatea locală. În anul 2016 s-au organizat următoarele expoziții tematice: 

1. Eminescu- ”Omul deplin al culturii române”                                    15.01-16.01 
2. ”Unirea principatelor române”- carte istorică și literară                24.01-25.01 
3.  Constantin Brancusi - expoziție de albume de artă                        01.02-05.02                                                     
4. ”Amintirile … copilariei humuleștene”                                               01.03-03.03 
5. Ziua Europei- expoziție de desene                                                      08.05-09.05 
6. ”Pentru tine, drag copil !”-                                                                   01.06  
7. Eminescu poetul tuturor românilor                                                    15.06-16.06 
8. Cetatea Neamțului în opera scriitorilor                                              02.07-06.07 
9. Reviste școlare târgnemțene                                                               15.08-17.08 
10.  Carte școlară – noutăți bibliografice                                                  15.09-30.09 
11.  Scriitori nemteni                                                                                    02.11-05.11 
12.  Creangă la el acasă                                                                                12.12-14.12 

MANIFESTĂRI CULTURALE 

1. Pe urmele lui Eminescu- Targu-Neamt- Ipotesti                15.01 – 16.01                                           



 
144 

 

2. Humuleștenul Creangă la zi aniversară                                01.03  
3. Proiectul Creangă la el acasă                                                 10.05 – 11.05 
4. Liber printre rânduri – cerc de lectură                                  lunar 
5. Sâmburul luminii – seară de poezie                                       15.06   
6. Ștefan, Ștefan domn cel mare – simpozion                          07.07  
7. Carnavalul poveștilor lui Creangă                                           20.11 – 25.11 
8. Zilele Creangă                                                                             14.12 – 16.12 
9. Lansări de carte                                                                          lunar     

        

XX. SERVICIUL ADMINISTRATIV-GOSPODĂRESC  

Activităţi desfăşurate în anul 2016: 

-  Asigură buna desfăşurare a activităţii Administraţiei Locale prin permanenta              

aprovizionare cu materiale, furnituri de birou şi aparatură birotică; 

- Crearea de noi spații pentru desfășurarea activității în instituție, prin reorganizarea 

spațiilor existente, igienizare și dotare cu mobilier și aparatură de birou ; 

- S-a asigurat buna desfăşurare a şedintelor Consiliului Local precum şi a celorlalte 

activităţi ce se desfăşoară în Sala Consiliului, pe tot parcursul anului: întâlniri de 

lucru, primirea delegatiilor, simpozioane, alte manifestări culturale organizate de 

şcolile, liceele, instituţiile de pe raza oraşului ; 

- S-a asigurat buna funcţionare a instalaţiilor şi locurilor de joacă montate în parcuri, 

în Orăşelul Copiilor, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă şi a tuturor evenimentelor 

desfăşurate la nivelul oraşului (,,Zilele Cetăţii Neamţ”, ,,Zilele Oraşului”, ,,Ziua 

Vânătorilor de Munte”, ,,Zilele Ion Creangă”, 1 Decembrie ,,Ziua Naţională a 

României”,  Revelion etc.); 

- Răspunde de administrarea patrimoniului instituţiei ; 

- S-au facut propuneri privind programul de investiţii, dotări şi reparaţii la instalaţiile şi 

la celelalte mijloace fixe ale Primariei, urmărind  realizarea lucrărilor respective şi ia 

parte la efectuarea recepţiilor;  

- A asigurat şi coordonat activitatea de curăţenie în toate birourile Primăriei oraşului 

Tîrgu Neamţ,  pentru  desfăşurarea în condiţii optime  a activităţii;  
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- A  asigurat  transportul copiilor din zonele limitrofe ale oraşului şi anume Humuleşti, 

Blebea, Condreni la şcolile din oraş, s-a suplimentat numărul de curse și trasee 

pentru a acoperi toate solicitările venite din partea cetățenilor, 

- S-a contribuit la păstrarea curăţeniei oraşului  prin montarea de coşuri de gunoi pe 

toate străzile din oraş şi în preajma tuturor instituţiilor ; 

- S-a supervizat activitatea de înfrumuseţare a oraşului prin amplasarea de jardiniere 

cu flori şi arbuşti ornamentali, pavoazare cu steaguri ;  

- S-a asigurat buna funcţionare a fântânii arteziene din parcul Ion Creangă şi a 

ciuşmelelor din Parcul Central ; 

- asigură momente de recreere şi odihnă pentru cetăţenii oraşului, prin amplasarea de 

bănci în parcuri, pe aleele din faţa blocurilor, pe trotuarele din oraş ; 

- a asigurat buna desfăşurare a activitatilor comemorative de depunere de coroane de 

1 Decembrie ,,Ziua României”, ,,Ziua Vînărorilor de Munte”, ,,Ziua Armatei Române” 

, ,,Ziua Eroilor Neamului “ etc. 

- A participat activ la toate activităţile organizate în afara instituţiei şi în interiorul 

acesteia, de câte ori a fost imperios necesară prezenţa  personalului Serviciului 

Administrativ. 

Iluminat public-stradal: 

           -s-a asigurat iluminatul stradal cu ajutorul echipamentelor şi becurilor 

performante, acestea fiind în permanenţă monitorizate pentru a avea un iluminat stradal 

eficient atât în centrul civic cât şi în zonele periferice; 

 -s-au refăcut instalațiile subterane de  iluminat public în parcuri; 

 -în perioada Sărbătorilor de Iarnă s-a asigurat un iluminat ornamental variat, 

oraşul îmbrăcând haine luminoase de sărbătoare; 

 -s-a urmărit în permanenţă menţinerea la un nivel rezonabil şi reducerea pe cât 

posibil a consumului de energie electrică prin introducerea în reţea a corpurilor de 

iluminat cu putere redusă dar cu mare eficienţă luminoasă ; 

 -s-a asigurat alimentarea cu energie electrică a monumentelor Cetatea Neamţ şi 

Vânătorii de Munte, în scopul bunei desfăşurări a festivităţilor anuale. 
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 XXI. POLIȚIA LOCALĂ   

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU ANUL 2016 

Nr. 

crt. 
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ TOTAL OBS. 

 ACŢIUNI ORGANIZATE  ŞI DESFĂŞURATE   

1. Din care: 

- pe ordine şi linişte publică  

205 

 

 

- pe comerţ ilicit 1  

- pe mediu şi salubrizare              

  (nr. acţiuni) 

58  

- alte linii 16  

Domenii/nr. sancţiuni : 

- trecerea sau sancţionarea cu autovehiculele 

pe spaţiul verde 

- creşterea animalelor în mod ilegal 

- abandonarea deşeurilor şi ambalajelor în 

locuri nepermise  

- depozitarea de deşeuri în alte locuri decât 

cele amenajate 

- murdărirea carosabilului de către mijloacele 

auto  

- opriri, staţionări neregulamentare   

 

 

0 

0 

 

62 

 

17 

 

0 

46 

 

 

 

 

 

 

 

- autovehicule abandonate sau fără stăpân cf. 

Legii nr. 421/2002: 

- identificate şi somate 

- nr. maşini ridicate de proprietari  

 

5 

0 

0 
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ACŢIUNI CU CARACTER PERMANENT 

- Patrule mixte cu Poliţia oraşului 

- Asigurarea ordinii publice la Serviciul Public 

de Ajutor Social în zilele când se dau ajutoare 

şi se fac plăţi  

 

- Auto scoase la vanzare 

-Traversarea pietonilor prin locuri interzise 

-Oprirea si stationarea neregulamentara 

- Combaterea cersetoriei 

-Control comercial 

-Tranzitarea animalelor prin oras 

-Combaterea furturilor de pe camp 

 

 

 

 

13 

 

 

ocazional 

 

- actiuni cu 

caracter 

permanent 

2. ACŢIUNI ÎN COLABORARE CU : 

- Servicii din Primărie  

 

 

 

- Serviciul Public de Asistenţă Socială – diverse   

52 

 

- Serviciul Public de Asistenţă Socială (Legea 

416/2001) 

 

zilnic 

 

- Serviciul Public de Asistenţă Socială – 

reprezentanţii romilor 

 

23 

 

- Protecţia Copilului 7  

- Control Comercial 8  

- Compartiment de Mediu 9  

- Compartiment Transporturi 18  
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- S.V.S.U. 43  

- Compartiment administrativ 15  

- Serviciu UAT 6  

- C.I.U. – S.R.L. 14  

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă 

a Persoanei 

 

15 

 

- Serviciul de administrare parcări (S.C. Civitas 

S.R.L.) 

 

27 

 

- Poliţia oraşului 38  

- Inspectoratul de Jandarmi 12  

- Poliţia Locală Vânători-Neamţ 14  

- I.S.U. Neamţ 5  

- Romtelecom -  

- S.C. ECO TG S.R.L. 14  

- S.C. Eurosal Trade S.R.L. 16  

- APASERV 5  

- alte unităţi (Garda de Mediu, DSP, DSV, 

Crucea Roşie, ONG-uri, etc) 

 

9 

 

3. 

MĂSURI PREVENTIVE ŞI DE ORDINE 

PUBLICĂ la activităţile culturale, sportive, 

religioase, probleme sociale 

 

44 

2 

9 

6 

1 

7 

2 

1 

 

Stadion Cetatea 

Exercitii de alarmare 

Delegatii 

Zilele Cetatii si orasului 

Ziua drapelului 

Bîlciul anual 

Depuneri de coroane 

Mesteri populari 
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1 

 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

Sfintirea Capelei ISU 

Sc.2 Cooperere Circ. Rut. 

Ziua Europei 

Sarbatori Pascale 

Parada mastilor-Anul Nou 

Ziua Unirii 

Actiuni culturale in Cetate C.J 

Vanatori de munte 

4. ASIGURARE FLUIDIZARE  ŞI DEVIERE 

TRAFIC  

- B-dul Ştefan cel Mare si M. Eminescu – 

desfiinţare scuar şi stâlpi, compactare şi 

asfaltare, conectat şi deconectat instalaţiile de 

Crăciun, deszăpezire 

- Str. Abator – schimbat conducta gaze 

- Str. Calistrat Hogaş, M. Viteazu, Blebei, 1 

Mai, V. Alecsandri, Mărăşeşti, Simion Bărnuţiu 

– lucrări drumiri 

- Str. Panazol, Aleea Zimbrului, Brazi, 

Castanilor - asfaltări  

- Casa Memoriala „Ion Creangă” (Zilele 

Creangă) 

- Amplasarea marcajelor stradale 

 

 

 

 

 

 

 

Pe toată perioada 

desfăşurării lucrărilor 

5. INTERVENŢII, STĂRI CONFLICTUALE 

APLANATE 

 

14 

 

6.  PATRULĂRI AUTO zilnice  

7.  PATRULĂRI PEDESTRE zilnice  

8. PARTICIPĂRI LA ŞEDINŢELE ASOCIAŢIILOR 

DE PROPRIETARI, GRUPURI DE CETĂŢENI 

DIN CARTIERE 

 

          1 
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9.  PROCESE VERBALE – de îndeplinire a 

procedurii de comunicare prin afişare a 

proceselor verbale de contravenţie. 

 

 

19 

 

10. INFRACŢIUNI CONSTATATE 12  

11. PERSOANE SUSPECTE PRINSE ŞI 

PREDATE POLIŢIEI ORAŞULUI 

 

 

8 

 

12. CERSETORI indentificaţi/sancţiuni 

contraventionale 

 

75/63 

 

13. MINORI/OAMENI AI STRAZII INTERNATI LA 

CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE 

URGENTA 

 

7 

 

14. PERSOANE INDRUMATE SPRE LOCUL DE 

DOMICILIU 

47  

15. LOCURI DE DEPOZITARE CLANDESTINA A 

DESEURILOR IDENTIFICATE SI IGIENIZATE 

LA PROPUNEREA POLITIEI LOCALE 

 

 

14 

 

16. ACTIUNI DE DEPISTARE / VERIFICARE A 

OCUPARII DOMENIULUI PUBLIC (materiale 

de constructii, schele, panouri publicitare, etc.) 

 

 

6 

 

17. PREGATIREA PROFESIONALA   

- nr. ore de pregatire profesionala Zilnic si lunar  

- nr. sedinte tragere cu pistolul  Pe perioada cursurilor de 

specialitate 

- nr. ore pregatire fizica 8/luna  

18. NR. SANCTIUNI APLICATE / VALOARE 

- din care: 

                   Amenzi 

196 29220 lei 
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                   Avertismente 

                   Atentionari 

196 

73 

54 

 

SITUATIA AMENZILOR: 

- incasate la bugetul local (nr./valoare) 

- procese verbale trimise pentru 

executare silita, in debit, la alte primarii 

- procese verbale  in debit, la primaria 

locala 

- alte situatii 

 

 

Taxe si imp. 

 

 

         111 

 

16 

 

197 

 

19. SESIZARI, RECLAMATII 

Din care: 

- sesizari telefonice 

- sesizari scrise 

 

683  

 

496 

 

187  

20. PROCESE VERBALE DE CONTRAVENTIE 

CONTESTATE  

4  

Din care: 

- transformate in avertisment 

  

 

Juridic 

 

 

 

- mentinerea amendei aplicate  

- procese verbale anulate   

- pe rol pentru solutionare   
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21. RECURSURI LA PROCESE VERBALE 

Din care: 

- solutionate in favoarea Politiei Locale 

- solutionate nefavorabil 

- in curs de solutionare 

  

 

 

Juridic 

 

 

 

22. VALOAREA BUNURILOR CONFISCATE (lei) 

 

 - O caruta de lemne  

- material textil 

23. PERSOANE LEGITIMATE 877  

24. PERSOANE AVERTIZATE 366  

25. PERSOANE PRIMITE IN AUDIENTA 23  

26. MATERIALE PUBLICATE PE SITE SI IN 

MASS MEDIA 

18 Anunturi, fluturasi, afise 

27. PERSOANE SUPUSE CONTROLULUI 

CORPORAL 

55  

28. PERSOANE CONDUSE LA SEDIUL POLITIEI 

LOCALE 

19  

29.  ACTIVITATI DE PREVENIRE LA SCOLI (Sc. 

Nr. 2 si Liceul „Vasile Conta”) 

2 Afise şi fluturasi „Spune 

NU cersetoriei”, Panou de 

informare stradal 

30.  PERSOANE ATENTIONATE 1896  

31.  PÂNDE EFECTUATE 83  

32.  AUTOTURISME VERIFICATE 0  

33.  BAGAJE CONTROLATE 0  

34. SOMAŢII ÎNMÂNATE CETĂŢENILOR CF. 

H.C.L. 

 

27 

 

 

 

 

Agenti economici 

Verificari agenti economici 
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35. PERSOANE DUSE LA POLITIA NATIONALA 

PT. A FI INTRODUSE IN BAZELE DE DATE 

 

27 

 

36. PERSOANE PREDATE ALTOR INSTITUTII 

(CENTRU DE ZI) 

18  

37. SESIZĂRI PRIN SERVICIUL UNIC DE 

URGENTA 112 

17  

38. RAPOARTE DE ACTIVITATE 1068  

39. LUCRARI EFECTUATE  - Echipament 

- sediul nou Pol. Locala 

-dotare magazie 

-dotare cumobilier birouri 

de lucru 

-reconditio-nare gardul de 

protectie 

- dotarea auto cu rampa 

luminoasa 

40. CURSURI DE SPECIALITAE 1 - 3 luni - 6 

- de spec. – 1 

41. ŞEDINŢE DE LUCRU 1 

 

1 

 

0 

- Pol. Naţ. – ordine publică 

- Pol. Naţ. – circulaţie rut. 

- Jandarmerie 

42.  PROTOCOALE INCHEIATE (I.P.J. Tg. Neamţ, 

I.P.J. Circulaţie rutieră Piatra Neamţ, I.J.J. 

Neamt, Pretorian) 

 

 

2 

 

43. ÎNŞTIINŢĂRI PARCHET JUDECĂTORIE  8  

44.  NOTE INTERNE/DISPOZITII, PRIMĂRIE 12  
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ACŢIUNI PROPRII ORGANIZATE SI DESFASURATE 

ORDINE SI LINIŞTE PUBLICA 205 

ALTELE  62 

MEDIU SI SALUBRIZARE 58 

COMERT ILICIT 1 

 

 

 

 

 

 

 

ACŢIUNI 

ORGANIZATE 

ŞI 

DESFĂŞURATE ÎN COLABORARE CU ALTE INSTITUŢII 

S.V.S.U. 43 

C.I.U. – S.R.L. 65 

Poliţia oraşului 33 

Inspectoratul de Jandarmi 27 

Pol. Locala Vânători-Neamţ 9 

I.S.U. Neamţ 4 

CIVITAS 42 

Romtelecom - 

S.C. ECO TG S.R.L. 12 

0 100 200 300 400 

1 

53 

25 

3 

322 ORDINE SI 
LINIŞTE PUBLICA 

COMERT ILICIT 

MEDIU SI 
SALUBRIZARE 

ALTELE 
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S.C. Eurosal Trade S.R.L. 19 

APASERV 5 

S.P.C.L.E.P. 4 

 Primaria Tg. Neamt 75 

alte unitati 7 

  

 SEZIZĂRI ALE CETĂŢENILOR 

Anul Sesizări scrise Sesizări telefonice 

2012 68 82 

2013 101 109 

2014 114 316 

2015 97 156 

2016 496 187 

 

SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE – Au fost aplicate 196 sancţiuni 

contravenţionale, din care 73 avertismente şi valoarea amenzilor este de  

29220 lei. 

 Actul normativ Nr. sancţiuni 

Legea 61/1991 69 

Legea 12/1990 2 

H.C.L. 22/2013 34 

O.U.G. 195/2002 91 

 

XXII. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ           

La nivelul executivului Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, activităţile în domeniul 

situaţiilor de urgenţă în anul 2016 s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile 
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următoarelor legi, hotărâri de guvern, instrucţiuni şi ordine ale Ministerului Internelor şi 

Reformei Administrative : 

- Legea nr. 481 / 2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea 

nr. 212/2006; 

 - Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor ; 

 - Legea nr. 446 / 2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare ; 

 - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 606/2005 privind pregătirea 

personalului din compunerea comitetelor pentru situaţii de urgenţă în centrele zonale de 

pregătire; 

 - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea 

Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, 

modificat şi completat de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005; 

 - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea 

Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare 

pentru situaţii de urgenţă; 

  -  Ordinul nr. 163/ 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de 

apărare împotriva incendiilor ; 

   - HGR nr. 537/ 06 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la 

normele de prevenire şi stingere a incendiilor  

A. PROTECŢE CIVILĂ: 

-  s-a executat programul de pregătire şi instruire în conformitate cu 

prevederile cuprinse în Ordinul Prefectului pe anul 2016; 

- s-au executat toate şedinţele de instruire lunare şi semestriale; 

- s-au menţinut   în perfectă stare de funcţionare mijloacele de înştiinţare-

alarmare;  

- s-au sprijinit în şcoli cercurile de elevi intitulate "Cu viaţa mea apăr viaţa" 

cu un program de pregătire specifică şi s-a participat la concursuri, faza locală şi 

judeţeană, asigurându-se  transportul la competiţii; 

- s-a asigurat operativitatea punctului de comandă prin lucrări de întreţinere 

şi igienizare; 

- s-a urmărit realizarea adăposturilor de protecţie civilă la construcţiile noi, 

care au prevăzut prin proiect astfel de spaţii; 

- s-au executat antrenamente de instruire lunare cu aparatura F1001B şi 

reţea radio Zefir; 
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- trimestrial au fost verificate şi întreţinute componentele sistemului de 

înştiinţare alarmare din localitate; 

- pregătirea pentru intervenţie la nivelul localităţii s-a executat intens şi 

foarte diversificat şi în funcţie de riscurile specifice ale fiecărui agent economic şi 

instituţie publică din zona de competenţă; 

- controale pe linie de protecţie civilă la operatorii economici şi instituţiile 

publice cu scopul prevenirii şi îndrumării acestora; 

- s-au executat instructaje şi exerciţii demonstrative în instituţiile de 

învăţământ; 

- s-au difuzat, cu prilejul fiecărei activităţi, pliante cu noile semnale de 

alarmare şi cu măsurile pe care trebuie să le execute populaţia la introducerea 

semnalelor de alarmare şi pe timpul producerii de riscuri pe teritoriul oraşului 

Tîrgu Neamţ. 

 

B. APARARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR 

- s-au făcut analize privind modul de acţiune în situaţia producerii unor 

dezastre; 

- s-a reactualizat Planul de apărare împotriva dezastrelor; 

- s-au mediatizat prin posturile locale de televiziune si presa masuri pentru 

prevenirea îmbolnăvirii animalelor, precum si masuri concrete privind circulatia 

animalelor pe raza oraşului Tirgu Neamt; 

- cu utilajul din dotarea S.V.S.U. s-au executat săpături de decolmatare şi 

adâncire a şanţurilor în cartierul Blebea, Pometea , Condreni, Humuleştii Noi, 

activitaţi de dezăpezire pe raza administrativ-teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ. 

- a fost iniţiat Programul de măsuri privind salubrizarea cursurilor de apă; 

- a fost iniţiat Programul de măsuri pentru perioada toamna – iarnă 2016- 

2017, privind combaterea înzăpezirii, poleiului şi a gheţii pe drumurile publice. 

 

C. ACTIVITATEA P.S.I 

- s-au emis actele de autoritate în domeniul prevenirii stingerii incendiilor; 

- s-au emis comunicate de presă cu recomandările privind prevenirea 

stingerii incendiilor specifice fiecărui anotimp; 

- s-au dus la îndeplinire măsurile de prevenire si stingerea incendiilor 

cuprinse in procesul verbal de control încheiat de Inspectoratul Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă "Petrodava" ; 

- s-a popularizat în şcoli si instituţii necesitatea cunoaşterii măsurilor 

specifice de prevenire a incendiilor; 
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- s-au popularizat la nivelul localităţilor componente Blebea, Humulestii Noi 

si Humuleşti, măsurile de prevenire a incendiilor în gospodăriile populaţiei; 

- s-au verificat instalaţiile electrice urmărindu-se asigurarea tablourilor 

electrice cu siguranţe calibrate şi înlăturarea improvizaţiilor 

- s-au sprijinit în şcoli cercurile de elevi intitulate "Prietenii Pompierilor" cu 

un program de pregătire specifică şi s-a participat la concursuri, faza locală şi 

judeţeană, asigurându-se  transportul la competiţii; 

- s-au executat exercitii de alarmare şi  evacuare  la toate şcolile de pe raza 

oraşului Tîrgu Neamţ, sub directa îndrumare a Inspectoratului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă "Petrodava"; 

- s-au întocmit şi reactualizat  Fişele obiectivelor instituţiilor din subordinea 

Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, Fişa localităţii şi Planul de intervenţie la incendii. 

 

D. COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ 

- s-au organizat instruiri si analize pentru eficientizarea acestor  organisme (Comitet 

local pentru Situaţii de Urgenţă, Centru Operativ cu Activitate Temporară, Serviciu 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Comandamentul Local de Iarnă, Comisia Locală 

de Sprijin pentru Combaterea Bolilor); 

- s-a actualizat Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în conformitate cu 

noile reglementări cu privire la sistemul local de management al situaţiilor de 

urgenţă; 

- mărirea capacităţii de adăpostire prin folosirea subsolurilor cu destinaţie 

tehnică şi sensibilizarea asociaţiilor de proprietari asupra necesităţii păstrării 

acestor subsoluri în condiţii tehnico-sanitare corespunzătoare; 

 

E. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

              Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Tîrgu Neamţ, înfiinţat 

prin Hotărârea Consiliului Local nr.145 din 30.12.2005, este o structură specializată, 

cu o dotare specifică, ce se constituie în subordinea Consiliului Local şi este destinat 

să desfăşoare activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă 

în sectorul de competenţă, să coordoneze resursele umane, materiale , financiare şi 

de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate, în scopul protejării populaţiei, 

bunurilor şu mediului, împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă şi 

înlăturarea operativă a acţiunilor acestora. 

            Constituirea şi dimensionarea structurilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă s-a făcut pe baza unor criterii privind tipurile de risc identificate în sectorul de 

competenţă, clasificarea localităţii din punct de vedere al riscurilor, numărul de locuitori 

din sectorul de competenţă, căile de comunicaţii rutiere şi gradul de practicabilitate a 
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acestora, sursele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, suprafaţa 

sectorului de competenţă, măsurile stabilite în "Planul de analiză şi acoperire a 

riscurilor", "Planul de intervenţie (de răspuns) în funcţie de riscurile identificate în 

sectorul de competenţă" şi "Planul de evacuareîn caz de urgenţe". 

           Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are în structura sa un 

compartiment de prevenire şi o formaţie de intervenţie, care are în compunere echipe 

specializate, în funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă ( 

stingerea incendiilor, cercetare-căutare, transmisiuni-alarmare, deblocare-salvare, 

evacuare, salvare şi prim-ajutor, sanitar veterinară,intervenţii la inundaţii şi suport 

logistic) 

             Coordonarea şi îndrumarea de specialitate a activităţilor desfăşurate în 

domeniul situaţiilor de urgenţă efectuate de Serviciul Voluntar se execută de către 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă " Petrodava" al judeţului Neamţ. 

            Serviciul Voluntar execută controlul respectării legalităţii în domeniul situaţiilor 

de urgenţă de către instituţiile publice, operatori economici şi cetăţenii de pe raza 

unităţii administrativ-teritoriale. 

             Cooperează pentru intervenţia în situaţii de urgenţă cu serviciile de urgenţă 

profesioniste, serviciile voluntare şi private şi cu alte structuri abilitate să intervină 

pentru salvarea oamenilor, protecţia materialelor şi valorilor din patrimoniul cultural, 

acordarea de sprijin pentru supraveţuirea populaţiei în caz de dezastre. 

            Logistica acţiunilor de intervenţie cuprinde măsurile organizate, planificate şi 

desfăşurate în scopul asigurării la timp şi fără întrerupere cu resurse materiale 

necesare îndeplinirii misiunilor, menţinerii în permanenţă a stării de sănătate a 

personalului, a stării de funcţionare a tehnicii de intervenţie şi comunicaţii. 

 În anul 2016 s-au întocmit următoarele documente: 

            I. DOCUMENTE DE PLANIFICARE ANUALE 

          1.Planul anual al activităţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

          2.Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

          3.Proiectul de buget. 

           II. DOCUMENTE DE ORGANIZARE 

          1.Dosarul privind organizarea şi dotarea Serviciului voluntar pentru situaţii de 

urgenţă ; 
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          2.Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului voluntar pentru situaţii 

de urgenţă; 

          3.Schema de înştiinţare – alarmare şi asigurare legături de comunicare între 

forţe. 

           III. DOCUMENTE DE CONDUCERE. 

          1. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale; 

          2. Planul de apărare împotriva riscurilor generate de inundaţii, fenomene 

meteorologice periculoase,  accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale; 

          3. Planul asigurării de resurse materiale, umane şi financiare necesare gestionării 

situaţiilor de urgenţă 

          4. Planul de evacuare în caz de urgenţă; 

          5. Planul de intervenţie la cutremure şi alunecări de teren; 

          6. Planul de protecţie şi intervenţie la accidente pe timpul transportului cu 

substanţe periculoase; 

          7. Planul de monitorizare, gestionare şi intervenţie la incendiile de pădure; 

          8. Planul de intervenţie la accidentele chimice, nucleare şi urgenţă radiologică; 

          9. Planul de acţiune la epizootii (gripa porcina) 

Sarcinile serviciului în anul 2016 au fost următoarele: 

 Acoperirea riscurilor potenţiale din sectorul de competenţă, atât din punct de 

vedere preventiv, cât şi din punct de vedere operaţional; 

 Executarea oportună a misiunilor şi operaţiunilor specifice; 

 Corelarea performanţelor tehnice ale mijloacelor de intervenţie cu specificul şi 

gradul de dificultate  ale situaţiei de urgenţă, în vederea exploatării cu eficienţă 

maximă a acestora. 

Aceste sarcini au fost puse în aplicare în cursul anului 2016 prin: 

 Întocmirea graficului de informare publică şi a graficului de control pentru anul 

2016. 

 Au avut  loc instruiri cu directori, responsabili de la şcoli şi licee şi preoţii parohi. 

 Avizarea de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Petrodava”  al 

Judeţului Neamţ a planurilor de intervenţie pe tipuri de riscuri. 
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 Concepţia, aprobarea şi avizarea planurilor de asigurare cu resurse umane şi 

materiale, a planului de evacuare în caz de situaţie de urgenţă . 

 S-au efectuat controale la unitaţile sanitare şi sanitar-veterinare, conform 

graficului de control pentru anul 2016. 

 Cu ocazia sărbătorilor  pascale au fost efectuate controale la lăcaşurile de cult. 

  Împreuna cu specialişti din Compartimentul de prevenire al  Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Neamţ au fost efectuate controale la 

muzee, Casa de Cultură "Ion Creangă", Biblioteca Orăşenească, la unităţile 

REMAT . 

 S-a organizat etapa locala a concursurilor profesionale „ Cu viaţa mea apăr viaţa”  

şi „Prietenii Pompierilor”.  

 Împreuna cu mai multe societăţi comerciale au fost stabilite puncte de 

decontaminare personala şi a maşinilor de intervenţie. 

 Au fost verificate adăposturile de protecţie civilă  şi punctul de comandă de către 

Compartimentul de Protecţie Civilă din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ. 

 Au avut loc antrenamente de specialitate în reţelele  F-1001B şi  radio Zefir;  

 Personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a pregătit intervenţia in 

caz de caniculă şi  amenajarea punctelor de prim-ajutor. 

 Ca urmare a primirii avertizărilor meteorologice şi hidrologice, la nivelul Primăriei 

oraşului Tîrgu Neamţ s-au luat următoarele măsuri: 

- A fost instituit serviciul de permanenţă la sediul Primăriei oraşului  Tîrgu 

Neamţ  ; 

- Populaţia şi operatorii economici din zona inundabilă a  fost avertizată despre 

riscurile posibile în cazul producerii unei viituri; 

- Au fost afişate mesaje de averizare/atenţionare în locuri publice şi prin mass-

media; 

- S-a verificat sistemul de înştiinţare şi alarmare; 

- Au fost monitorizate cursurile de apă şi au fost  înlăturate obstacolele din 

albie; 

- S-a organizat intervenţia in caz de inundaţii şi au fost verificate utilajele pentru 

intervenţie. 

 În perioada 1-15 septembrie 2016 au fost efectuate controalele la unităţile 

şcolare din sectorul de competenţă; 

 Pentru prevenirea  izbucnirii unor incendii la lăcaşurile de cult care poartă Hramul 

Adormirii Maicii Domnului pe timpul desfăşurării slujbelor religioase, Serviciul 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Tîrgu Neamţ în luna august a 

desfăşurat un control   tematic, conform graficului de informare publică. 
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 Au fost emise comunicate de atentionare a populatiei specifice fiecărei perioade  

a anului în conformitate cu avertizările primite de la Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă  „ Petrodava” al judeţului Neamţ,  de la Apele Române şi de la Prefectură. 

 În lunile septembrie şi octombrie s-au desfăşurat controale la gospodăriile 

populaţiei, fiind vizate in special cele care prezinta un risc ridicat de incendiu. 

 Adăposturile de Protecţie civilă au fost marcate şi igienizate, totodata s-a 

efectuat si intretinerea instalatiilor din incinta lor. 

 Au fost intocmite planurile de alarmare al  serviciului şi de evacuare a oraşului 

Tîrgu Neamţ în caz de situaţie de urgenţă fiind trimise spre avizare Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ. 

 Pentru fiecare interventie efectuata de către membrii Serviciului Volunatr pentru 

Situaţii de Urgenţă au fost intocmite rapoarte de activitate care au fost aprobate de 

catre preşedintele comitetului local pentru situatii de urgenta si inaintate 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ; 

 S-au efectuat exerciţii de alarmare şi intervenţie de către echipele Serviciului 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la unităţile şcolare 

 Au fost supravegheate focurile de artificii cu ocazia sarbatorilor de iarna si au fost 

luate masuri de prevenire si stingere a incendiilor in zonele in care s-au tinut 

concerte.  

 Personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă beneficiază de 

contracte de asigurare de viaţă. 

 Lotul sportiv al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a obtinut locul II  la 

etapa pe raion organizată la Tg. Neamţ, a concursurilor profesionale organizate de 

ISU – Neamţ şi IGSU. 

 

XXIII. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A 

PERSOANELOR  

ACTIVITĂŢI PE LINIE DE MANAGEMENT, RESURSE UMANE  

Serviciul Public Comunitar  Local  de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Neamţ s-a 

înfiinţat în subordinea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ în temeiul art.4 din 

O.U.G.nr. 84/2001 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002 şi 

O.U.G. nr. 50/2004, la data de 01.04.2005 prin Hotărârea nr. 47/31.03.2005 a 

Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ. 

Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor Tîrgu Neamţ deserveşte 
cetăţenii oraşului Tîrgu Neamţ, precum şi a celor 20 de comune arondate, după cum 
urmează: Agapia, Bălţăteşti, Borca, Brusturi, Crăcăoani, Drăgăneşti, Fărcaşa, 
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Ghindăoani, Grumăzeşti, Păstrăveni, Petricani, Pipirig, Poiana Teiului, Răuceşti, 
Războieni, Tupilaţi, Timişeşti, Ţibucani, Urecheni, Vînători-Neamţ.  

În perioada analizată, o atenţie deosebită a fost acordată 

creşterii calităţii şi operativităţii în executarea lucrărilor de deservire a cetăţenilor ce s-au 

prezentat la ghişeu pentru rezolvarea cererilor pe linie de evidenţă a persoanelor şi 

ghişeu unic. Sarcinile care s-au realizat au fost oglindite în planurile de activităţi 

trimestriale, aprobate, acestea cuprinzând măsuri concrete ori de situaţiile neprevăzute 

apărute. 

S-a urmărit ca materialele de planificare a muncii ale serviciului să cuprindă, pe 

lângă sarcinile de serviciu curente, activităţi de perfecţionare a pregătirii profesionale, 

pentru creşterea gradului competenţei profesionale şi a randamentului lucrătorilor în 

îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Pentru cunoaşterea eficienţei activităţilor planificate 

au fost efectuate analize, în baza acestora fiind desprinse concluzii care au motivat 

stabilirea de noi măsuri, cu termene şi responsabilităţi precise, în scopul îmbunătăţirii 

muncii. 

Statul de funcţii al serviciului, aprobat prin H.C.L. nr. 150 din 08.07.2015 are 

prevăzute 18 posturi, din care 10 ocupate, astfel: 

- şef serviciu – 1 post, ocupat; 

- Compartiment de Evidenţa Persoanei – 6 posturi, din care 4 ocupate; 

- Birou Informatică – 7 posturi, din care 4 ocupate (1 post şef birou); 

- Compartiment Stare Civilă – 4 posturi, din care 3 ocupate; 

Şeful serviciului a participat la şedinţele la care a fost convocat la Primăria 

oraşului Tîrgu Neamţ, precum şi la convocările profesionale de la sediul D.J.E.P. 

Neamţ. 

În data de 16 martie 2016, respectiv 11 octombrie 2016 au fost efectuate două 

controale metodologice de către reprezentanţii D.J.E.P. Neamţ, În urma acestor 

controale au fost întocmite note de constatare în care au fost evidenţiate aspectele 

pozitive şi negative. Au fost remediate deficienţele constatate şi au fost luate măsuri 

pentru evitarea pe viitor a acestora. 

La nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Tîrgu 
Neamţ, conform legislatiei în vigoare referitoare la alegerile pentru autorităţile 
administraţiei publice locale din data de 05.06.2016, precum şi la alegerile parlamentare 
din data de 11.12.2016, s-au luat mãsurile necesare pentru realizarea sarcinilor 
specifice în aceastã perioadã.  

Astfel, bazele de date au fost actualizate la zi cu toate modificãrile survenite în 
statutul civil al persoanelor de pe raza de competenţă (schimbări de nume, decese, 
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etc.), domiciliul sau reşedinţa acestora, în funcţie de cererile cetăţenilor şi de 
comunicările primite de la instituţiile abilitate (D.E.P.A.B.D., judecãtorii, primãrii s.a.) - 
comunicãri de pierdere a cetãteniei române, de interzicere a drepturilor electorale (de a 
alege, de a fi ales) etc. 

S-a asigurat permanenţa serviciului în zilele de 4, 5 iunie 2016 pentru alegerile 

pentru autorităţile administraţiei publice locale şi 10, 11 decembrie 2016 pentru alegerile 

parlamentare, fiind preluate cereri ale cetăţenilor care au solicitat eliberarea cărţii de 

identitate. Acestea au fost tipărite şi înmânate cetăţenilor în timp util, aceştia putând să 

îşi exercite dreptul de vot. 

Au fost efectuate verificări suplimentare (atât pe linie de evidenţa persoanelor, 

cât şi pe linie de stare civilă) şi au fost întocmite situaţiile solicitate de către 

D.E.P.A.B.D. prin radiogramele înaintate de Direcţia Judeţeană de Evidenţa 

Persoanelor Neamţ, referitor la persoane decedate, comunicări de interzicere a 

drepturilor electorale (de a alege, de a fi ales), dobândire a statutului de cetăţean roman 

cu domiciliul în străinătate, activităţile de mediatizare şi deplasările cu camera mobilă. 

Au avut loc şedinţe lunare cu lucrătorii serviciului, precum şi discuţii pe marginea 

problemelor aparute, speţe deosebite, probleme organizatorice etc.  

A fost o foarte bună colaborare între toţi salariaţii, precum şi cu conducerea 

primăriei, DJEP şi BJABDEP Neamţ. 

ACTIVITĂŢI PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR  

În perioada analizată activitatea pe linie de regim evidenţă s-a desfăşurat 

conform prevederilor O.U.G. 97/2005, republicată, H.G. 1375/ 2006, Legea 119/ 1996, 

republicată, cât şi celelalte dispoziţii şi instrucţiuni primite de la eşaloanele superioare. 

În cursul anului 2016 au fost tipărite un număr de 10380 acte de identitate, au 

fost eliberate 133 cărţi de identitate provizorii şi 662 menţiuni privind stabilirea reşedinţei 

În conformitate cu prevederile ordinului I.N.E.P. cu privire la tipărirea şi 

distribuirea cărţilor de alegător pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani pe 

parcursul anului 2016 şi care nu aveau tipărite cărţi de identitate anterior, raportăm că 

în perioada analizată acestea nu au fost produse de BJABDEP Neamţ din lipsa 

materialelor necesare. La sfârşitul anului 2016 nu mai existau cărţi de alegător 

neînmânate. 

În perioada analizată lucrătorii de evidenţă a populaţiei din cadrul Serviciului 
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor s-au deplasat cu staţia mobilă pentru 
punerea în legalitate cu acte de identitate, fiind organizate 44 de acţiuni, fiind puse în 
legalitate 163 persoane.  
Astfel, au fost efectuate un numar de : 
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o 28 acţiuni cu camera mobila la 29 persoane netransportabile  
o 3 acţiuni la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Tîrgu Neamţ, fiind puse în 

legalitate 38 persoane 
o 5 acţiuni la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 

Războieni, fiind puse în legalitate 25 persoane 
o 2 acţiuni la Centrul Pilot de Recuperare a Persoanelor cu Handicap 

Păstrăveni, fiind puse în legalitate 45 persoane 
o 2 acţiuni la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu Neamţ fiind 

puşi în legalitate 6 elevi 

o 4 acţiuni la Mănăstirea Văratec, fiind puse în legalitate 20 persoane 

În ceea ce priveşte prevederile punctului II.1 din Planul de măsuri DEPABD-

IGPR nr.1970237/95835 din 14.01.2011, au fost trimise un număr de: 

- 227 invitaţii cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actului de identitate în 

termenul prevăzut de lege în trimestrul al IV-lea 2015 

-  208 invitaţii cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actului de identitate în 

termenul prevăzut de lege în trimestrul I 2016 

-  100 invitaţii cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actului de identitate în 

termenul prevăzut de lege în trimestrul al II-lea 2016 

Referitor la Dispoziţia comună DEPABD-IGPR nr. 3483322/435582/2015 privind 

desfăşurarea activităţilor pentru punerea în legalitate a cetăţenilor care deţin acte de 

identitate al căror termen de valabilitate a expirat în perioada 01.01.2012-31.12.2013, 

au fost primite verificări, făcându-se menţiuni operative. Din totalul de 552 restanţieri din 

perioada 2012-2013, 224 au situaţia clarificată (213 au solicitat eliberarea actului de 

identitate, 6 au decedat, 5 au dobândit statutul de CRDS) şi 328 au menţiuni operative 

în S.N.I.E.P. (194 – restanţier plecat în străinătate, 32 – plecat la altă adresă, 3 – posibil 

decedat, 6 – restanţier arestat, 11 – restanţier necunoscut la adresă şi 82 – restanţier 

invitat). Acţiunea a fost finalizată. 

Ca urmare a Radiogramei DEPABD nr. 3666228 din 02.03.2016 referitor la lista 

cu cetăţenii din evidenţa activă cu vârsta de peste 100 de ani (18 persoane), au fost 

efectuate verificările în teren şi la starea civilă sau la Arhivele Naţionale. Situaţia la data 

de 24.04.2016 se prezenta astfel: 7 persoane în viaţă, 6 decese operat, 1 persoană 

neidentificată la stare civilă, 3 persoane posibil decedate, 1 persoană neidentificată la 

adresă. Acţiunea a fost finalizată. 

Referitor la Dispoziţia comună DEPABD-IGPR nr. 3667461/148598/2016 privind 

desfăşurarea activităţilor pentru punerea în legalitate a cetăţenilor care deţin acte de 

identitate al căror termen de valabilitate a expirat în perioada 1990-1999, în perioada 

22.08.2016-30.09.2016 (17 persoane), au fost efectuate un număr de 16 verificări în 

teren de către poliţiştii de ordine public şi au fost efectuate un număr de 14 menţiuni 



 
166 

 

operative. Au fost efectuate verificări la starea civilă pentru o persoană posibil decedată, 

dar nu are înregistrată nicio menţiune de deces la locul naşterii. Acţiunea a fost 

finalizată. 

ACTIVITĂŢI PE LINIE DE INFORMATICĂ 

Principala activitate a Biroului Informatică este de actualizare a Registrului 

Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu datele privind persoanele, în baza comunicărilor 

înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, 

precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor pentru 

eliberarea actelor de identitate. 

De asemenea, acest birou preia în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor 

datele privind persoana fizică în baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, 

cetăţeni români sau cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în 

vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate sau 

declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate. 

Din totalul de imaginilor preluate cu staţiile foto fixe şi cu camera mobilă 

persoanelor care au solicitat eliberarea unui act de identitate, nu au fost cazuri de 

restituire a loturilor, acestea fiind corect poziţionate conform metodologiei primite. 

Pe linie de informatică lucrătorii regim evidenţă din cadrul Serviciului Public 

Comunitar au desfăşurat activităţile specifice, stabilite prin fişa postului: 

- au fost introduse şi actualizate datele de pe cererile de eliberarea actelor de identitate 

primite la ghişeul serviciului, în vederea tipăririi cărţilor de identitate (10380 cărţi 

identitate tipărite) 

- au fost trimise 187 loturi CI pentru eliberarea actelor de identitate şi 33 rebuturi în anul 

2016;      

- 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, a datelor de identitate 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 (489 verificări, din care 10 pentru M.I., 446 

pentru alte ministere, 33 pentru persoane fizice) ; 
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- a fost asigurată buna administrare a reţelei şi sistemului informatic, întreţinerea 

echipamentelor de calcul din dotarea serviciului. 

 

ACTIVITĂŢI PE LINIE DE STARE CIVILĂ 

 Compartimentul Stare Civilă, componentă a Serviciului Public Comunitar Local 

de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Neamţ, în perioada analizată şi-a desfăşurat 

activitatea conform Legii nr. 119/1996 republicată, cu modificările ulterioare, a 

Metodologiei din anul 2011 cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de 

stare civilă, ale art. 16 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Neamţ şi a ordinelor şi 

dispoziţiilor primite de la eşaloanele superioare.    

 S–au desfăşurat următoarele activităţi specifice: 

- întocmirea, la cerere sau din oficiu – portivit legii, a actelor de naştere, de 

căsătorie, divorţ şi de deces şi eliberarea certificatelor doveditoare  

- înscrierea de menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea 

actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimiterea comunicărilor de menţiune pentru 

înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz 

- eliberarea de extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, 

precum şi dovezilor privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor 

fizice 

- transmiterea structurii informatice din cadrul serviciului comunicările nominale 

pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil 

al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor 

decedate ori declaratiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte de 

identitate 

- întocmirea buletinelor statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în 

conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică. 

Din punct de vedere al activităţilor desfăşurate se evidenţiază: 

- acte de stare civilă înregistrate – 909, din care 513 de naştere, 156 de căsătorie şi 240 

de deces; 

- certificate de stare civilă eliberate – 2176, din care 1573 de naştere, 260 de căsătorie 

şi 343 de deces; 
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- transcrieri certificate/extrase eliberate de autorităţile altor state – 46, din care 35 de 

naştere, 8 de căsătorie şi 3 de deces; 

- dosare în vederea schimbării pe cale administrativă a numelui/prenumelui – 2 

- menţiuni operate la exemplarul I şi transmise la exemplarul II – 1278, din care 734 

primite şi 352 comunicate la S.P.C.L.P.-uri; 

- sentinţe de divorţ, certificate de divorţ emise de ofiţerii de stare civilă/notarii publici 

operate – XXXX; 

- dosare în vederea rectificării actelor de stare civilă şi/sau a menţiunilor înscrise pe 

acestea – 3; 

- menţiuni privind schimbarea numelui/prenumelui, divorţul pronunţat în străinătate 

înscrise pe actele de stare civilă - 4; 

Se păstrează un contact permanent cu Direcţia pentru Protecţia Copilului şi cu 

reprezentanţii Direcţiei Sanitare Judeţene pentru prevenirea abandonului nou-născutului 

în maternităţi şi secţii de pediatrie, cunoaşterea şi deţinerea controlului asupra 

problemelor existente în centrele de plasament, unităţi sanitare şi de protecţie socială, 

instruirea persoanelor responsabile din instituţiile mai sus menţionate cu privire la 

obligaţiile ce le revin în sensul respectării prevederilor Legii nr. 119/1996 republicată, cu 

modificările ulterioare şi ale O.U.G.nr.97/2005, republicată. 

ACTIVITĂŢI PE LINIE DE SECRETARIAT, ARHIVĂ 

 - au fost înregistrate un număr de 1953 de documente primite şi create în cadrul 

serviciului 

- au fost înregistrate şi formulate răspunsuri pentru un număr de 343 solicitări ale 

persoanelor pentru Legea nr. 677/2001 

- au fost înregistrate 3 petiţii, care au fost soluţionate 

- au fost primite în audienţă de către şeful serviciului un număr de 308 persoane 

- toate răspunsurile solicitate au fost trimise în termenele prevăzute de lege, 

pentru fiecare categorie de lucrare 

- toată arhiva este depozitată într-o cameră separată, este cusută, copertată şi 

opisată.  
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Având în vedere că serviciul nostru nu are personalitate juridică (compartiment 

financiar şi de resurse umane), activitatea de această natură este condusă şi 

coordonată de compartimente specializate din cadrul Primăriei. 

Ca o concluzie la cele prezentate mai sus, activitatea Serviciului Public 

Comunitar  Local  de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Neamţ s-a desfăşurat în bune 

condiţii pe parcursul anului 2016. Nu au fost semnalate disfuncţionalităţi în activitate, 

toate lucrările fiind efectuate respectându-se termenul de soluţionare al acestora. 

 

XXIV. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A ORAȘULUI TÎRGU 

NEAMȚ  

Prin HCL nr.151/08.07.2015 a fost organizat, în condiţiile prevăzute de lege, 

Serviciul Public de Asistenţă Socială, instituție publică avand personalitate juridică, 

aflată in subordinea Consiliului Local al oraşului Tg. Neamţ, denumită Direcţia de 

Asistenţă socială a oraşului Tirgu Neamţ. 

 Direcția are următoarea structură: 

I. SERVICIUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

1.BIROU PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA 

2. CANTINA DE AJUTOR SOCIAL   

3. CENTRUL  DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA  PERSOANELOR  FĂRĂ 

ADĂPOST  “ SFANTA  TEODORA “ 

II. BIROU PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI SI EDUCATIE 

TIMPURIE 

 1.  BIROU PROTECȚIA COPILULUI  ŞI AUTORITATE   TUTELARĂ 

2. CRESA NR. 1 TG.NEAMT 

3. CABINETE MEDICALE SCOLARE 

III. BIROU BUGET CONTABILITATE SI RESURSE UMANE 

1. COMPARTIMENT CONTABILITATE 

2.  COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

 IV. COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE, PROGRAME SOCIALE SI DEZVOLTARE  

LOCALA              
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V. COMPARTIMENT JURIDIC 

 

I. SERVICIUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

1.BIROU PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA 

Principalele prestaţii şi servicii oferite in anul 2016 : 

1. Alocaţia de stat pentru copii - un ajutor cu caracter universal care se 
acordă tuturor copiilor între 0-18 ani. Cadrul legal este dat de Legea nr.61/1993 
modificată si completată. Activitatea constă în informarea beneficiarilor asupra 
conținutului dosarelor, preluarea dosarelor şi transmiterea acestora, pe bază de 
borderou, Agenției Județene pentru Plăți şi Inspecție Socială 
Activitate: 

- 200 dosare preluate pentru obtinerea alocaţiei de stat pentru copii 

2. Indemnizatia / stimulentul pentru cresterea copilului până la vârsta 
de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap – este un sprijin acordat 
familiei în vederea creşterii copilului 

Cadru legal : Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si 

indemnizatia pentru cresterea copilului, cu modificările şi completările ulterioare şi 

Hotărârile de aprobă Normele Metodologice de aplicare a celor două acte normative 

Activitatea constă în informarea beneficiarilor asupra conținutului dosarelor, 

preluarea acestora şi transmiterea, pe bază de borderou, Agenției Județene pentru Plăți 

şi Inspecție Socială pentru plata acestora. 

       - 98  dosare de indemnizație pentru creşterea copilului până la vârsta de 1-2 ani 

       - 57  dosare pentru acordarea stimulentului de inserție. 

        -   5  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 

3. Indemnizatia / 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 
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Cadru legal : Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicata, cu modificările şi completările ulterioare şi Normele 

Metodologice de aplicare a prevederilor acestei legi 

Activitatea constă în informarea beneficiarilor asupra conținutului dosarelor, preluarea şi 

transmiterea acestora, pe bază de borderou, Agenției Județene pentru Plăți şi Inspecție 

Socială pentru plata acestora. 

       - 3 dosare întocmite şi transmise 

4. Ajutor social – este un beneficiu de asistenta sociala, intemeiat pe principiul 

solidaritatii sociale, acordat sub forma de venit minim garantat, familiilor si persoanelor 

singure cu venituri reduse 

Cadru legal : Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare precum şi Normele metodologice de aplicare, aprob ate prin 

Hotărâre de Guvern. 

Activitatea constă în : 

- informarea cetățenilor, îndrumarea acestora pentru întocmirea dosarelor, verificarea 

eligibilității cererilor, prin întocmirea anchetei sociale şi pronunțarea asupra acordării 

sau respingerii cererii, prin dispoziție şi comunicarea acesteia ; 

- verificarea lunara a dosarelor pentru observarea îndeplinirii de către beneficiari a 

obligețiilor ce decurg din statutul de beneficiar; 

- primirea cererilor din 3 in 3 luni a cererilor/declaratiilor si a actelor anexa ; 

- efectuarea, din 6 în 6 luni, a anchetelor sociale pentru verificarea menținerii, modificării 

sau încetării dreptului  

- întocmirea dispozițiilor de acordare, modificare, suspendare, reluarece, încetare a 

dreptului, în funcție de îndeplinirea obligațiilor şi de situațiile constatate ; 

- întocmirea documentelor ce decurg din aplicarea prevederilor legale (situații de lucrări 

– muncă în folosul comunităii, borderouri, situație de plăți) 

- transmiterea către Agenția Județene pentru Plăți şi Inspecție Socială a documentelor 

prevăzute de lege, în vederea efecuării plăților. 

La începutul anului 2016 erau în evidență 162 dosare, iar la finele anului 2016 

erau în evidență 131 dosare, in plata.  

Pe parcursul anului 2016 dinamica se prezintă astfel : 
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- 30 dosare pentru care a fost aprobat dreptul; 

- 85 dispoziții de suspendate a dreptului la ajutor social pentru neprezentarea actelor 

prevăzute de lege sau neefectuare oreleor de muncă în folosul comunității ; 

- 68 dispoziții de reluare a dreptului, în urma îndeplinirii obligațiilor legale ; 

- 33 dosare pentru care a încetat dreptul la ajutor social, la cerere sau conform 

prevederilor legale. 

 Pe parcursul anului au fost reevaluate toate dosarele aflate în plată şi s-au 

întocmit dispozițiile corespunzătoare, de menținere, modificare, suspendare, reluare 

sau încetare a dreptului la acest beneficiu de asistență socială. 

 Trimestrial au fost preluate noile cereri însoțite de acte doveditoare ale 

veniturilor, iar din 6 în 6 luni au fost intocmite anchete sociale. 

Situațiile centralizatoare ce decurg din aplicarea legii au fost întocmite lunar şi au 

fost transmise Agenția Județene pentru Plăți şi Inspecție Socială Neamț, în vederea 

efecuării plăților. Beneficiarii îşi primesc drepturile prin mandat poştal.  

Supravegherea beneficiarilor  de V.M.G. la efectuarea orelor de muncă în folosul 

comunității. 

Întocmire situatie polițe asigurare pentru beneficiarii de V.M.G. care sunt proprietari de 

locuințe 

5.Ajutorul de urgenta – este un beneficiu de asistenta sociala acordat familiilor 

şi persoanelor care se află în situații de necesitate 

Cadru legal : Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare si Hotarârea Consiliului Local nr.79/31.08.2006 privind aprobarea 

Listei cuprinzând situațiile deosebite care necesită acordarea de ajutoare de urgență. 

În perioada 01.01.2016 – 30.12.2016 au fost acordate un număr de 30 ajutoare 

de urgență. 

 6.  Licentierea si acreditarea serviciilor acordate de Directia de Asistenta 

sociala 

Conform Legii nr.292/2011, pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul Romaniei 

furnizorii de servicii sociale, trebuie acreditati.In urma documentatiei depuse la 

Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Directia 

de Asistenta Sociala a obtinut Certificat de acreditare ca furnizor de servicii 

sociale. Dupa obtinerea acestui certificat de acreditare, s-a intocmit si transmis 
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catre Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei sociale si Persoanelor varstnice, 

cererea de licentiere, fisele autoevaluare si documentele justificative prevazute in 

Hotararea nr.118/2014 pentru aprobarea normeleor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor 

sociale, necesara in vederea obtinerii licentierii de servicii sociale acordate de 

catre Cantina sociala si Centru de primire in regim de urgenta pentru persoane 

fara adapost « Sfanta Teodora » Tg.Neamt. 

7.  Ajutoare pentru încălzirea locuintei – este un sprijin acordat familiilor 
cu venituri reduse pentru compensarea unri părți cu cheltuielile la plata energiei termice, 
a gazelor naturale utilizate pentru încălzirea locuinței sau a procurării de combustibili 
solizi pentru încălzirea locuinței. 
Cadru legal : Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de 

protecţie socială în perioada sezonului rece, care reglementează acodarea ajutoarelor 

pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2015 -2016, precum şi Hotărâre 

Guvernului nr.920/2011 privind aprobarea Normele Metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.70/2011. 

Activitate : 

 Pentru sezonul rece noiembrie 2016 – martie 2017, în perioada octombrie 2016 
– 20 noiembrie 2016 s-a înregistrat următoarea situație : 
- dosare ajutor încălzire în sistem centralizat : 5 

- dosare ajutor încălzire cu gaze naturale : 206 

- dosare ajutor incalzire cu lemne: 185 

- dosare ajutor incalzire energie electrica : 25 

-  dispoziții de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței în sistem centralizat 

-  dispoziții de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale 

-  dispoziții de respingere a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale 

-  dispoziții de încetare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale 

-  dispoziții de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 

-  dispoziții de respingere a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 

-  dispoziții de încetare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale 

-  dispoziții de modificare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale 
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-  dispoziții de recuperare sumă pentru persoanele care au beneficiat de ajutor pentru 

încălzirea locuintei cu gaz, cu lemne sau energie electrică în sezonul Noiembrie 2015 – 

Martie 2016. 

Pentru dosarele luate în evidență, lunar trebuie intocmite si transmise situatii 

centralizatoare si rapoarte statistice la Agenția Județene pentru Plăți şi Inspecție 

Socială Neamț, conform prevederilor legale. 

Trebuiesc intocmite borderouri si dispozitii pentru acordarea tuturor drepturilor aferente 

încălzirii locuinței cu lemne, atât beneficiarilor de ajutor social, cât şi persoanelor şi 

familiilor care nu beneficiază de ajutor social şi care utilizează pentru încălzirea locuinței 

acest tip de combustibil. 

- Pe parcursul anului 2016 au fost întocmite un număr de 25 anchete sociale 

pentru beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică. 

8. Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap 

Cadru legal : Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Normele 

Metodologice de aplicare a acesteia 

Activitatea constă în informare persoanelor interesate asupra prevederilor legale în 

vigoare şi întocmirea documentațiilor ce decurg din aplicarea legii. 

Activitate : 

 în perioada 01.01.2016 –30.12.2016, au fost consiliate cca. 450 persoane cu 
nevoi speciale şi au fost întocmite: 

-  90 anchete sociale pentru persoane fără grad de handicap şi 360 anchete sociale 

pentru persoanele care au avut grad de handicap pentru perioadă determinată, care au 

mers la la Comisia de Evaluare in vederea incadrarii intr o categorie de persoane cu 

handicap sau pentru reevaluare din care 75 de anchete sociale efectuate la domiciliul 

bolnavilor nedeplasabili. 

-  40 anchete sociale intocmite la solicitarea diverselor centre de primire a persoanelor 

cu handicap, pentru persoanele internate, in vederea actualizarii dosarelor. 

- 27 dosare de internare într-un centru de îngrijire şi asistență, pentru persoane cu nevoi 

speciale ce nu pot beneficia de îngrijire în cadrul familiei. 

Anchete sociale diverse (bursă de studii), la solicitarea Direcției de Taxe, 

Venituri și Impozite sau alte cazuri 
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Activitate : 

- în cursul anului 2016 s-au efectuat un număr de 20 de anchete sociale pentru 
studenți și un număr de  55 de anchete sociale pentru Direcția de Taxe 
Impozite și Venituri – Primăria Tîrgu Neamț. 

 

          9. Distribuirea ajutoarelor alimentare oferite în baza Hotărârii de Guvern nr. 

799/2014 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, 

- in  cursul lunii decembrie 2014 s-au primit cantităţile de alimente aferente anului 2014, 

care s-au distribuit pană in luna martie 2015 . 

Categoriile de beneficiari , produsele ce se distribuie şi cantităţile corespunzătoare din 

fiecare categorie sunt stabilite prin lege. 

1. Beneficiari ajutor social și alocație pentru susținerea familiei 

2. Pensionari cu pensii mai mici de 450 lei  

3. Persoane cu handicap grav si accentuat  

4. Someri in plata  

TOTAL    1968 beneficiari  

                  4946 cutii de alimente 

        10.  Registratura  

Primirea si solutionarea corespondentei dintre institutii , sau a adreselor si petitiilor 

cetatenilor  

Registratură și corespondenţa administraţiei publice se diferenţiază ca regim în 

funcţie de sursa ei de provenienţă. Astfel se poate vorbi de corespondenţa internă, în 

cazul documentelor emise de compartimentele din interiorul unei instituţii şi de 

corespondenţa externă, reprezentată de documentele care sunt emise de 

compartimentele unei instituţii către un destinatar din afara acesteia, ori de acele 

documente care provin din exterior de la alte persoane juridice sau fizice. 

Activitate : 
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 4226 inregistrari  (Registru  D.A.S.) – corespondenta intre institutii si 
cerereri,solicitari pentru intocmire diverse anchete sociale, in registrul « intrare – 
iesire ». 
  

    11.  Anchete sociale efectuate la solicitarea Instanțelor Judecătorești sau a 

Poliției Naționale sau Locale   –  

- Activitate : 63 anchete sociale efectuate la solicitarea Instanțelor Judecătorești 

sau Cabinetelor de Avocatură 

- 15 anchete sociale efectuate la solicitarea Poliției Naționale sau a Poliției 

Locale. 

- 12.  Cereri tarif social E-on Energie Electrică 

- Activitate : În cursul anului 2016 s-au primit, înregistrat și soluționat un număr 

de 160 de cereri pentru încadreare tarif social la energie electrică. 

- 13.  Eliberare card de parcare pentru personae încadrate în grad de 

handicap grav si accentuat. 

- Activitate : În cursul anului 2016 s-au primit, înregistrat și soluționat un număr 

de 40 de cereri pentru eliberare card de parcare. 

 2. CANTINA DE AJUTOR SOCIAL  

Oferă hrana familiilor şi persoanelor care se află în situații de necesitate : 

Cadru legal : Legea nr.208/1997 privind cantinele sociale  

Cantina de ajutor social face parte din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala 

care desi functioneaza de mult timp, a luat fiinta in anul 2003, prin Hotararea Consiliului 

Local Nr. 36 din 30/05/2003. Serviciul cantinei sociale este constituit prin servirea a 

doua mese pe zi : pranzul si cina. Beneficiarii sunt vizitati la trei luni cand li se 

intocmeste ancheta sociala ,cu situatia constatata la data respectiva. 

Pana în iulie 2016 au beneficiat de serviciile cantinei sociale un numar de 70 de 

persoane. Majoritatea beneficiarilor cantinei sunt persoane aflate in dificultate, in varsta, 

suferinde de anumite afectiuni unele chiar grave, care locuiesc in conditii precare, 

insalubre si nu se pot descurca sa-si procure sau sa-si prepare singuri hrana .Din cei 70 

de beneficiari fac parte familii cu copii , mame singure avand copii in intretinere, 

persoane singure bolnave cronic, si beneficiari de ajutor social.  

- începând cu luna August 2016 și pană în decembrie 2016 am avut un număr 
de 29 dosare ale beneficiarilor de masă de la Cantina Socială ce au fost 
transferați la Restaurantul Social Sfanta Teodora. 

- Anchete sociale beneficiari, 
- Decizii de acordare masă pentru beneficiari, 
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- Întocmire dosare beneficiari pentru acordare masă. 
 

 

3. CENTRUL  DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA  PERSOANELOR  

FĂRĂ ADĂPOST  “ SFANTA  TEODORA “ 

Centrul de Primire in regim de Urgenta pentru persoane fara adapost Sf.Teodora 

, Tg.Neamt  este un centru de protectie sociala, in structura organizatorica a Directiei de 

Asistenta Sociala a orașului Tg.Neamt și este destinat persoanelor lipsite temporar de 

adapost sau care se gasesc in situatie de risc social.  

          Beneficiarii serviciului social sunt persoane majore singure sau familii, cu 

prioritate din orasul Tg. Neamt, care se găsesc în una dintre următoarele situaţii: 

        - persoane care nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de 
locuit pe baza resurselor proprii, aflandu-se in strada de o perioada lunga de timp 
(peste trei luni). 

      -  persoane care nu au familie sau nu se află/se află în întreţinerea unei sau unor 
persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare (Legea asistenţei 
sociale nr. 292/20. XII.2011, art.103); 

       - persoane care si-au pierdut locuinta din diverse motive si care nu au resursele 
materiale necesare asigurarii unei locuinte si nici nu sunt beneficiari ale unor alte 
servicii sociale, care acorda gazduire. 

       - orice alta persoana care necesita adapost de urgenta pana la solutionarea 
situatiei sociale. 

In  anul  2016 obiectivele Centrului  Sfanta  Teodora au fost indeplinite acordand 
conditii optime  de dezvoltare, integrare si identificare  persoanelor  fara  adapost in 
regim  de urgenta , care  au solicitat sprijinul  autoritatilor publice  si locale , in speta 
Primaria  orasului  Tg. Neamt si Asociatia  Angel  Bucuresti venind in sprijinul  
beneficiarilor  prin servicii  de consiliere  si informare  persoanelor  fara adapost.     

Misiunea centrului este: 

 de a primi ( gazdui) beneficiarii atunci cand ei nu isi pot asuma singuri dificultatile 
cu care se confrunta. Aceste dificultati pot fi de natura relationala, profesionala, 
sociala. 

 de a ``rupe`` izolarea in care traiesc persoanele in dificultate, de a le da 
posibilitatea sa se exprime, sa se informeze si sa lege relatii sociale. 

 de a ajuta beneficiarii sa-si exprime cat mai liber posibil alegerea lor in ceea ce 
priveste viata profesionala, personala, familiala si sociala. 

 De a le oferi un suport educativ si psihologic si de a le incuraja reinsertia sociala. 

      În cadrul Centrului se asigură următoarele servicii : 

- Gazduire pe timp de zi si de noapte 

- Hrana - 3 mese pe zi 
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- Asistenta medicala 

- Suport emotional si consiliere psihologica 

- Informare si consiliere 

- Educatie 

- Mediere sociala 

- Reintegrare familială si comunitară 

Principalii indicatori, din centrul Sf.Teodora, in anul 2016, sunt: 

Nr. 

crt
. 

Indicator
i 

Nr. 
bene
f. 

Ian. 

Nr.  

bene
f 

Febr. 

Nr. 
benef 

Martie 

Nr.  

benef 

Aprilie 

Nr. 

bene
f 

Mai. 

Nr. 

 
bene
f 

Iun. 

Nr. 
bene
f 

Iul. 

Nr. 

ben
ef 

Aug. 

Nr.  

ben
ef 

Sept
. 

Nr. 
bene
f 

Oct. 

Nr. 
bene
f 

Nov. 

Nr. 
bene
f 

Dec. 

1. Găzduir
e  

18 18 13 14 8 9 6 8 10 10 14 18 

2. Găzduir
e 
tempora
ră(stare 
urgență) 

11 11 5 6 1 3 0 2 4 1 4 8 

3. Servicii 
de hrană 

8 13 8 10 7 6 6 8 6 9 10 12 

4. Contract
e 
finalizate 

11 11 5 6 2 3 1 2 4 1 4 8 

 

TOTAL   AN 2016 

Beneficiari gazduiti IAN – DEC 2016                                         -  146 

Beneficiari gazduiti temporar (stare urgenta)                              -    56 

Beneficiari de hrana                                                                   -  103 

Contracte finalizate – reintegrare                                                -   58 

S-au întocmit instrumentele de lucru specifice centrului Sf.Teodora, manualul de 
proceduri, ghidul si carta beneficiarului, codul etic, planul de instruire a  personalului 
angajat, documentele si registrele necesare pentru acreditarea centrului, pontajele 
lunare a personalului angajat si a beneficiarilor de VMG, programul de permanenta, 
intocmirea referatelor pentru materialele necesare functionarii centrului.  

- s-au întocmit 2 carti provizorii de identitate. 

- s-au întocmit 21 evaluari psihosociale pentru beneficiarii centrului. 
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- zilnic s-au acordat persoanelor solicitante, informaţii şi consultaţii referitoare la 
legislaţia în vigoare privind eligibilitatea in Centrul de urgenta a persoanelor fara 
adapost Sf.Teodora. 

 

II.BIROU PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR  COPILULUI SI EDUCATIE 

TIMPURIE 

1.  BIROU PROTECȚIA COPILULUI  ŞI AUTORITATE   TUTELARĂ 

Activitatea Biroului  Protecţia Drepturilor Copilului şi Autoritate Tutelară se axează 

pe intervenţia specializată şi dezvoltarea serviciilor adecvate pentru acordarea de 

asistenţă şi protecţie copilului aflat în dificultate şi familiei acestuia, prin toate formele şi 

mijloacele prevăzute de lege în acest sens. 

In exercitarea atributiilor prevazute de lege compartimentul protecția drepturilor 

copilului desfasoara, în principal,  urmatoarele activitati :    

 -monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrative teritoriala, 

respectarea si realizarea lor, asigurand centralizarea si sintetizarea acestor date si 

informatii; 

      -identifica copiii aflati in dificultate, elaboreaza documentatia pentru stabilirea 

masurilor speciale de protectie a acestora si sustine in fata organelor competente 

masurile de prevenire a abandonului copilului; 

      -realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului; 

      -actioneaza pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru 

inregistrarea nasterii acestuia, in vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent 

pentru protectia copilului; 

      -sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial; 

      -identifica, evalueaza si acorda sprijin material si financiar familiilor cu copii in 

intretinere, asigura consiliere si informare familiilor cu copii in intretinere asupra 

drepturilor si obligatiile acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor 

disponibile pe plan local, asupra institutiilor speciale, etc; 

      -asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organele 

competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care 

nu raspunde penal; 

      -asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului 

de alcool si droguri precum si a comportamentuluio delicvent; 

      -colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte 

organe de specialitate ale administratiei publice centrale in vederea identificarii 

situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului, a cauzelor aparitiei 

acestor situatii si a stabilirii masurilor pentru imbunatatirea acestei actvitati. 

      -realizeaza parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu 
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reprezentantii societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a 

copilului; 

      -asigura relationarea cu diverse servicii specializate; 

      -sprijina accesul in institutiile de asistenta sociala destinate copilului sau mamei si 

copilului si evalueaza modul in care sunt respectate drepturile acestuia; 

      -asigura realizarea activitatilor in domeniul asistentei sociale in conformitate cu 

responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare; 

Legislația care stă la baza desfășurării activității este, în principal, următoarea: 

- Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată   
- Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea 

Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului 
individualizat de protecție 

- Metodologie din 19.01.2011 de intervenție multidisciplinară și interinstituțională 
privind copiii exploatați și aflați în situții de risc de exploatare prin muncă, copii 
victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale 
altor forme de violență pe teritoriul altor state 

- Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie 
- Legea 277/2010, privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea 

familiei,republicată 
- Hotărârea nr.1488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului 

financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială 
”Bani de liceu” 

- Legea 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste  
cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern, cu modificările și 
completările ulterioare 

   La sfârşitul anului 2016, în cadrul Compartimentului Protecţia Copilului se aflau în 

evidenţă : 

- 24 asistenţi maternali 
- 31 copii  încredinţaţi  la asistent maternal 
-  8 copii încredinţaţi în plasament de tip familial 
- 12 copii aflaţi în instituţii de învăţământ speciale  
- 28 copii pentru care este instituită măsura plasament în servicii publice 

specializate sau asistent maternal profesionist 
- 49  copii care au comis fapte penale 
- 95    copii încadraţi în gradul de handicap „mediu” , „ accentuat” și „grav” 
- 32    copii înscrişi la Creşa nr.1 
- 217   de familii beneficiare de alocaţii pentru susţinerea familiei 

                                                                                                       

În  perioada 01.01.2016-31.12.2016  s-au întocmit  dosare pentru copii  şi familii din 

Tîrgu Neamţ asupra cărora s-au luat măsuri de ocrotire familială sau instituţională, 

măsuri educative şi de orientare sau reorientare şcolară, astfel: 

- au fost întocmite dosare noi, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru: 
o 6 copii care au fost orientaţi în învăţământul şcolar special, 
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o 5  copii care au săvârşit fapte penale şi sunt la prima abatere, 
o 9 copii în vederea evaluării de Comisia de specialitate pentru încadrare 

într-o categorie de persoane cu handicap ce necesită protecție social 
o 11 copii pentru care s-au întocmit planuri de servicii în vederea prevenirii 

separării de familie 
-s-au întocmit 86 anchete sociale privind copii deficienţi aflaţi în evidenţă în vederea 

reînnoirii certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap ce 

necesită protecție specială ; 

- s-au efectuat evaluări trimestriale a situaţiei copiilor încredinţaţi în plasament de tip 

familial sau la asistenţi maternali prin vizite la domiciliul persoanei ocrotitoare   ( 8 copii 

aflaţi în plasament de tip familial şi 31 copii încredinţaţi la asistenţi maternali 

profesionişti) şi s-au centralizat fişele lunare de informare cu privire la situaţia copilului 

ocrotit în familia substitutivă; 

- s-au întocmit 30  documentații necesare menținerii măsurii de protecție specială – 

plasament de tip rezidențial S.P.S. sau la asistent maternal profesionist; 

- s-au organizat 3 întâlniri între membrii ai familiei naturale și copiii aflați în plasament la 

asistenți maternali profesioniști;  

- s-au întocmit 6 caracterizări necesare asistenților maternali pentru reînnoirea 

contractelor de muncă; 

- s-au întocmit 5  anchete sociale  pentru copii care au săvârşit fapte penale şi sunt/nu 

sunt la prima abatere; 

 - s-a întocmit 1 documentație necesara revocării măsurii de protecție specială – 

plasament de tip familial; 

-  s-a întocmit 1 documentație necesară revocării măsurii de protecție specială; – 

plasament în serviciu public specializat ; 

-  s-au întocmit 24  documentații necesare menținerii măsurii de protecție specială – 

plasament de tip familial 

- s-au întocmit trimestrial  fișele de monitorizare a copilului cu indicatorii și datele de la 

nivelul autorității publice locale solicitați de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei 

Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, ce apoi au fost 

transmise  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamț;  

- s-au întocmit răspunsuri și rapoarte de vizită pentru analiza a 7 sesizări de abuz, 

neglijență sau violență domestică; 
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- s-au distribuit gratuit un număr de 765 cutii lapte praf corespunzător unui număr de 

156 copii cu vârsta până într-un an, conform Ordinului Ministerului Sănătăţii şi Familiei 

nr.449/2001 şi al Ministerului Administraţiei Publice nr.410/2001; 

- s-au întocmit borderouri centralizatoare ale consumului de lapte praf ce s-au predat 

lunar, însoţite de reţetele corespunzătoare, Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului 

Neamţ; 

- s-au organizat şi s-a participat la 3 şedinţe ale Consiliului Comunitar Consultativ, unde 

au fost prezentate şi avizate :  

- 8 dosare pentru  aprobarea planului de servicii pentru menţinerea în 

familie a copiilor ; 

- 7 dosare pentru copii din Tg. Neamț,pentru a beneficia de prestații 

materiale/financiare excepționale conform prevederilor Legii 272/2004, cu modificările și 

completările ulterioare . 

- au fost organizate acţiuni pe linia prevenirii, depistării şi sancţionării faptelor de 

cerşetorie şi vagabondaj în rândul minorilor  proveniţi din  familii defavorizate social în 

colaborare cu Poliţia oraşului Tg. Neamţ și Serviciul de Poliție Locală; 

- s-a participat la 21 audieri ale minorilor cercetați pentru săvârșirea unor fapte penale  

- s-au întocmit 4 anchete sociale  pentru acordarea sprijinului financiar din cadrul 

Programului ”Euro 200”; 

- s-au întocmit 12 dosare pentru copii aflați la unități școlare din afara orașului pentru a 

beneficia de sprijinul financiar ” Bani de liceu”; 

-  au fost înregistrate un număr de 8 Hotărâri ale Comisiei de Protecția Copilului- Neamț 

pentru copii cu domiciliul în Tg. Neamt, pentru care s-au luat/revocat  măsuri de 

protecție 

- s-a realizat activitatea de arhivare a documentelor pe anul 2016 şi s-a întocmit 

centralizatorul arhivistic; 

- s-a întocmit raportul de activitate pe anul 2016; 

- zilnic s-au acordat persoanelor solicitante, informaţii şi consultaţii referitoare la 

legislaţia în vigoare privind măsurile de protecţie a copilului şi a familiilor defavorizate. 

Pentru activitatea de Autoritate Tutelară s-au întocmit:  
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- 40 anchete pentru dosare de divorț cu minori efectuate la domiciliul fiecărui 

părinte 

- 10 anchete pentru autorizări tutore și stabilire pensii de întreținere copii 

- 14 adrese privind solutionarea dosarelor de divort ,Judecătorii și Birouri 

Notariale 

- 1 anchetă autorizare căsătorie 

- 2 dosare pentru stabilire curator special, în vederea reprezentării minorilor în 

fața notarului public 

- 7 anchete pentru acordare indemnizații creștere copil 

S-a acordat prioritate depistării familiilor cu risc crescut şi intervenţia precoce 

pentru menţinerea copilului în familia naturală, iar când acest lucru nu a fost posibil, 

recurgerea la alternative de tip familial. 

 Alocaţia pentru susţinerea familiei – este un sprijin pentru familiile cu venituri 
reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani în scopul 
completării veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiţii mai bune 
pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, precum şi stimularea frecventării 
de către copiii de vârstă şcolară a cursurilor unei forme de învăţământ , 
organizate potrivit legii. 

Cadru legal: Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru susţinerea familiei cu 

modificările şi completările ulterioare 

Activitate : 

 -  217 dosare A.S.F. 

 -  239 dispoziții individuale de modificare cuantum / încetare, reluare drepturi/drepturi 

noi 

 -  38  dispozitii individuale de incetare a alocaţiei 

 -  292 anchete sociale pentru stabilirea, mentinerea, modificarea dreptului/cuantumului 

 - 9 adeverinţe pentru cei care au domiciliul în Tg. Neamţ dar au solicitat dreptul la 

A.S.F. în altă localitate 

La sfârşitul fiecărei luni se întocmesc borderourile aferente lunii respective, care 

se înaintează A.J.P.I.S. Neamţ, însoţite de actele corespunzătoare : dispoziţie, cerere, 

anchetă socială. 

Lunar se verifica toate dosarele in vederea identificarii acelor familii care nu mai 

indeplinesc conditiile pentru a beneficia de alocatie (acte justificative lipsa, copii care au 

implinit varsta de 18 ani, venituri care depasesc cuantumul stabilit de lege). Dupa caz, 

se intocmesc dispozitii de incetare a dreptuluui sau modificare a cuantumului. Conform 
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legii, periodic fiecarei familii beneficiare de alocatie de sustinere i se face ancheta 

sociala. 

2.  CRESA NR. 1 TG.NEAMT 

  Activitatea Cresei nr.1, în perioada anului 2016 a urmarit coordonarea  

activitatiilor de ingrijire , nutritie  si supravegherea  starii de sanatae a copiilor care 

frecventeaza cresa prin personalul acesteia . 

      Pe parcursul intregului an s-a avut in vedere supravegherea si mentinerea starii de 

sanatate prin  monitorizarea zilnica in Registrul de sanatate existent la nivelul 

unitatii,igiena acestora, , realizarea unei colaborari permanente cu familiile copiilor care 

frecventeaza cresa , precum si realizarea  unei relatii  de parteneriat activ  cu 

parintii/reprezentantii legali , informandu-I de fiecare data  de problemele aparute ,  de 

progresele inregistrate de fiecare copil in parte , iar pe baza acestor informatii primite de 

la parinti , am actionat intotdeauna tinandu-se cont de interesul copiilor. 

       In ceea ce priveste nutritia copiilor , s-a avut in vedere aprovizionarea  Cresei cu 

produse proaspete si de calitate , aprovizionarea unitatii facandu-se saptamanal sau si 

zilnic la unele produse , respectand necesarul zilnic de calorii si substante nutritive  

conform O.M 1955/1995 , calcularea acestora zilnica ,prin fisele de calorii existente la 

nivelul unitatii cat si la departamentul Contabilitate . al D.A.S   al orasului Tg Neamt  . 

      In anul scolar septembrie 2015-septembrie 2016 , au fost inscrisi un numar de 65 

copii , grupati pe cele 3 grupe existente la nivelul unitatii, din care 4 copii s-au retras in 

cursul anului din motive de neadaptabilitate   sau  probleme personale ale parintilor. 

Media anuala a copiilor care au frecventat  unitatea noastra in anul 2016 a fost de 44 

copii/zi.  

     In ceea ce priveste baza tehnico-materiala , unitatea noastra a beneficiat in anul 

2016 din partea D.A.S  a orasului Tg Neamt  dotarea cu un calculator ,   1 lada 

frigorifica , 2 masini de spalat automate , 4 baterii delimano (pt asigurarea apei calde 

pentru copii la cele 3 grupe ), cantar electronic . tavi si cratite necesare  blocului 

alimentar  .produse de birotica ,materiale de curatenie, medicamente , dezinsectia 

trimestriala , toate  pentru buna desfasurare  a activitatii . 

      In vara anului 2016 s-au efectuat lucrari de igienizare care au constat  in lucrari de 

varuit si vopsit . 

     Copii au beneficiat la sfarsitul anului din partea Primariei Tg neamt de o 

sponsorizare in dulciuri cu ocazia sarbatorilor de Craciun . 
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Personalul Cresei a ramas acelasi ca si in anul 2015, singura modificare  din  

septembrie 2016  a venit prin transfer de la Cantina sociala Sf.Teodora  1 persoana  pe 

postul de ajutor bucatar. 

       In concluzie  activitatea Cresei nr 1 Tg Neamt  s-a  desfasurat in conditii normale  

respectand obiectivele  si principiile de functionare  a creselor  precum si gradul de 

satisfacere al beneficiarilor serviciilor oferite de unitatea noastra,  , desi ne-am 

confruntat cu  problema personalului insuficient ,existand posturi in organigrama  cresei 

(si bugetate) nu s-au putut face angajari in speta educator –puerilcultor . in acest caz 

intampinand greutati  in ceea ce priveste educatia timpurie , supravegherea si ingrijirea 

copiilor in conditii optime . 

3. CABINETE MEDICALE SCOLARE- ACTIVITATEA  DE  ASISTENTA  

MEDICALA  IN  UNITATILE DE INVATAMANT ARONDATE  DISPENSARULUI 

SCOLAR TIRGU NEAMT – COMPARTIMENT MEDICINA GENERALA 

Activitatea de asistență medicala în unitățile de învățământ antepreșcolar, școlar și 

liceal din orașul Tg. Neamț este asigurată prin Cabinetele medicale școlare și 

Cabinetele stomatologice școlare, aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială a 

orașului Tg. Neamț. Personalul ce deservește aceste cabinete este format din : 4 medici 

( 2 medici stomatologi si 2 medici – medicină generală) și 11 asistenți medicali.  

Personalul care a deservit aceste cabinete ,pe parcursul anului 2016,a fost : 

MEDICI  : 
    1.Dr.ALUCAI DELIA ECATERINA -medic specialist M.F-in per.ianuarie –
martie 1/2 norma 
    2.Dr.CRAMBA FOCHI OLIMPIA DOINA    - medic primar stomatolog 
    3.Dr.PLATON MARIA MIHAELA                -medic medicina generala 
    4. Dr TRUTA DINU                                       -medic primar stomatolog- in per. 
ianuarie-mai 
ASISTENTI MEDICALI: 
    1.BORDIANU ELENA                                   -asistent medical principal 
    2.BOSTOACA IULIANA                                -asistent medical principal 
    3.DAVID DANA                                            -asistent medical principal 
    4.DOLHESCU MARIA                                  -asistent medical principal 
    5.GAMANUT MIHAI FLORIN                      -asistent medical  
    6.HOREA NICOLETA                                    -asistent medical principal 
    7.HUMA MIHAELA -asistent medical principal 
    8.OLTEANU MIHAELA -asistent medical principal 
    9.RUSU ANETA                                             -asistent medical principal  -in  
per.ianuarie -martie 
   10.TARANU NICOLETA  -asistent medical principal 
   11.VARTIC DANA VIORICA                          -asistent medical principal 
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                                 ACTIVITATI ASISTENTA MEDICALA 

   

I.   PROFILAXIE- 

           PREVENIREA IMBOLNAVIRILOR IN COLECTIVITATILE DE 

ELEVI SI PRESCOLARI 

 

    

a.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC –DUPA VACANTE SI IN CAZ DE APARITII 

DE BOLI TRANSMISIBILE,ZILNIC IN GRADINITE CU PROGRAM 

NR.ELEV

I 

NR.CAZU

RI 

 COMPARTIMENT MEDICINA GENERALA La sfarsitul anului 2016 

1. NUMAR MEDICI           1 

2. NUMAR ASISTENTI MEDICALI          9 

3. NUMAR DE CABINETE MEDICALE         -  6 

       - 1 cabinet la Seminarul Teologic 

“Veniamin Costachi “pana pe 30 mai 2016 

4.        NUMAR COPII INSCRISI IN UNITATI 

SCOLARE                       

 

                                                                      NUMAR DE PRESCOLARI INSCRISI IN 

GRADINITE 

  645 pr.prelungit        71 pr.normal 

NUMAR DE ELEVI INSCRISI IN  CLASELE 

PREG-VIII 

1947 

NUMAR DE ELEVI INSCRISI  IN CLASELE 

IX-XII 

2841 urban      186 rural(pana in 

iunie) 

NUMAR DE ELEVI INSCRISI IN SCOLI 

PROFESIONALE 

  172 

                                                         TOTAL 5676 copii                                     + 186 

(Sem.Teologic) 
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PRELUNGIT EXAMIN

ATI 

DEPISTA

TE 

 

 

 

 

 

 

 

1.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC DUPA VACANTA DE IARNA 

11-15.01.2016 

   5588 100 

2.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC DUPA VACANTA 

INTERSEMESTRIALA 

15-19.02.2016 

   5590 107 

3.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC DUPA VACANTA DE PASTI 

4-12.05.2016 

   5474 106 

4.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC DUPA VACANTA DE VARA 

13-20.09.2016 

   5539 128 

5.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC DUPA VACANTA -GRADINITE SI 

SCOLI PRIMARE 

7-11.11.2016 

  1728   51 

6.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC  IN GRADINITE CU PROGRAM 

PRELUNGIT 

 

  680 

ZILNIC(I

N 

MEDIE) 

430 

7.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC IN CAZ DE BOLI 

TRANSMISIBILE,HEPATITA VIRALA A,ANGINE CU 

STREPTOCOC HEMOLITIC,CAZ TUBERCULOZA 

PULMONARA 

  285 - 

8.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC AL ELEVILOR SOSITI IN TABARA 

SCOLARA DE LA OGLINZI  

 1491 23 

                                                                                                              

TOTAL 

 

25695+6

80ZILNIC

(IN 

MEDIE) 

CAZURI 

945 

 b.VACCINARI   
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 NR.ELEVI  

 

 

 

 

 

1.VACCINARE IMPOTRIVA DIFTERIEI SI TETANOSULUI 

LA CLASELE VIII-IX 

- 

2.VACCINARE IMPOTRIVA RUBEOLEI,RUJEOLEI SI 

OREIONULUI CLASA I 

 

- 

3.VACCINARE IMPOTRIVA POLIOMIELITEI LA CLASA 

PREGATITOARE 

 

- 

4.VACCINARE IMPOTRIVA HEPATITEI VIRALE A 21 

 

5.TESTARE IDR PENTRU DEPISTAREA TUBERCULOZEI - 

 TOTAL 

                          

21 ELEVI 

    Conform Ord. MINISTERULUI SANATATII nr.1002/14.08.2015 si al MINISTERULUI 

EDUCATIEI,CERCETARII STIINTIFICE nr.5057/26.08.2015, privind modificarea ordinului 

5298/1668/2011, atributiile specifice de la capitolul IMUNIZARI –se modifica( se organizeaza 

activitati de imunizare in scoli doar in situatii epidemiologice speciale,boli contagioase.Vaccinarile 

din cadrul Programului National de Imunizare ,trec la medicii de familie). 

c.SUPRAVEGHEREA CONTINUA  A NORMELOR DE IGIENA IN COLECTIVITATILE DE COPII 

 

 

 

 

 

 

1.CONTROALE IGIENICO-SANITARE,PRIVIND 

CURATENIA SI DEZINFECTIA  

IN UNITATILE DE INVATAMANT SI ANEXE 

 606 

2.NR.DE ACTIUNI DE INSTRUIRE A PERSONALULUI DE 

INGRIJIRE SI CURATENIE CU INTOCMIREA DE 

PROCESE VERBALE 

   24 

3.CONTROALE IGIENICO-SANITARE LA BLOCURILE 

ALIMENTARE –DE CATRE MEDICI 

 620 
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 4.SUPRAVEGHEREA DESFASURARII OPTIME A 

ACTIVITATII LA BLOCURILE 

ALIMENTARE(GRADI.1,GRADI.2,GRADI.3, CANTINA 

TABEREI OGLINZI-IN PER,27.06-30.08.2016-DE CATRE 

ASISTENTII MEDICALI) 

  605 

5.CONTROALE IGIENICO- SANITARE IN INTERNATE –

COLEGIUL NATIONAL”STEFAN CEL MARE”SI 

SEMINARUL TEOLOGIC “VENIAMIN COSTACHI”M-REA 

NEAMT 

   53 

6.CONTROALE IGIENICO SANITARE  IN SPATIILE 

TABEREI SCOLARE 

  65 

                                                                                                   TOTAL 1973 controale 

 

 

d.EDUCATIE PENTRU SANATATE MEDI

CI  

 

ASIST.MEDI

CALI 

 1.E.P.S.PENTRU NUTRITIE SANATOASA SI PREVENIREA 

OBEZITATII 

 42   85 

2.E.P.S. PENTRU PROMOVAREA ACTIVITATII FIZICE 25   40 

3.E.P.S PENTRU PREVENIREA FUMATULUI 19  30 

4.E.P.S. PENTRU PREVENIREA CONSUMULUI DE 

ALCOOL 

23  16 

5.E.P.S.PENTRU PREVENIREA CONSUMULUI DE 

DROGURI INCLUSIV SUBSTANTELOR ETNOBOTANICE 

19    7 

6.E.P.S.PENTRU VIATA DE FAMILIE ,INCLUSIV BOLI CU 

TRANSMITERE SEXUALA 

23  38 

7.E.P.S. PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR 

RUTIERE,ACTIUNI IN CAZ DE DEZASTRU 

  6  12 

8.ORE DE EDUCATIE PRIVIND UN STIL DE VIATA 35  46 



 
190 

 

SANATOS 

9.E.P.S.PENTRU GRUPELE DE “SANITARII PRICEPUTI” 40  10 

                                                                                                   TOTAL 190 

ORE 

284 

ORE 

e.ACTIUNI DE PREVENIRE  A HEPATITEI VIRALE DE TIP A(EPIDEMICA) 

 1.RECOLTARE DE PRODUSE BIOLOGICE CU 

EFECTUAREA DE PIGMENTI BILIARI LA CONTACTII  

CAZURILOR  DE HVA(1 caz) 

26 elevi contacti x6 

saptamani=156 probe 

2.DEZINFECTIA GENERALA  A COLECTIVITATILOR CU 

CAZURILE DE HVA 

1 

3.EDUCATIE SANITARA A CONTACTILOR DE CAZ 1 ora 

                                                                                                   TOTAL - 

f.ACTIUNI DE PREVENIRE A ANGINELOR CU STREPTOCOC 

HEMOLITIC DE GRUP A 

 

 1.EXAMENUL MEDICAL  AL CONTACTILOR DE CAZ 139  ELEVI 

CONTACTI 

2.TRATAMENT DE PREVENTIE A CONTACTILOR PRIN 

ELIBERAREA DE RETETE DE CATRE MEDICI 

139 Rp 

3.EDUCATIE SANITARA A CONTACTILOR DE CAZ      5 ORE 

                                                                                                   TOTAL      - 

g.EXAMENE MEDICALE PERIODICE(PENTRU EVALUAREA STARII 

DE SANATATE A POPULATIEI SCOLARE SI PRESCOLARE,PE 

GRUPE DE VARSTA) 

 

 1.3 ANI SI NOU INSCRISI   262 

2.CLASELE I   257 

3.CLASELE  a IV-a   237 

4.CLASELE  a VIII-a   222 
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5.CLASELE a XII-A   645 

6.ULTIMUL AN DE SCOALA PROFESIONALA     47 

                                                                         TOTAL 1670 ELEVI SI 

PRESCOLARI 

7.MASURATORI  SOMATOMETICE LA ALTE GRUPE DE 

VARSTA DECAT CELE DE LA BILANT 

 

3680 

8.NUMAR DE  AFECTIUNI CRONICE DEPISTATE CU 

OCAZIA EXAMENULUI DE BILANT 

   570 

9.BILETE DE TRIMITERE CATRE MEDICI SPECIALISTI 

 

   505 

        II.ASIGURAREA ASISTENTEI MEDICALE DE URGENTA SI CURATIVA(CONFORM 

COMPETENTELOR DIN FISA POSTULUI) 

 1.CONSULTATII  4989 

2.TRATAMENTE  4545 

3.PANSAMENTE SI ALTE MANEVRE MEDICALE   987 

4.CONSULTATII TABARA OGLINZI SI TABARA DE VARA A 

SEMINARULUI TEOLOGIC 

  198 

5.TRATAMENTE SI PANSAMENTE TABARA OGLINZI    387 

                                                                                            TOTAL 11106 

       III.ELIBERARE SI VIZARE A DOCUMENTELOR MEDICALE 

a.ADEVERINTE 

MEDICALE 

PENTRU 

EDUCATIE FIZICA 

SI SPORT 

1.SCUTIRI TOTALE DE EDUCATIE FIZICA   266 

2.SCUTIRI PARTIALE DE EDUCATIE FIZICA   783 

3.ELIBERARE ADEVERINTE PENTRU 

EDUCATIE FIZICA-CLINIC SANATOS 

3567 

3.VIZARI  DOCUMENTE MEDICALE PENTRU 

COMPETITII SPORTIVE 

   560 
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 TOTAL  5176 ADEVERINTE 

MEDICALE 

b.ADEVERINTE 

MEDICALE 

PENTRU SCUTIRE 

DE ORE 

1.ELIBERARE DE ADEVERINTE MEDICALE  

PENTRU ORELE DE CURS 

230 

2.VIZAREA ADEVERINTELOR MEDICALE 

PENTRU ORE DE LA ALTI MEDICI 

402 

                                                                                              TOTAL 632 ADEVERINTE 

c.ADEVERINTE 

MEDICALE DE 

INSCRIERE INTR-

UN CICLU DE 

INVATAMANT 

SUPERIOR 

1.ADEVERINTE MEDICALE PENTRU  

INSCRIEREA LA LICEU 

222 

2. ADEVERINTE MEDICALE PENTRU  

INSCRIEREA LA FACULTATE 

635 

                                                                                               TOTAL 857 ADEVERINTE 

d.ELIBERAREA DE 

AVIZE 

EPIDEMIOLOGICE 

SI DOVEZI 

DEVACCINARE 

1.ELIBERAREA DE AVIZE EPIDEMIOLOGICE 

PENTRU EXCURSII,TABERE SI OLIMPIADE 

NATIONALE 

980 

2.ELIBERAREA DE DOVEZI DE VACCINARE 

PENTRU TRANSFER SCOLAR 

   19 

3.ELIBERAREA DE DOVEZI DE VACCINARE 

PENTRU MEDICII DE FAMILIE CU 

VACCINARILE FACUTE IN SCOALA PANA IN 

2015 

1705 

 TOTAL 

 

2704 

       IV.ALTE ACTIVITATI 

 1.NUMAR FISE MEDICALE INTOCMITE  4570 

2.NUMAR FISE MEDICALE INTOCMITE 

CAZURILOR NOI DE BOLI CRONICE 

  `320 

                                                                                              TOTAL 4890 
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III.BIROU BUGET CONTABILITATE SI RESURSE UMANE 

1. COMPARTIMENT CONTABILITATE 

          Pe parcursul anului 2016 s-au desfăşurat următoarele activităţi în cadrul Biroului 

Buget, Contabilitate: întocmirea şi supunerea spre aprobare Consiliului Local a 

bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi rectificarea acestora conform prevederilor 

legale; HCL 45/28.01.2016, HCL 151/07.07.2016, HCL 263/06.12.2016. 

1. întocmirea zilnica a execuţiei bugetului aprobat, pe capitole, subcapitole, titluri 

articole şi alineate de cheltuieli, pe baza plăţilor aprobate de ordonatorul de credite 

şi efectuate; 

2. organizarea şi conducerea evidenţei angajamentelor bugetare şi legale în 

conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice; 

3. organizarea şi conducerea contabilitatea în condiţiile legii; 

4. întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, conform normelor elaborate 

de Ministerul  Finanţelor Publice, dari de seamă pe trim I, II, III şi anuală, 

5. asigurarea pentru angajaţii directiei plata salariilor şi a altor drepturi salariale; 

6.  întocmirea corectă şi în timp util a declaraţiilor privind obligaţiile de plată către: 

bugetul de 

7. stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru 

şomaj, conform 

8. normelor legale în vigoare, D112, D205, M500, recuperare CM, situaţii statistice 

9. organizarea lucrărilor de inventariere în conformitate cu legislaţia specifică şi 

înaintarea propunerilor privind componenţa comisiilor de inventariere, precum şi a 

comisiei centrale de inventariere. 

    10. informări privind legislaţia în domeniu; 

     11. corespondenţa cu celelalte instituţii în termenele legale; 

12. activitatea de arhivare; 

13. întocmirea  evidenţei privind activităţile de încasări şi plăţi prin casierie în numar 

de 140 buc; 
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14. depunerea la banca a documentelor de decontare şi ridicarea de la bancă de 

numerar (ajutor de urgenţă, ajutor de încălzire a locuinţei, salarii, indemnizaţiilor 

persoanelor cu handicap) şi ridicarea extrasului de cont în numar de 500 buc; 

 15. întocmirea de documente în număr de 60 buc. din cadrul Comp. Resurse 

Umane (referate, decizii); 

16. lucrări de corespondenţă primită/emisă de unitate; depunerea la poştă a 

mandatelor poştale precum şi a borderoului însoţitor în număr 1050  de plicuri; 

17. evidenţa fişelor individuale de instructaj a situaţiilor de urgenţă şi a fişelor de 

S.S.M. în număr de 110 fişe; 

18. soluţionarea unui număr de 3 reclamaţii în calitate de membru în comisia de 

reclamaţii administrative pe Legea 544/2001 a informaţiilor de interes public; 

19. s-au întocmit situaţii şi rapoarte privind  foile de călătorie gratuite  ridicate de la 

ANVR şi s-au distribuit foile de călătorie gratuite CFR ridicate de la ANVR  Neamţ 

către veteranii de război , văduvele de război şi văduvele veteranilor de război în 

număr de 500 buc ; 

20. casierul a participat ca membru în comisiile de concurs şi de soluţionarea 

contestaţiilor organizate de institutie în număr de 5 . 

Execuţia de casă la data de 30.12.2016 cu privire la plăţile efectuate de către Ditecţia 

de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ, defalcate pe capitole, subcapitole şi 

articole, poate fi sintetizată astfel: 

BUGETUL PE ANUL 2016 – sursa 02  

Denumire 

indicator 

Cod 

indicator 

Buget initial Buget 

30.12.2016 

Realizări/Plăţi 

efectuate 

Toatl buget 

DAS 

 

4,099,700 

4,776,700 4,504,056 
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66.02.08- 

Servicii de 

sănătate 

publică 

 

560,000 

474,400 470804 

Cheltuieli de 

personal 

10 532,000 449,600 446426 

Bunuri şi 

servicii 

20 28,000 24,800 24378 

     

Asistenţă 

social în caz 

de invaliditate 

68.02.05.02 

 

1,829,392 

2,506,392 2255928 

Cheltuieli de 

personal – 

asistenţi 

personali 

10 719,800 956,800 827116 

Asistenţă 

social - 

indemnizaţii 

57 1,109,592 1,515,190 1394410 

Asistenţă 

social – 

Concedii 

odihnă 

57 0 34,402 34402 

Creşe 

68.02.11 

 404,020 440,520 448972 

Cheltuieli de 

personal 

10 265,000 289,500 289242 

Bunuri şi 

servicii 

20 139,020 169,020 159730 

Ajutor social 

68.02.15.01 

 117,208 83,708 80028 
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Asistenţă 

socială 

57 117,208 83,708 80028 

Cantine de 

ajutor social 

68.02.15.02 

 279,420 259,420 297812 

Cheltuieli de 

personal 

10 56,000 56,000 55677 

Bunuri şi 

servicii 

20 223,420 243,420 242135 

Alte cheltuieli 

în domeniul 

asigurărilor şi 

asistenţei 

sociale 

68.02.50.50 

 909,660 972,260 950476 

Cheltuieli de 

personal 

10 700,000 728,000 728000 

Bunuri şi 

servicii 

20 143,760 188,360 187221 

Asistenţă 

socială 

57 49,400 21,400 18750 

Cheltuieli de 

capital 

71 16,500 16,500 16494 

                       

2. COMPARTIMENT RESURSE UMANE  

Principalele activităţi ale compartimentului în anul 2016: 

 1. A întocmit şi actualizat evidenţa funcţiilor şi funcţionarilor publici potrivit Statutului 

funcţionarilor publici ; 

2. A elaborat Statul de funcţii şi organigrama, în colaborare cu conducerea Direcţiei de 

Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ, care se aprobă prin Hotărârea Consiliului 

Local, cu avizul prealabil al A.N.F.P.; 
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3. A urmărit încadrarea în numărul de personal stabilit potrivit organigramei şi statului 

de funcţii aprobat; 

4. A întocmit proiectele de hotărâre privind transformări de posturi şi  orice modificări din 

statul de funcţii al D.A.S. 

5. A asigurat intocmirea fişelor de  post şi a gestionat  un exemplar din acestea pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual; 

6. A întocmit şi completat dosarele profesionale ale funcţionarilor publici (16 dosare)  şi 

a dosarelor de personal pentru personalul contractual (70 dosare), conform prevederilor 

legale. 

7. A îndeplinit atribuţiile de secretariat legate de recrutarea şi promovarea prin concurs 
a personalului în funcţii de conducere şi de execuţie, asigurând: 

-  organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi exemenelor (14  concursuri); 
-  constituirea comisiilor de concurs / examinare (14 decizii); 
-  pregătirea şi afişarea tematicii şi bibliografiei (pentru 14 concursuri) ; 
-  verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs / examen cu privire la documentele 

necesare pentru înscriere (35 dosare) 
- demersurile de incadrare pentru noii angajati: 10 angajati 
- condiţiile de depunere a jurământului de către funcţionarii publici numiti in functie in 

urma concursurilor (3 functionari) 
8. Au fost centralizate declaratiile privind stabilirea deducerilor personale pentru 
angajatii D.A.S. (40 declaratii). 
9. A asigurat primirea, completarea si inregistrarea declaraţiile de avere şi declaraţiilor 
de interese ale funcţionarilor publici din cadrul D.A.S. Tg. Neamţ (17 declaratii), 
transmitera unui exemplar, conform cu originalul la A.N.I, afisarea si mentinerea pe 
pagina de internet a institutiei a declaratiilor. 
10. A întocmit lucrările necesare pentru numirea, transferarea,  mutarea temporară sau 

definitivă în cadrul altui compartiment şi încetarea contractelor individuale de muncă 

sau a raporturilor de serviciu, după caz; 

11. Au fost initiate un nr de 321 decizii  si 321 referate avand ca obiect: 

- numirea in functii publice de executie: 3 

- numire in functii publice de conducere: 1 

- suspendare raport serviciu: 2 

- transfer in interesul serviciului: 2 

- angajari in functii contractuale de executie: 4 

- angajari in functii contractual de conducere: 1 
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- angajari asistenti personali: 10 

- incetari asistenti personali: 15 

- incetari contracte individuale de munca: 5  

- prelungiri contracte individuale de munca: 21 

- exercitare cu caracter temporar a functiilor publice de conducere: 5 

- incetare suspendare si reluare activitate : 1 

- mutare in cadrul altui compartiment: 1 

- constituire comisii concurs/comisii solutionare contestatii : 14 

- modificari salariale pentru asistentii personali (80) 

- modificari salariale medici si asistenti medicali (37) 

- modificari salariale pentru functionarii publici ( 50) 

- modificari salariale pentru personal contractual ( cresa si centrul sf Teodora): 60 

- acordare spor conditii vatamatoare: 1 

- aprobare Regulament ocupare posture vacante: 1 

- transfer personal de la cantina sociala la Centrul Sf. Teodora si Cresa: 3 

12. A incheiat 15 contracte de munca din care 10 pentru asistenti personali si 5 pentru 

personalul contractual din cadrul D.A.S. 

13. A incheiat 5 contracte de volutariat si declaratii de confidentialitate. 

14. A ţinut evidenţa personalului contractual prin programul REVISAL;  

15. A operat toate înregistrările in Registrul general de evidenţă a salariaţilor (235); 

16. A verificat şi înregistrat  în  permanenţă toate modificările din statul de funcţii al 

D.A.S. pe  Portalul de Management al funcţiilor publice; 

17. A ţinut evidenţa concediilor de odihnă a angajatilor din cadrul DA.S. Tg. Neamţ si a 
eliberat si completat 110  cereri C.O. 
18. A întocmit rapoarte şi chestionare statistice referitoare la salarii, numărul de 

personal şi utilizarea timpului de lucru potrivit solicitărilor Consiliului Judetean, 

D.G.A.S.P.C., D.G.F.P., Direcţiei Judeţene de Statistică s.a. (10 situatii); 
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19. A asigurat corespondenta cu alte institutii: A.N.F.P,  D.A.S. Piatra Neamt, D.S.P. 

Neamt, O.A.M.G.M.A.M.R., Colegiul Medicilor Neamt, Colegiul Medicilor Dentisti 

Neamt, Primaria Tg. Neamt, Ministerul Sanatatii s.a. (65 adrese) 

20. A întocmit acte aditionale pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap 

grav, pentru modificari salariale (80 acte) , pentru prelungiri contracte individuale de 

munca pentru perioada determinata (21 acte).  

21. A actualizat dosarele  persoanelor încadrate în grad de handicap, potrivit Legii 

448/2006: 110 dosare 

22. A tinut evidenta rapoartelor de evaluare a performantelor individuale a functionarilor 

publici ( 16) si a personalului contractual (25). 

23. A intocmit programarea concediilor de odihna pentru toti angajatii institutiei. 

24. A asigurat selectionarea, ordonarea si arhivarea documnetelor, conform 

nomenclatorului arhivistic. 

 

 IV. COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE PROGRAME SOCIALE                                             

SI DEZVOLTARE  LOCALA              

In perioada  03.10.2016 - 31.12.2016, la compartimentul achizitii publice s-au 

derulat activitati de realizare a programului de investitii aprobat prin bugetul local : 

1. s-a elaborat programul anual al achizitiilor publice pe baza necesitatilor şi 

prioritatilor identificate la nivelul institutiei, în functie de fondurile aprobate şi de 

posibilitatile de atragere a altor fonduri;  

2. s-a asigurat activitatea de informare şi de publicare privind pregatirea şi 

organizarea licitatiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte 

informatii care sa edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor 

de achizitii publice;  

3. s-a asigurat aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza 

proceselor verbale şi a hotararilor de licitatii, prin încheierea contractelor de achizitie 

publica;  

4. s-au întocmit documentatii de atribuire, au avut loc licitatii, in urma carora s-au 

atribuit contracte conform legislatiei in vigoare Legea 98/2016 si HG 395/2016 , dupa 

cum urmeaza: 
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- Saptamanal s-a facut achizitia alimentelor pentru Cresa nr.1 – un numar de 
309  achizitii directe; 

- S-au mai realizat pentru Cresa nr.1 inca 3 achizitii directe pentru masina de 
spalat rufe, cantar electronic; 

- Pentru Centrul de Primire in Regim de Urgenta a Persoanelor Fara Adapost „Sf 
Teodora” s-au realizat un numar de 32 achizitii directe; 

- Pentru cabinetele medicale si cabinet stomatologic s-au realizat 49 achizitii 
directe insemnand servicii medicale si medicamente; 
- 13 achizitii directe s-au realizat pentru achizitia pieselor si rovinietei masinii 
D.A.S. 
- Pentru buna desfasurare a activitatilor birourilor D.A.S. Tg. Neamt s-au 
realizat 22 de achizitii directe pentru calculatoare birou, tastaturi, mouse-uri, 
imprimante, licente software, scaune, rafturi, fiset metalic, etc. 
- S-au mai realizat achizitii pentru servicii PSI, PSM si SSM, certificat digital. 

Am introdus 217 cereri pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei pe 

lemne in programul GS.Asis si 100 cereri pentru acordarea ajutorului de incalzire a 

locuintei pe gaz in programul Myline E-on, cereri aferente sezonului rece 2016/2017 

Am participat la seminarul de achizitii publice sustinut in luna octombrie 2016 la 

Consiliul Judetean Neamt. 

Am raspuns adresei trimise de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Neamt, referitoare la Programul de interes national in domeniul 

protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati. 

V. COMPARTIMENT JURIDIC 

Activitatea Compartimentului Juridic, in perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, a 

constat în principal în următoarele: 

 - Compartimentului Juridic a avut ca scop respectarea legalităţii actelor emise de către 

directorul executiv al Directiei de Asistenta Sociala a orasului Tirgu Neamt cât și din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Tg Neamt . 

   - în perioada sus-amintită, Directia de Asistenta Sociala a orasului Tirgu Neamt  ca şi 

institutie cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului Local al orasului Tirgu 

Neamt, în cadrul compartimentelor s-au intocmit si inregistrat  un nr. de 356 decizii   

  -avizarea juridică a referatelor care stau la baza Dispoziţiilor emise de Primarul 

orasului Tirgu Neamt  şi verificarea din punctul de vedere al legalităţii a proiectelor de 

hotărâre supuse spre adoptare Consiliului Local (P.H. privind suspendarea Cantinei 

Sociale a orasului Tirgu Neamt, PH privind aprobarea contractului colectiv de munca pt 

personalul contractual al D.A.S ,PH  privind aprobarea Conventiei de Parteneriat dintre 

Directia de Asistenta Sociala a Orasului Tirgu Neamt si Fundatia de Dezvoltare Locala 
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“Speranta” pentru acordarea de servicii sociale ,PH privind aprobarea incheierii unui 

contract de comodat auto, ) 

  -consiliere şi verificare juridică a documentelor la solicitarea tuturor compartimentelor 

din cadrul D.A.S . 

  - au fost avizate pentru legalitate contracte  de prestări servicii,  încadrarea cu contract 

individual de muncă,  încetare a raportului de serviciu, delegări de sarcini, constituirii 

sau modificări ale unor comisii ce se constituie la nivel de instituţie,   numirea în funcţiile 

publice definitive la terminarea perioadei de stagiu; - încetare raporturilor de serviciu/ 

muncă; - suspendarea raporturilor de serviciu/ muncă; modificarea raporturilor de 

serviciu/ muncă; - majorarea/stabilirea salariilor de bază ale angajaţilor, exercitarea cu 

caracter temporar a funcţiilor publice de conducere vacante; - acordarea concediului 

pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani, precum şi prelungirea acestuia; - 

punerea in aplicare a prevederilor legale- membrii in comisiile de concurs şi a comisiilor 

de soluţionare a contestaţiilor; 

 -s-a răspuns cererilor petenţilor (în număr de 45 ) şi s-au eliberat copii xerox după 

actele aflate în arhivă (în număr de 5 ), si cererilor formulate in baza Legii 544/2001 

privind informatiile de interes public(in nr de 7 cereri ) 

- s-au luat masuri de aducere la cunostinta publica a deciziilor Directorului si dispozitiilor 

Primarului care au caracter de interes general pentru comunitate prin afisare si postare 

in reteaua interna a institutiei. 

  -s-a verificat, centralizat şi raportat către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială un număr de aproximativ 500  cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire a 
locuinţei conform O.U.G. nr. 70/2011, aferente sezonului rece 2016/2017 , a fost 
verificată îndeplinirea de către solicitanţi a criteriilor de acordare a ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei; 

-s-au intocmit si avizat de legalitate  contracte, acte aditionale, incheiate intre D.A.S. cu 

terte persoane, urmarind derularea si evidenta acestora, in cazul incheierii, modificarii, 

suspendarii si incetarii contractelor individuale de munca am urmarit respectarea 

legalitatii si avizarea actelor ce au stat la baza emiterii dispozitiilor catre primarul 

orasului Tirgu Neamt  cat si a deciziilor  directorului executiv. 

- s-a acordat consultanta asupra modului de intocmire, inregistrare si respectare a 

contractului de munca si respectiv a raportului de munca incepand cu luna ianuarie 

2016, negocierea clauzelor contractuale. Am analizat toate documentele furnizate de 

celelalte compartimente oferind consultanta juridica cu privire la subiectele expuse 

(Legea 416/2001; Legea 448/2006; Codul Muncii,etc.). Ca urmare a modificarilor 

intervenite in structura D.A.S. si pentru bunul mers al activitatii am intocmit regulamentul 
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intern, respectiv regulamentul privind circuitul documentelor din cadrul D.A.S. Tîrgu 

Neamt . 

- raspundem de distribuirea Monitorului Oficial in momentul aparitiei noutatilor 

legislative, cu privire la modificari, actualizari ce fac obiectul activitatil D.A.S. 

-punerea in executare a unui nr. de aproximativ 20 mandate de executare a muncii in 

folosul  comunitatii 

-corespondenta cu Directia de Venituri Impozite si Taxe Tg Neamt pentru scaderea 

amenzilor prin prestare de munca in folosul comunitatii 

-negocierea si inregistrarea la ITM Neamt a contractului colectiv de munca a 

personalului contractual din cadrul DAS Tg Neamt 

- facem parte din cadrul comisiei de receptie , comisia de inventariere a elementelor de 

natura activelor bunurilor din patrimoniul D.A.S 

- s-a acordat asistenta cetatenilor care au solicitat relatii privind institutia noastra cat si 

celor care nu cunosc legislatia in vigoare si nu au avut posibilitatea sa se adreseze unor 

avocati. 

-au fost afisate pe pagina de internet a Primariei Tg Neamt  informatii de interes de 

interes public (buletin informativ) 

-selectionare, ordonare, inventariere si arhivarea documentelor conform 

nomenclatorului arhivistic. 

 

XXV. SPITALUL ORĂȘENESC ”SFÂNTUL DIMITRIE ” TÎRGU NEAMȚ 

 Spitalul orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tg. Neamț, instituţie publică finanţată 

integral din venituri proprii, având calitatea de ordonator terţiar de credite, a funcţionat 

în anul 2016 în structura de paturi şi ambulatorie prevăzută prin Ordinul M.S.nr. 

793/2010 şi aprobata prin Hotărârea C.L.  Tg. Neamț  nr. 78/29.02.2016, cu un număr 

total de 260 paturi repartizate astfel: 

- Sectia medicina interna                    - 55 paturi, din care: 

     - Compartiment gastroenterologie - 10 paturi 

     - Compartiment diabet zaharat       - 10 paturi 

- Sectia obstetrica ginecologie            - 35 paturi 
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- Compartiment neonatologie             -  20 paturi 

- Sectia chirurgie generala                - 30 paturi 

- Sectia boli infectioase                       - 25 paturi 

- Sectia cardiologie                             - 30 paturi 

- Sectia reumatologie                          - 25 paturi, din care: 

      - compartiment recuperare, medicina fizica 

 si balneologie                                -5 paturi 

- Sectia pediatrie                                 - 40 paturi. 

              

 Asistența medicală spitalicească și ambulatorie a fost asigurata de un număr 

mediu de salariați de 340, dintr-un total de 426 posturi aprobate prin statul de funcții, 

fata de 526,50 posturi normate in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului 

sanatatii  1224/10. 

La finele anului 2016 din cele 347,5 posturi ocupate, 201 sunt ocupate de 

personal medical, (din care :  47 medici şi alt personal sanitar cu studii superioare şi 

154 personal sanitar mediu)  90,5 sunt ocupate de personal auxiliar,   27,5 de  personal 

TESA şi  28,5 de personal muncitor, deservire si alte categorii. 

In analiza indicatorilor de management ai resurselor umane s-a urmarit de 

fiecare data raportarea la valorile de referinta stabilite prin Ordinul ministrului sanatatii 

1567/2007, pentru aprobarea valorilor medii nationale ale indicatorilor de performanta ai 

managementului spitalului, pentru anul 2016, situația prezentându-se astfel: 

Categoria 

de 

indicatori 

Denumire indicator 

Valoare 

medie 

nationala 

conf. 

Ord.MSP 

1567 din 

2007 pe tip 

de spital 

Valoarea 

indicatorilo

r realizati 

in 

semestrul I 

2016 

Valoarea 

indicatorilo

r realizati 

in ANUL 

2016 

Indicatori 

de 

managem

Numar mediu de bolnavi 

externati (spitalizare 
418.00 149,25 282,86 
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ent al 

resurselor 

umane 

continua) pe un medic 

 

Numar mediu de bolnavi 

externati la o asistenta 

medicala 

88.00 28,82 55,80 

 
Proportia medicilor din 

totalul personalului angajat 
8.59 8,09 8,36 

 

Proportia personalului 

medical din totalul 

personalului angajat al 

spitalului 

55.45 54,05 54,76 

 

Proportia personalului 

medical cu studii superioare 

din totalul personalului 

medical 

17.70 17,11 17,37 

 

Numarul mediu de cons. 

efectuate in ambulatoriu pe 

un medic 

4082.00 1109,23 2151,39 

 

Numar mediu de consultatii 

pe medic in camera de 

garda / UPU 

50.00 705,50 1371,87 

 

Activitatea medicala spitaliceasca si ambulatorie s-a desfasurat sub atenta 

conducere si indrumare a  consiliului de administratie, a comitetului director, a  

consiliului medical  alcătuit din şefii de secţii,  compartimente si de laboratoare, a 

consiliului etic. 

In activitatea sa, consiliul medical al carui presedinte este directorul medical, a propus: 

        a) îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării 

de servicii medicale de calitate si creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor; 

       b) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul 

creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate; 
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       c)   a înaintat comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare 

al spitalului; 

       d) a propus comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea 

activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi 

conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală; 

Obiectivele principale ale managerului impreuna cu comitetul director pe linie 

medicala  au vizat : 

- asigurarea permanenta a stocurilor necesare desfasurarii 
optime a activitatii, prin instituirea unor liste cuprinzand 
medicamente  de baza, atent monitorizate de comisia 
medicamentului si de farmacovigilenta; 

- un control exigent al activitatii desfasurate in CPU, prin 
monitorizarea atenta prin fisa de supraveghere, a fiecarui 
pacient prezentat in camerele de garda, a stocurilor de 
medicamente si materiale sanitare, precum si mentinerea 
in stare de functionare a aparaturii din dotare; 

- asigurarea serviciilor medicale pentru persoanele ce 
reprezinta cazuri sociale , mai ales in perioadele din an cu 
temperaturi extreme; 

- imbunatatirea activitatii compartimentului de prevenire a 
infectiilor nozocomiale si colaborarea stransa cu sectiile si 
compartimentele unitatii. 

Un obiectiv principal  in activitatea desfasurata de manager impreuna cu membrii 

comitetului director a fost acela al realizarii indicatorilor de utilizarea serviciilor, ca 

obligatie contractuala asumata prin contractul cu  CAS Neamt : 

Categoria 

de indicatori 

 

 

 

 

Denumire indicator 

Valoare 

medie 

nationala 

conf. 

Ord.MSP 

1567 din 

2007 pe tip 

de spital 

Valoarea 

indicatorilor 

realizati in 

sem I 2016 

Valoarea 

indicatorilo

r realizati 

in anul 

2016 

Indicatori de 

utilizare 

servicii 

Numarul de pacienti 

externati  
specific 4179 8203 

 Durata medie de spitalizare  7.10 7.06 7.22 
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Modul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli este reflectat in Indicatorii 

economico financiari , parte a indicatorilor de performanță ai managementului, astfel: 

Categoria 

de 

indicatori 

 

 

 

Valoarea 

indicatorilor 

realizati in sem 

I 2016 

Valoarea 

indicatorilor 

realizati in 

anul 2016 

 

Proportia pacientilor 

internati din totalul 

pacientilor prezentati la 

camera de garda (%) 

specific 19.41 14.36 

 

Proportia urgentelor din 

totalul pacientilor internati 

(%) 

59.00 72.12 72.91 

 

Indicele de complexitate  

cazuri pe spital si pe fiecare 

sectie  

0.6675 1.0350 1.0412 

 

Procentul pacientilor cu 

interv.chirurg. din total 

pacienti externati din sectiile 

chirurgicale(%)* 

specific 50.96 48.64 

 CHIRURGIE 53.26 44.18 42.08 

 OBST.GINECOLOGIE 41.14 55.98 52.86 

 

Procentul pacientilor cu 

complicatii si co-morbiditati 

din totalul pacientilor 

externati (%) 

specific 96.17 96.17 

 
Numar de consultatii in 

ambulatoriu 
specific 14420 27968 

 
% internari in urgenta din 

total internari 
59.00 72.12 72.91 
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Denumire indicator 

Indicatori 

economic

o-

financiari 

Executia bugetara fata de 

bugetul de cheltuieli aprobat 

 

82,78 

 

90,40 

 

Structura cheltuielilor pe tipuri 

de servicii si in functie de 

sursele de venit 

83,46 99,77 

 

Proportia cheltuielilor cu 

servicii de urgenta in total 

cheltuieli (%) 

11,28 13,75 

 

Proportia cheltuielilor pentru 

servicii paraclinice in total 

cheltuieli (%) 

 

7,85 

 

7,91 

 

Proportia cheltuielilor pentru 

servicii de spitalizare continua 

in total cheltuieli (%) 

 

50,57 

 

63,40 

 

Proportia cheltuielilor pentru 

servicii de spitalizare de zi in 

total cheltuieli (%) 

 

            8,25 

 

 

9,59 

 

Proportia cheltuielilor pentru 

servicii in ambulatoriul de 

specialitate in total cheltuieli 

(%) 

5,51 

 

5,12 

 

 

Procentul veniturilor proprii 

din totalul veniturilor spitalului 

(%) 

19,85 
 

20,82 
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Procentul cheltuielilor de 

personal din totalul 

cheltuielilor spitalului (%) 

66,52 68,01 

 

Procentul cheltuielilor cu 

bunuri si servicii din totalul 

cheltuielilor spitalului (%) 

28,69 

 

28,95 

 

 

Procentul cheltuielilor de 

capital in total cheltuielilor 

spitalului (%) 

4,79 

 

5,59 

 

 
Costul mediu pe zi de 

spitalizare 
240,20 

 

253,22 

 

 

Activitatea financiar- contabilă și investiţiile realizate în anul 2016 

În anul 2016 Spitalul orăşenesc „Sfântul Dimitrie’’ Tg.Neamţ a beneficiat de fonduri în 

sumă totală de 18.874.004   lei, din care: 

                              - 17.451.175 lei din contracte şi acte adiţionale încheiate cu CAS 

Neamţ ;                                   

                              -       436.221 lei, venituri proprii ; 

                              -      764.402 lei,  din bugetul de stat și venituri proprii ale Ministerului 

Sănătății , destinate acţiunilor de sănătate , programelor de sănătate și burselor 

aferente medicilor rezidenți  ; 

                              -      219.532 lei,  din subvenții din bugetul local pentru finanțarea 

cheltuielilor  curente și de capital în domeniul sănătății; 

                              -          245 lei, din valorificări de  bunuri casate ; 

                              -   2.429 lei, sume provenite din finanțarea bugetară a anilor 

precedenți. 

Fondurile avute la dispoziţie au fost utilizate cu respectarea destinaţiei acestora şi a 

disciplinei financiare. 
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S-a căutat în permanenţă găsirea acelor destinaţii în modul de cheltuire a fondurilor 

avute la dispoziţie, astfel încât acestea să fie judicios gestionate, cheltuielile fiind 

efectuate cu maximă rigurozitate, urmărindu-se respectarea legalităţii, necesităţii şi 

oportunităţii operaţiunilor. 

            In sinteză situația pe surse de finanțare se prezintă astfel: 

Sursa  Buget aprobat Finanţări Plăţi Sold 

 de total din care : la data de la data de la data de 

 

finanţare   

sold 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 

             

 I. Venituri din contracte cu 

CAS 18931034 1180601 17453604 17275322 178282 

    din care : 

 

  

 

    

  - chelt personal 13332553 1180601 13250000 13079731 170269 

  - chelt materiale 5598481   4203604 4195591 8013 

  - chelt capital 0 0 0 0 0 

 II. Venituri proprii 625000 180000 436221 342820 93401 

    din care : 

 

        

  - chelt personal 185000   237589 184992 52597 

  - chelt materiale 260000   18632 18632 0 

  - chelt capital 180000 180000 180000 139196 40804 

 III. Fond dezvolt+valorif 

bunuri 250925 248680 245 228424 -228179 

    din care : 

 

  

 

    

  - chelt capital 250925 248680 245 228424 -228179 

 IV. Donatii si sponsorizari 0 0 0 0 0 
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V. Venituri din contracte 

cu DSP 803500 0 764402 764402 0 

    din care :   

 

  

 

  

  - chelt personal 631827 0 631294 631294 0 

  - chelt materiale 126380 0 87815 87815 0 

  - burse 45293 0 45293 45293 0 

 VI.  Subvenții buget local 219541 0 219532 219532 0 

    din care :   

 

  

 

  

  - chelt personal 16620 0 16611 16611 0 

  - chelt capital 202921 0 202921 202921 0 

             

  TOTAL BUGET 20830000 1609281 18874004 18830500 43504 785 

   din care :   

 

  

 

  

  - chelt personal 14166000 1180601 14135494 13912628 222866 

  - chelt materiale 5984861 0 4310051 4302038 8013 

  - burse 45293 0 45293 45293 0 

  - chelt capital 633846 428680 383166 570541 -187375 

 În cursul anului 2016 Spitalul orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tg.Neamţ a 

achiziționat din venituri proprii, fond de dezvoltare și subvenții buget local , aparatură 

medicală, mașini și utilaje pentru spălătorie, precum și studiu de fezabilitate pentru 

montare centrale termice, în sumă totală de 589968  lei :                              

   

Nominalizarea achiziţiilor de bunuri 

efectuate şi a altor investiţii 
U.M. Cantitatea Valoare 

I Dotări independente     

 
     1 Aparat terapie ultrasunete buc 1 19428,00 



 
211 

 

2 Combină frigorifică tip bancă sânge buc 1 38403,60 

3 Linie de compatibilitate sanguină buc 1 24000,00 

4 Videocolonoscpo buc 1 70620,00 

5 Injectomate buc 11 56760,00 

6 Reflector cu suport mobil buc 1 38640,00 

 
 Total fond dezvoltare 

 
 

247851,60 

7 Calandre electrice buc 2 25800,00 

8 Mașină de spălat buc 1 37176,00 

9 Monitoare pacient buc 4 21264,00 

10 Troliu medical pentru anestezie buc 2 8874,00 

11 Monitor functii vitale    buc 2 15960,00 

12 Electrocardiograf    buc 1 10542,00 

13 Termostat/incubator    buc 1 7920,00 

14 Infusomat    buc 1 5160,00 

  Total venituri proprii     132696,00 

15 
Gastrofibroscop cu sistem video si 

imprimare(dif. preț) 
  

  87955,00 

16 Ecocardiograf 2D Doppler(dif. preț)     114966,.00 

  Total buget local     202921,00 

II 

Cheltuieli de proiectare pentru 

elaborarea   studiului de 

fezabilitate pentru montare centrale 

termice 

  

  6500,00 

 
Total venituri proprii 

  
6500,00 

 
TOTAL ACTIVE NEFINANCIARE     589968,60 
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De asemenea, APL Tg. Neamț ne-a transmis în folosință aparatura medicală procurată 

în 2015 din transferuri buget de stat și subvenții buget local, în sumă de 1.431.962 lei, 

constând în: 

                                         - aspirator chirurgical, 1 buc. -  8.760,60 lei; 

                                         - autoanalizor A25, 1 buc.  - 71.950,01 lei; 

                                         - defibrilator bifazic,1 buc. -  49.960,45 lei; 

                                         - masă electrohidraulică , 1 buc. - 74.400,00 lei; 

                                         - ansamblu lămpi,2 buc. - 131.998,00 lei; 

                                         - aparat de ventilație mecanică, 1 buc. - 73.594,00 lei; 

                                         - echograf multidisciplinar, 1 buc.  - 79.112,00 lei; 

                                         - echograf multidisciplinar, 1 buc. - 202.120,00 lei; 

                                         - trusă laparoscopică, 1 buc. - 249.693,56 lei; 

                                         - aparat roentgen digital, 1 buc. - 490.373,62 lei. 

La data de 31.12.2016, conturile de venituri deschise în Trezoreria Tg. Neamț 

dispun de un sold în sumă totală de 1652785 lei, care va contribui la asigurarea unei 

desfășurări normale a activității în anul 2017. 

XXVI. SC.CIVITAS COM SRL 

Societatea comercială CIVITAS COM S.R.L.Tîrgu-Neamţ şi-a desfăşurat activitatea 

practică în anul 2016, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare precum şi în 

conformitate cu Hotărârile Adunării Generale, Consiliului de Administraţie a Societăţii şi 

Dispoziţiilor Primarului oraşului Tîrgu-Neamţ. 

Obiectivele societăţii pentru această perioadă au fost stabilite prin Bugetul de 

venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2016 aprobat de Consiliul Local al oraşului Tîrgu 

Neamţ prin Hotărârea nr. 5 din 19.01.2016 şi rectificate prin HCL 206/23.09.2016 

În anul 2016 s-au emis un număr de 53 de Hotărâri din care: 48 emise de membrii 

AGA  și 5 emise de membrii CA. 

Au avut loc următoarele modificări în structura AGA prin HCL 146/30.06.2016 

  Modificări în structura AGA: 

 30.06.2016  - Acsintoae Ana 
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    - Dron Vasile 

    - Borş Paul 

Structura CA a fost desfiinţată. 

 

OBIECTIVELE  SOCIETĂŢII  PENTRU  ANUL  2016 

Pentru anul 2016, obiectivele societăţii stabilite prin Bugetul de venituri şi cheltuieli al 

societăţii aprobat de Consiliul Local al oraşului Tg. Neamţ prin Hotărârea nr. 5 din 

19.01.2016 şi rectificate prin HCL 206/23.09.2016 au fost următoarele: 

-  realizarea unor venituri totale de 1780500 lei, din următoarele activităţi: 

- administrarea pieţei agroalimentare, oborul şi bazarul   1330000 lei; 

- prestări servicii          100000 lei; 

- venituri din parcări          235000 lei 

- venituri din marcaje rutiere         100000 lei 

- venituri din producţia de imobilizări           4000 lei 

- alte venituri din exploatare           10000 lei 

- venituri financiare              1500 lei 

-  realizarea unui profit brut de 76000 lei. 

-  realizarea obiectivelor de investiţie din piaţa agroalimentară: 

- sistem ATI Hala agroalimentară 

- achiziţionare 3 parcometre 

- schimbare învelitoare Complex 

REALIZĂRILE  SOCIETĂŢII  ÎN  ANUL  2016 

În anul 2016, societatea comercială CIVITAS COM S.R.L. Tîrgu Neamţ a continuat 

activităţile desfăşurate în anii anteriori, respectiv administrarea pieţei agroalimentare, 

oborului si bazarului şi administrare parcări. 

Obiectivele societăţii pentru această perioadă au fost cele stabilite prin Bugetul de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 
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19.01.2016 rectificate prin HCL 206/23.09.2016 şi menţionate la începutul prezentului 

raport, precum şi aducerea la îndeplinire a următoarelor măsuri: 

- măsurile stabilite de organele de control: sanitare, veterinare, protecţia 
consumatorului, protecţia mediului, P.S.I., etc.  

- măsurile stabilite prin Hotărârile Adunării Generale şi Consiliului de Administraţie 
a Societăţii precum şi prin Dispoziţia Primarului oraşului Tg. Neamţ. 

Veniturile totale ale societăţii la sfârşitul acestei perioade au fost de 1789191 lei fiind 

realizate din:  

- administrarea pieţei agroalimentare, oborului şi bazarului (chirii +taxe)    1335870 
lei 

- venituri din parcări        240113 lei 
- prestări servicii        101961 lei 
- venituri din marcaje rutiere       101175 lei 
- venituri din producţia de imobilizări          

1280 lei 
- alte venituri din exploatare           7895 lei 
- venituri financiare              897 lei 
Cheltuielile totale ale societăţii la sfârşitul acestei perioade au fost de 1706326 lei 

Profitul brut al societăţii în această perioadă a fost de   82865 lei 

Din creditele bancare în sumă de 174083 lei existente la începutul anului 2016 s-au 

achitat rate în sumă de 88927 lei precum şi dobânzi în sumă totală de 6988 lei.  

La leasingul contractat pe data de 25.01.2012 în sumă de 48813 lei, s-au achitat în 

anul 2016, rate în sumă de 1980 lei, finalizându-se în februarie 2016. 

Valoarea investiţiilor realizate în 2016 a fost în sumă de 67256 lei provenind din 

surse proprii de finanţare din care: 

- achiziţionare centrală termică + modificare instalaţie birou   3126 lei 

- achiziţionare 2 parcometre      36450 lei 

- sistem ATI Hala agroalimentară     27680 lei 

În anul 2016 în urma deciziei de impunere nr. 16520/18.10.2016, emisă de 

Primăria oraşului Tg. Neamţ, societatea noastră a fost înştiinţată că la data de 

18.10.2016 figurează cu suma de 22615 lei, reprezentând impozit teren parcări cu plată 

pentru perioada 2012 - 2016, în sumă de 16572 lei şi suma de 6033 lei reprezentând 

majorări calculate. 

Menţionăm că această sumă a fost achitată din surse proprii. 
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Prin HCL 176/31.08.2016 s-au luat în administrare, terenuri aflate în domeniul 

public al oraşului, în vederea înfiinţării parcărilor de reşedinţă şi a înfiinţării serviciului 

aferent. 

În anul 2016 s-au încheiat 182 contracte de închiriere pentru suprafeţe de teren, 

module, spaţii în piaţa oraşului Tg. Neamţ astfel: 

- 160 contracte au fost reînnoite deoarece durata a expirat la 30.06.2016 

- 17 contracte încheiate pentru chiriaşii deja existenţi care au mai închiriat 

alte module sau care au avut diferite modificări în ceea ce priveşte societatea - 

schimbare forma societate II, IF, PFA ş.a 

- 5 contracte încheiate pentru chiriaşi nou veniţi în piaţă. 

La finele anului 2016, societatea are în derulare un număr de 194 contracte de 

închiriere pentru module, spaţii, teren în vederea desfăşurării activităţii de comerţ. De 

asemenea un număr de 16 module sunt libere ca urmare a rezilierii contractului de 

închiriere. 

La sfârşitul anului 2016 societatea are contractat următoarul credit bancar: 

- credit bancar pentru investiţii parcări în sumă de 85156 lei, pe o perioadă de 5 
ani, având ca termen de rambursare 01.08.2018. 

 

SITUAŢIA REALIZĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ÎN ANUL 2016 

Referitor la realizarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, situaţia 

se prezintă astfel: 

Venituri totale    – planificat 1780500 realizat  -  1789191 

Cheltuieli totale  – planificat 1704000 realizat  -  1706326 

Profit brut           – planificat 76500  realizat  -      82865 

 

XXVII. SC CENTRUL DE ÎNTREȚINERE URBANĂ SRL  

În cursul anului 2016, Conducerea S.C. CENTRUL DE INTRETINERE 

URBANA S.R.L. Targu Neamt a luat o serie de masuri pentru eficientizarea 

activitatii si a stabilit obiectivele pe anul 2016 menite sa imbunatateasca 

rezultatele financiare ale societatii. 
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Principala masura a fost reorganizarea personalului din cadrul TESA prin 

desființarea posturilor de sef serviciu ecarisaj si sef serviciu Deratizare, 

dezinsectie, dezinfectie. 

In anul 2016 - activitatea S.C. CENTRUL DE INTRETINERE URBANA 

S.R.L. Targu Neamt s-a desfasurat in concordanta cu prevederile legii nr. 31/1990 

- privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Conform prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, 

administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru ducerea la indeplinire a 

obiectului de activitate al societatii, afara de restrictiile aratate in actul constitutiv. 

Obligatiile si rasponsabilitatea administratorului sunt reglementate de 

dispozitiile prevazute de aceasta lege, respectiv: indeplinirea Hotararilor A.G.A. si 

indeplinirea indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun. 

S.C. CENTRUL DE INTRETINERE URBANA S.R.L. si-a concentrat 

eforturile in perioada analizată spre extinderea si consolidarea activitatii de 

contractare a serviciului de ecarisaj si DDD, prin reorganizarea compartimentului 

aferent acestor activitati. 

Noua organizare a compartimentului ecarisaj si DDD, calitatea serviciilor si 

mediului precum si actiunile intreprinse au condus la o cresterea a portofoliului de 

clienti persoane fizice cat si la persoane juridice. 

Sub indrumarea administratorului - in cursul anului 2016, S.C. CENTRUL 

DE INTRETINERE URBANA S.R.L. Targu Neamt a desfasurat activitati specific 

actului constitutiv si anume: lucrari de constructii, lucrari de dezinsectie, 

dezinfectie, deratizare si lucrari de pregatire a adapostului pentru caini comunitari, 

activitatea de ecarisaj a fost autorizata. 

In decursul anului 2016, s-au realizat cifra de afaceri in valoare de 339.000 

lei: Veniturile anului 2016, au fost distribuite pentru a achita furnizorii de materiale, 

datoria la S.C. ECO TG S.R.L Targu Neamt si restantele existente la Administrate 

Financiara a orasului Targu Neamt. 

Am participat efectiv la toate lucrarile detaliate mai jos, impreuna cu 

personalul din subordine, asigurand calitatea si eficienta executiei acestora: 

Lucrari pe Domeniul Public 

• Reparatii, remontat, etc: 

- Reconditionat, remontat, montat - banci, cosuri de gunoi, indicatoare 

rutiere, pergola, amenajat spatii de joaca copii; 

- Executat, ridicat, remontat Geiger din zone cu multa apa in urma 

precipitatiilor. 
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• Lucrari efectuate in preajma sarbatorilor: 

- Montat, demontat drapele, suporturi flori; 

- Garduri politia comunitara, casute de lemn; 

- Montat, demontat balize sens giratoriu; 

- Refacut trotuare, executat alei cu pavele zona blocuri; 

- Executat elemente pentru scena festivitati; 

- Montat, demontat ornamente luminoase; 

- Blocat cai acces albia Ozana, mal drept si mal stang; . 

- Reparatii asfaltice strazi oras; 

- Ridicare si montare capace canalizare strazi; 

- Montare panouri stradale de informare; 

- Lucrari de pregatire a scolilor pentru alegerile locale; 

- Lucrari de betonare pentru a impiedica inundatiile; 

• Lucrari de amenajare, modernizare, igienizare: 

- Modernizare spatiu D.D.D. in incinta sediului S.C. CENTRUL DE 

INTRETINERE URBANA S.R.L.; 

- Executat lucrari de amenajat spatiu adapost caini comunitari; 

S-au mai executat conform contractelor, lucrări de înlocuire a sarpantelor la 

spatiile comerciale pe str. Stefan cel Mare si lucrari de dezinsectie, dezinfectie, 

deratizare pentru scoli si terti, dar intr-un numar redus cu venituri minore in cadrul 

societatii. Totodata, impreuna cu personalul din subordine am onorat fiecare 

solicitare, atat din partea cetatenilor orasului Targu Neamt, conducerii Primariei, 

dar si a diverselor societati, demonstrand ca orice lucrare poate fi executata 

calitativ cu cheltuieli reduse si in timp util. 

Ca propuneri pentru anul 2017- marirea capitalului social - achizitionarea de 

utilaje si autovehicule pentru ca S.C. CENTRUL DE INTRETINERE URBANA 

S.R.L. sa-si poata desfasura activitatea. 

 

XXVIII. SC ECO TG SRL – nu a depus raport de activitate 

 

XXIX. ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU 

NEAMȚ 
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H.C.L. 2016 

Numar Data Descriere Observatii / Anexe 

1 
06-01-
2016 

  HOTARÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 
ianuarie 2016 

 

2 
06-01-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea inregistrarii cu deficit la sectiunea 
dezvoltare rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent 

anului 2015 
 

3 
28-01-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii unui contract de comodat 
auto 

 

4 
28-01-
2016 

HOTĂRÂRE Privind aprobarea înfiinţării „Centrului Naţional de 
Informare si Promovare Turistică Tîrgu Neamţ”, în structura 

organizatorică a orasului Tîrgu Neamţ 

 
Anexa nr.1, 

5 
28-01-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării de către chiriasul Marian 
Constantin a unor lucrări de reparaţii urgente la locuinţa ANL- ap. 

25, bl. M5, str. 22 Decembrie, oras Tirgu Neamt 
 

6 
28-01-
2016 

HOTĂRÂRE la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii 
Contractului de concesiune nr. 2 din 17.01.2011 prin Act aditional 

 

7 
28-01-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea transformarii redeventelor stabilite 
in euro prin raportarea la moneda nationala 

 
Anexa nr.1, 

8 
28-01-
2016 

HOTĂRÂRE privind darea in folosinta gratuita a suprafeţei de 33 
mp teren, apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, 

catre E-on Moldova Distributie S.A 
 

9 
25-01-
2016 

HOTĂRÂRE privind darea in folosinta gratuita a suprafeţei de 65 
mp teren, apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, 

catre E-on Moldova Distributie S.A 
 

10 
28-01-
2016 

H O T A R A RE privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la 
concurs a unor posturi la Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie” 

Tîrgu Neamţ 
 

11 
28-01-
2016 

H O T A R A RE privind aprobarea modificarii statului de functii al 
Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ începând cu 

luna ianuarie 2016 
 

12 
28-01-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de 
interes local, pentru anul 2016, în vederea repartizării persoanelor 

care trebuie să efectueze muncă în folosul comunităţii 

 
Anexa nr.1, 

13 
28-01-
2016 

 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului 
bugetar la data de 31.12.2015 al Directiei de Asistenta Sociala a 

 
Anexa nr.1, 

http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/1.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/1.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/1.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/2.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/2.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/2.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/2.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/3_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/3_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/3_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/4_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/4_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/4_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/4_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A_HCL4_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/5_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/5_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/5_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/5_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/6_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/6_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/6_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/7_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/7_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/7_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A_HCL7_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/8_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/8_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/8_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/8_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/9_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/9_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/9_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/9_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/10_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/10_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/10_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/10_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/11_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/11_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/11_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/11_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/12_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/12_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/12_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/12_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A_HCL12_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/13_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/13_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/13_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A_HCL13_2016.pdf
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orasului Tirgu Neamt 

14 
28-01-
2016 

HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
societatii comerciale CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL 

pentru anul 2016, estimari pentru 2017 si 2018 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2,Anexa 
nr.3, Anexa 

nr.4,Anexa nr.5, 

15 
28-01-
2016 

HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al 
societatii comerciale ECO TG SRL pentru anul 2016, estimari 

pentru 2017 si 2018 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2,Anexa 
nr.3, Anexa 

nr.4,Anexa nr.5, 

16 
28-01-
2016 

HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al 
societatii comerciale CIVITAS COM SRL pentru anul 2016, estimari 
pentru 2017 si 2018, a obiectivelor de investitii si a criteriilor de 

performanta pentru anul 2016 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2,Anexa 
nr.3, Anexa 

nr.4,Anexa nr.5, 

17 
28-01-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de manifestari 
culturale pe anul 2016, al Casei de Cultura „Ion Creanga” Tirgu 

Neamt 

 
Anexa nr.1, 

18  

HOTARÂRE privind desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului 
Local al orasului Tirgu Neamt in componenta comisiei sociale 

pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de 
locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate 

inchirierii 

 
Anexa nr.1, 

19 
28-01-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de 
concesiune nr.33 din 30.12.2010 prin Act aditional 

 
Anexa nr.1, 

20 
28-01-
2016 

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în 
vederea inchirierii unui teren in suprafata de 12 mp ,situat pe 
Aleea Salcâmilor (langa Bl. A1) , teren apartinand domeniului 

privat al orasului Tirgu Neamt 

 
Anexa nr.2, Anexa 
nr.3,Anexa nr.4, 

21 
28-01-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor actualizate la serviciul de 
ecarisaj practicate de S.C. CENTRUL DE ÎNTREŢINERE URBANĂ SRL 

TÎRGU NEAMŢ 

 
Anexa nr.1, 

22 
28-01-
2016 

HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli 
precum si a Listei de investitii ale Spitalului orasenesc „Sfantul 

Dimitrie” Tirgu Neamt pentru trim.l- 2016 

 
Anexa nr.1, 

23 
28-01-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii unui contract de comodat 
auto 

 

http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/14_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/14_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/14_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/14_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A1_HCL14_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A2_HCL14_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A2_HCL14_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A3_HCL14_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A3_HCL14_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A4_HCL14_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A4_HCL14_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A5_HCL14_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/15_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/15_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/15_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/15_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A1_HCL15_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A2_HCL15_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A2_HCL15_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A3_HCL15_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A3_HCL15_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A4_HCL15_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A4_HCL15_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A5_HCL15_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/16_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/16_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/16_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/16_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/16_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A1_HCL16_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A2_HCL16_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A2_HCL16_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A3_HCL16_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A3_HCL16_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A4_HCL16_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A4_HCL16_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A5_HCL16_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/17_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/17_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/17_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/17_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A_HCL17_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/18_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/18_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/18_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/18_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/18_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/18_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A_HCL18_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/19_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/19_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/19_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A_HCL19_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/20_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/20_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/20_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/20_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/20_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A2_HCL20_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A3_HCL20_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A3_HCL20_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A4_HCL20_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/21_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/21_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/21_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/21_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A_HCL21_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/22_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/22_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/22_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/22_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A_HCL22_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/23_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/23_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/23_2016.pdf
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24 
28-01-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului 
bugetar pentru anul 2015 

 
Anexa nr.2, 

25 
28-01-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizarii excedentului anual al 
Bugetului local , rezultat ia incheierea execitiului bugetar 2015 

 
Anexa nr.1, 

26 
28-01-
2016 

  HOTARARE privind aprobarea Bugetului local al orasului Tirgu 
Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2016 

 
Anexa nr.1, Anexa 
nr.2,Anexa nr.3, 

27 
28-01-
2016 

  HOTĂRÂRE privind stabilirea consumului lunar de combustibil 
pentru mijloacele de transport din parcul auto al Orasului Tirgu 

Neamt si instituțiilor din subordinea acestuia 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2, 

28 
28-01-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului cotei de finantare a 
Orasului Tirgu Neamt precum si a asociatiilor de proprietari in 

vederea participarii la Programul National de reabilitare termica 

 
Anexa nr.1, 

29 
28-01-
2016 

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Raportului informării si consultării 
publicului, a Planului Urbanistic Zonal „ Construire magazin Penny 
Market, accese auto si pietonale, trotuare si amenajări exterioare, 

sistematizare verticală, reclame pe faţade, pilon publicitar 
luminos, împrejmuire perimetrală, bransamente la utilităţi, 
organizare de santier”,în oras Târgu Neamţ, strada Tudor 

Vladimirescu nr. 2A., judeţul Neamţ si a Regulamentului aferent 
acestuia 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2, 

30 
28-01-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea devizului general actualizat dupa 
incheierea contractelor de achizitie publica, a restului de executat 

actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local, pentru 
obiectivul de investitii “Extindere si modernizare sistem de 

alimentare cu apa potabila in zona Baile Oglinzi, oras Targu-Neamt 
“ 

 
Anexa nr.1, 

31 
28-01-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea devizului general actualizat dupa 
incheierea contractelor de achizitie publica, a restului de excutat 

actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local, pentru 
obiectivul de investitii “ Realizare retea de canalizare menajera si 
microstatie de epurare in zona Baile Oglinzi, oras Targu-Neamt “ 

 
Anexa nr.1, 

32 
28-01-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea devizului general actualizat dupa 
incheierea contractelor de achizitie publica, a restului de excutat 

actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local, pentru 
obiectivul de investitii “ Reabilitare retele de alimentare cu apa in 

orasul Targu-Neamt “ 

 
Anexa nr.1, 

33 
28-01-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea devizului general actualizat dupa 
incheierea contractelor de achizitie publica, a restului de executat 

 
Anexa nr.1, 

http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/24.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/24.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/24.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A2_HCL24_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/25_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/25_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/25_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A_HCL25_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/26.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/26.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/26.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A1_HCL26_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A2_HCL26_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A2_HCL26_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A3_HCL26_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/27.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/27.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/27.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/27.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A1_HCL27_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/02/A2_HCL27_2016.pdf
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actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local, pentru 
obiectivul de investitii “Modernizare str. Castanilor, oras Targu-

Neamt “ 

34 
28-01-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea devizului general actualizat dupa 
incheierea contractelor de achizitie publica, a restului de executat 

actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local, pentru 
obiectivul de investitii “Realizare si modernizare platforma gunoi, 

oras Targu-Neamt 

 
Anexa nr.1, 

35 
28-01-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea devizului general actualizat dupa 
incheierea contractelor de achizitie publica, a restului de executat 

actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local, pentru 
obiectivul de investitii “Construire Corp central Scoala gimnaziala 
“Ion Creanga” Humulesti, oras Targu-Neamt”, oras Targu-Neamt “ 

 
Anexa nr.1, 

36 
28-01-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea devizului general actualizat dupa 
incheierea contractelor de achizitie publica, a restului de executat 

actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local, pentru 
obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare a trei corpuri de 

cladire de cladire la Colegiul Tehnic “Ion Creanga”, oras Targu-
Neamt “ 

 
Anexa nr.1, 

37 
28-01-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea devizului general actualizat dupa 
incheierea contractelor de achizitie publica, a restului de executat 

actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local, pentru 
obiectivul de investitii “Modernizare str. Daciei si Vanatorului, 

oras Targu-Neamt “ 

 
Anexa nr.1, 

38 
28-01-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea devizului general actualizat dupa 
incheierea contractelor de achizitie publica, a restului de executat 

actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local, pentru 
obiectivul de investitii “Modernizare drum comunal DC 7, oras 

Targu-Neamt “ 

 
Anexa nr.1, 

39 
28-01-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea devizului general actualizat dupa 
incheierea contractelor de achizitie publica, a restului de executat 

actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local, pentru 
obiectivul de investitii “ Extindere sistem de canalizare in orasul 

Targu-Neamt “ 

 
Anexa nr.1, 

40 
28-01-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea devizului general actualizat dupa 
incheierea contractelor de achizitie publica, a restului de executat 

actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local, pentru 
obiectivul de investitii “Modernizare str. Nemtisor si Horia, Closca 

si Crisan, oras Targu-Neamt “ 

 
Anexa nr.1, 
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41 
28-01-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea devizului general actualizat dupa 
incheierea contractelor de achizitie publica, a restului de executat 

actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local, pentru 
obiectivul de investitii “Reabilitare strazi in orasul Targu-Neamt, 

judetul Neamt “ 

 
Anexa nr.1, 

42 
28-01-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea devizului general actualizat dupa 
incheierea contractelor de achizitie publica, a restului de executat 

actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local, pentru 
obiectivul de investitii „Modernizare str. Mihai Viteazu, Vasile 

Alecsandri si Veterani, oras Targu-Neamt” 

 
Anexa nr.1, 

43 
28-01-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea devizului general actualizat dupa 
incheierea contractelor de achizitie publica, a restului de executat 

actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local, pentru 
obiectivul de investitii “Construire corp Scoala cu 3 Sali de clasa la 

Scoala Gimnaziala “Grigore Ghica Voda”, oras Targu-Neamt “ 

 
Anexa nr.1, 

44 
28-01-
2016 

HOTARARE privind aprobarea concediului de odihna al Primarului 
orasului Targu Neamt domnul Harpa Vasilică 

 

45 
28-01-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si 
a Listei de investii pentru anul 2016, al Directiei de Asistenta 

Sociala Tirgu Neamt 

 
Anexa nr.1, 

46 
28-01-
2016 

HOTĂRÂRE Privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul 
nr.9 din 26.01.2015 

 
Anexa nr.1, 

47 
28-01-
2016 

 H O T Ă R Â R E privind aprobarea transferului din punct de 
vedere administrativ a Gradinitei P.P.N.Nr.1 Tirgu Neamt de la 
Liceul ,,Vasile Conta” la Scoala Gimnaziala ,,Ion Creanga” Tirgu 

Neamt 

 

48 
28-01-
2016 

 H O T Ă R Â R E privind aprobarea retelei scolare a Orasului Tirgu 
Neamt pentru anul scolar 2016-2017 

 
Anexa nr.1, 

49 
09-02-
2016 

  HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna 
februarie 2016 

 

50 
09-02-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Funcţionare a Cantinei Sociale a Orasului Tîrgu Neamţ 

 
Anexa nr.1, 

51 
09-02-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Funcţionare a Creşei nr. 1 Tîrgu Neamţ 

 
Anexa nr.1, 

52 
09-02-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Funcţionare a “Centrului de primire în regim de urgenţă a 

persoanelor fără adăpost Sf. Teodora” Tîrgu Neamţ 

 
Anexa nr.1, 
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53 
09-02-
2016 

HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
247/17.12.2015 

 

54 
09-02-
2016 

  HOTĂRÎRE privind aprobarea tarifelor practicate pentru 
activitatea de colectare , transport si depozitare a deseurilor a S.C. 

Eco Tg. S.R.L. Tîrgu Neamţ 

 
Anexa nr.1, 

55 
29-02-
2016 

HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
47/28.01.2016 

 

56 
29-02-
2016 

HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant in Adunarea 
Generala a Actionarilor la SC Statiunea Oglinzi SA din luna martie 

2016 
 

57 
29-02-
2016 

  HOTǍRÂRE privind aprobarea “Regulamentului de organizare si 
funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului orasului 

Tîrgu Neamţ” 

 
Anexa nr.1, 

58 
29-02-
2016 

HOTARÂRE privind incetarea contractului de inchiriere pentru o 
locuinta ANL, chirias – Semisanu Elena 

 

59 
29-02-
2016 

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea arondarii strazilor din Orasul 
Tirgu Neamt la unitatile scolare de invatamant din localitate 

 

60 
29-02-
2016 

HOTĂRÂRE privind atribuirea unui spatiu, apartinand domeniului 
public al orasului Tirgu Neamt, situat in B-dul Stefan cel Mare 
nr..48 (cam.nr.6), ONG-urilor constituite în baza OG 26/2000 

 
Anexa nr.1, 

 

 

61 
29-02-
2016 

 HOTĂRÂRE privind atribuirea unui spatiu , prin închiriere , 
apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, situat in B-
dul 22 Decembrie , Bl.M15, Parter, ONG-urilor constituite în baza 

OG 26/2000 

 

62 
29-02-
2016 

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plată a taxelor pe clădiri şi teren 
conform Legii 227/2015 – privind Codul fiscal 

 
Anexa nr.1, 

63 
29-02-
2016 

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea „Regulamentului privind acordarea 
înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului 

local de către persoanele fizice” 

 
Anexa nr.1, 

64 
29-02-
2016 

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea „Regulamentului privind acordarea 
înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului 

local de către persoanele juridice” 

 
Anexa nr.1, 

65 
29-02-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului pentru acordarea 
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al 

 
Anexa nr.1, Anexa 
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http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/62.pdf
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orasului Tîrgu Neamţ alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
local, valabil pentru anul 2016 

nr.2,Anexa 
nr.3, Anexa 
nr.4,Anexa 
nr.5, Anexa 

nr.6,Anexa nr.7, 

66 
29-02-
2016 

HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ 

 
Anexa nr.1, 

67 
29-02-
2016 

HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ 

 
Anexa nr.1, 

68 
29-02-
2016 

HOTĂRÎRE – Pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr 
62/2008. 

 
Anexa nr.1, 

69 
29-02-
2016 

HOTĂRÂRE – Pentru modificare şi completarea anexei la H.C.L. nr. 
93/28.09.2009. 

 
Anexa nr.1, 

70 
29-02-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea devizului general actualizat si a 
cofinantarii actualizate din bugetul local, pentru obiectivul de 

investitii “Extindere corp cladire, reabilitare si modernizare baza 
sportiva in orasul Tirgu Neamt“ 

 
Anexa nr.1, 

71 
29-02-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea devizului general actualizat si a 
cofinantarii actualizate din bugetul local, pentru obiectivul de 
investitii “Construire Hala Piata Agroalimentara in orasul Tg. 

Neamt, judetul Neamt“ 

 
Anexa nr.1, 

72 
29-02-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea devizului general actualizat si a 
cofinantarii actualizate din bugetul local, pentru obiectivul de 

investitii “Reabilitare si modernizare sedii administrative ale UAT 
Tg. Neamt (sediul nou si sediul vechi)“ 

 
Anexa nr.1, 

73 
29-02-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea devizului general actualizat dupa 
incheierea contractelor de achizitie publica si a cofinantarii 
actualizate din bugetul local, pentru obiectivul de investitii 

“Reabilitare Biblioteca oras Targu-Neamt “ 

 
Anexa nr.1, 

74 
29-02-
2016 

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al 
orasului Tîrgu Neamţ ” Doamnei SOFICA NAUWELAERTS 

 

75 
29-02-
2016 

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului « PRO URBE » Doamnei 
GEORGETA BRASOVEANU 

 

76 
29-02-
2016 

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului « PRO URBE » Domnului 
VASILE UNGUREANU 

 

77 
29-02-
2016 

HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli-
estimat si a Listei de investii ale Spitalului orasenesc „Sfantul 

 
Anexa nr.1, Anexa 

http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/A3_-HCL65_2016.pdf
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http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/67.pdf
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http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/67.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/A_-HCL67_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/68.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/68.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/68.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/A_-HCL68_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/69.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/69.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/69.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/69.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/70.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/70.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/70.pdf
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http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/A_-HCL70_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/71.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/71.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/71.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/71.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/71.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/A_-HCL71_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/72.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/72.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/72.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/72.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/72.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/A_-HCL72_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/73.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/73.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/73.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/73.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/73.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/A_-HCL73_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/74.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/74.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/74.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/75.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/75.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/75.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/76.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/76.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/76.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/77.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/77.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/77.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/A1_-HCL77_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/05/A2_-HCL77_2016.pdf
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Dimitrie” Tirgu Neamt, , pentru anul 2016 nr.2, 

78 
29-02-
2016 

HOTǍRÂRE privind aprobarea Organigramei si Statului de funcţii al 
Spitalului orăsenesc “Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ, pentru anul 

2016 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2,Anexa 
nr.3, Anexa 

nr.4,Anexa nr.5, 

79 
29-02-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al 
orasului Tirgu Neamt pentru anul 2016 

 
Anexa nr.1, 

80 
31-03-
2016 

  HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna 
martie 2016 

 

81 
31-03-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea componentei Comisiei pentru 
renegocierea unui contract de concesiune 

 

82 
31-03-
2016 

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în 
vederea concesionării unui teren in suprafata de 4,8 mp,destinat 

amplasarii unui chiosc de difuzare a presei, apartinand domeniului 
public al orasului Tirgu Neamt 

 
Anexa nr.2, Anexa 
nr.3,Anexa nr.4, 

83 
31-03-
2016 

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în 
vederea concesionării suprafeţei de 35 mp, apartinand 

domeniului public al orasului Tirgu Neamt 
 

84 
31-03-
2016 

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în 
vederea inchirierii unui spatiu, in suprafata de 13,50 m.p., 

apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, situat in B-
dul Stefan cel Mare nr.48 (cam.15) 

 

85 
31-03-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de 
concesiune nr. 77 din 06.04.2015 prin Act aditional 

 

86 
31-03-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de 
concesiune nr. 14 din 18.03.2011 prin Act aditional 

 
Anexa nr.1, 

87 
31-03-
2016 

HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren apartinand 
domeniului privat al orasului Tirgu Neamt 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2, 

88 
31-03-
2016 

 HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării de către chiriaşa Polgar 
Elena, a unor lucrări de reparaţii urgente la locuinţa din str. Radu 

Teoharie, nr. 90 
 

89 
31-03-
2016 

H O T Ă R Â R E privind aprobarea majorării impozitului pe cladirile 
/terenurile neîngrijite de pe raza orasului Tîrgu Neamt şi a 
Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de majorare a 

impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2, 
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90 
31-03-
2016 

 HOTǍRÂRE Privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu 
destinatia de cabinet medical de tehnica dentara situat in 

Ambulatoriul de specialitate al orasului Targu Neamt in favoarea 
domnului Vintea Dumitru 

 

91 
31-03-
2016 

HOTǍRÂRE Privind stabilirea redeventei pentru cabinetul medical 
de tehnica dentara concesionat doamnei Coceanu Ramona, obiect 

al contractului de concesiune nr.8 din 01.02.2011 

 
Anexa nr.1, 

92 
31-03-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 
pajiştii ,,BLEBEA” în suprafaţă totala de 25,05 ha, teren apartinand 

domeniului privat al Oraşului Tîrgu Neamţ 

 
Anexa nr.2, Anexa 

nr.3,Anexa 
nr.4, Anexa nr.5, 

93 
31-03-
2016 

HOTARARE privind modificarea Anexei nr. 6 din H.C.L. nr. 
150/08.07.2015 privind aprobarea organigramei si al statului de 

functii pentru aparatul de specialitate [i pentru unităţile 
subordonate Consiliului Local al orasului Targu Neamt 

 
Anexa nr.1, 

94 
31-03-
2016 

HOTĂRÂRE privind transformarea unui post de asistent medical 
principal la Centrul de primire în regim de urgenţă a persoanelor 
fără adăpost „Sfânta Teodora” în asistent medical, post prevăzut 

la poziţia nr. 20 din Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 151/08.07.2015 
privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială, instituţie 

publică având personalitate juridică, aflată în subordinea 
Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, denumită Direcţia de 

Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ 

 

95 
31-03-
2016 

HOTĂRÂRE privind modalităţile de identificare a beneficiarilor şi 
acordarea stimulentului educaţional sub forma tichetelor sociale 

pentru grădiniţă în cadrul programului de interes naţional 
prevăzut de Legea 248/2015 

 
Anexa nr.1, 

96 
31-03-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului alocatiei de hrană, a 
costului mediu lunar de întretinere si a contributiei de întretinere 

pentru un copil înscris la Cresa nr.1 Tg. Neamt suportată de 
părinte /reprezentat legal pentru anul 2016 

 

97  

  HOTĂRÂRE privind propunerea schimbarii destinatiei unor 
imobile apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt, din 
imobile cu destinatia de unitati de invatamant in imobile cu alta 

destinatie 

 

98 
31-03-
2016 

HOTĂRÎRE Pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr 
62/2008 

 
Anexa nr.1, 

99 
31-03-
2016 

HOTĂRÂRE Privind modificarea şi completarea HCL nr. 62 din 
27.03.2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
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funcţionare a sistemului de parcare cu plată în oraşul Tîrgu Neamţ 
pentru operatorul S.C. CIVITAS COM S.R.L. Tîrgu Neamţ 

100 
31-03-
2016 

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea actului constitutiv 
şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 

NEAMŢ” 
 

101 
31-03-
2016 

  HOTARARE privind delegarea de gestiune prin concesiune a 
serviciul public de salubrizare stradala si servicii de iarna a 

orasului Tg. Neamt 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2,Anexa 
nr.3, Anexa nr.4, 

102 
31-03-
2016 

HOTĂRÂRE privind darea in folosinta gratuita a suprafeţei de 9 mp 
teren, apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, catre 

E-on Distributie Romania S.A 
 

103 
31-03-
2016 

  HOTĂRÂR E pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 255/17.12.2015 
privind dare a în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren, către 

Mitropolia Moldovei si Bucovinei – Arhiepiscopia Iasilor 
 

104 
31-03-
2016 

HOTARARE pentru aprobarea unui acord de parteneriat cu APDTN 
Valea Ozanei 

 

105 
28-04-
2016 

HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna 
aprilie 2016 

 

106 
28-04-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării unor lucrări de reparaţii 
urgente la locuinţa din fond locativ, situata in orasul Tirgu Neamt, 

str. Marasesti, nr. 28B, chiriasa Nastasa Iolanda 
 

107 
28-04-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării unor lucrări de reparaţii 
urgente la locuinţa din fond locativ, situata in orasul Tirgu Neamt, 

str. Marasesti, nr. 24, chiriasa Mandache Liliana 
 

108 
28-04-
2016 

  HOTĂRÂRE privind esalonarea la plată a amenzilor conform Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi a 

Regulamentului privind acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor 
fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele fizice 

 
Anexa nr.1, 

109 
28-04-
2016 

 HOTǍRÂRE Privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu 
destinatia de cabinet medical de tehnica dentara situat in 

Ambulatoriu de specialitate al orasului Targu Neamt, in favoarea 
doamnei Botez Elena Claudia 

 

110 
28-04-
2016 

 HOTǍRÂRE Privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu 
destinatia de cabinet medical de tehnica dentara situat in 

Ambulatoriul de specialitate al orasului Targu Neamt in favoarea 
domnului State Vasile reporezentant legal al State Vasile PFA 
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111 
28-04-
2016 

HOTǍRÂRE Privind aprobarea prelungirii contractului de 
concesiune a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical în 

favoarea doamnei doctor Dimitriu Elvira reprezentant legal al 
Cabinetului medical individual dr. Dimitriu Elvira 

 

112 
28-04-
2016 

HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
247/17.12.2015 

 

113 
28-04-
2016 

HO TĂRÂRE privind atribuirea unui spatiu , prin închiriere , 
apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, situat in B-
dul 22 Decembrie , Bl.M15, Parter, O NG-urilor constituite în baza 

OG 26/2000 

 

114 
28-04-
2016 

HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren apartinand 
domeniului privat al orasului Tirgu Neamt 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2, 

115 
28-04-
2016  

  HOTĂRÂRE privind aprobarea traseelor parcurse de cele trei 
microbuze scolare din dotarea U.A.T.O. Tîrgu Neamt, precum si a 

cotei de carburant necesară pentru un an scolar 
 

116 
28-04-
2016 

  HOTARARE privind aprobarea concediului de odihnă al 
Viceprimarului ora[ului Tîrgu Neamt domnul Humulescu Trăian 

 

117 
28-04-
2016 

 HOTARARE privind aprobarea contractului colectiv de munca 
pentru angajatii cu contract individual de munca din cadrul 

serviciilor publice subordonate Consiliului Local al orasului Tirgu 
Neamt, pentru perioada 2016-2018(24 luni) 

 
Anexa nr.1, 

118 
28-04-
2016 

HOTĂRÂREA privind aprobarea Planului de analiză [i acoperire a 
riscurilor teritoriale din ora[ul Tîrgu Neamţ 

 

119 
24-06-
2016 

H O T Ă R Â R E privind alegerea comisiei de validare  

120 
24-06-
2016 

H O T Ă R Â R E privind validarea mandatelor consilierilor locali  

121 
24-06-
2016 

H O T Ă R Â R E privind constatarea consiliulu i ca legal constituit  

122 
24-06-
2016 

H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă  

123 
24-06-
2016 

H O T Ă R Â R E privind alegerea viceprimarului  

124 
24-06-
2016 

H O T Ă R Â R E privind organizarea comisiilor de specialitate pe 
principalele domenii de activitate 
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125 
30-06-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Consiliului Local al orasului Targu Neamt pentru 

mandatul 2016-2020 

 
Anexa nr.1, 

126 
30-06-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului „Zilele Cetatii Neamt”-
01-03 iulie 2016, editia a XVl-a si a bugetului aferent organizarii 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2, 

127 
30-06-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea unui parteneriat ce va fi incheiat 
intre Orasul Tirgu Neamt prin Casa Culturii „Ion Creanga si 

Complexul Muzeal National „Moldova”Iasi in vederea 
implementarii proiectului „10FIMM-Festivalul International al 

Muzicii mecanica”, editia a X-a , finantat de Administratia 
Fondului Cultural National 

 
Anexa nr.1, 

128 
30-06-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat cu 
Asociatia “Valea Ozanei” Tirgu Neamt, in vederea organizarii unor 

activitati cu ocazia manifestarilor ”Zilele Cetatii Neamt” ce vor 
avea loc în perioada 01-03 iulie 2016 

 
Anexa nr.1, 

129 
30-06-
2016 

HOTARARE privind efectuarea concediului de odihna pentru 
Primarul ora[ului Tîrgu Neamt Vasilica Harpa, in perioada 11-

22.07.2016 
 

130 
30-06-
2016 

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere 
conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi a 
Regulamentului privind acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor 

fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele fizice 

 
Anexa nr.1, 

131 
30-06-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurii de publicare a listelor 
debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante precum si 

cuantumul acestor obligatii 

 
Anexa nr.1, 

132 
30-06-
2016 

HOTĂRÂRE Privind aprobarea volumului de produse accidentale 
(arbori de molid uscati) proveniti in urma exploatarii suprafetei de 

padure proprietate publica a Orasului Tirgu Neamt, din punctul 
Blebea si stabilirea preturilor de vanzare directa pentru lemnul de 

foc si lemnul de lucru 

 
Anexa nr.1, 

133 
30-06-
2016 

   HOTARÂRE privind aprobarea repartizarii ap. nr. 1, 2, 4 si 24 
(locuinte ANL), in bl. V1, str. Stefan cel Mare, oras Tirgu Neamt 

 
Anexa nr.1, 

134 
30-06-
2016 

HOTĂRÂRE privind transformarea unui post de medic primar 
stomatolog la Cabinet medical şcolar (cabinet stomatologic) în 
medic debutant stomatolog, post prevăzut la poziţia nr. 77 din 

Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 151/08.07.2015 privind înfiinţarea 
serviciului public de asistenţă socială, instituţie publică având 
personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al 
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oraşului Tîrgu Neamţ, denumită Direcţia de Asistenţă Socială a 
oraşului Tîrgu Neamţ 

135 
30-06-
2016 

HOTĂRÂRE privind transformarea unui post de asistent medical 
principal la Cabinet medical Şcolar (cabinet stomatologic) în 
asistent medical debutant, post prevăzut la poziţia nr. 81 din 
Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 151/08.07.2015 privind înfiinţarea 

serviciului public de asistenţă socială, instituţie publică având 
personalitate, aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului 
Tîrgu Neamţ, denumită Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului 

Tîrgu Neamţ 

 

136 
30-06-
2016 

HOTĂRÂRE privind transformarea unui post de asistent medical 
comunitar în asistent medical comunitar debutant , post prevăzut 

la poziţia nr. 88 din Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 151/08.07.2015 
privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială, instituţie 
publică având personalitate, aflată în subordinea Consiliului Local 
al oraşului Tîrgu Neamţ, denumită Direcţia de Asistenţă Socială a 

oraşului Tîrgu Neamţ 

 

137 
30-06-
2016 

 HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului colectiv de muncă 
pentru angajaţii cu contract individual de muncă din cadrul 

Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ, instituţie cu 
personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local al 

oraşului Tîrgu Neamţ pentru perioada 2016-2018(24 luni) 

 
Anexa nr.1, 

138 
30-06-
2016 

H O T A R A RE privind aprobarea modificarii statului de functii al 
Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ 

 

139 
30-06-
2016 

H O T A R A RE privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la 
concurs a unor posturi la Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie” 

Tîrgu Neamţ 
 

140 
30-06-
2016 

H O T A R A RE privind aprobarea modificarii statului de functii al 
Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ prin 

suplimentarea cu un post de medic specialist chirurgie generala in 
cadrul Sectiei chirurgie generala si propunerea privind deblocarea 

pentru scoaterea la concurs a postului de medic specialist 
chirurgie generala 

 

141 
30-06-
2016 

HOTĂRÎRE Pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr 
62/2008 

 
Anexa nr.1, 

142 
30-06-
2016 

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Raportului informării şi consultării 
publicului, a   Planului Urbanistic Zonal ,,Construire Spațiu 

comercial,împrejmuire la limita de proprietate,amplasare Totem 
cu h=5 m,amenajare incintă și locuri de parcare,branșament la 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2, 
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utilități”,în oraş Târgu Neamţ, strada Cuza Vodă, nr. 3., judeţul 
Neamţ şi a Regulamentului aferent acestuia 

143 
30-06-
2016 

 HOTĂRÂRE Privind desemnarea membrilor comisiei de licitatie si 
contestatie din Consiliul Local privind procedurile de concesionare 

si inchiriere pentru terenurile / spatiile apartinand domeniului 
public / privat al orasului Tirgu Neamt 

 

 

144 
30-06-
2016 

HOTARARE privind constituirea Comisiei locale de ordine publica  

145 
30-06-
2016 

HOTĂRÂRE Privind desemnarea a 2 reprezentanţi ai Consiliului 
Local în Consiliul de Administraţie din cadrul Spitalului Orăşenesc 

,, Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ pentru mandatul 2016 – 2020 
 

146 
30-06-
2016 

HOTĂRÂRE Privind numirea componenţei A.G.A. de la S.C. CIVITAS 
COM S.R.L. Tîrgu Neamţ pentru mandatul 2016 – 2020 

 
Anexa nr.1, 

147 
30-06-
2016 

HOTĂRÂRE Privind numirea componenţei A.G.A. de la S.C. 
CENTRUL DE ÎNTREŢINERE URBANĂ S.R.L. Tîrgu Neamţ pentru 

mandatul 2016 – 2020 

 
Anexa nr.1, 

148 
30-06-
2016 

HOTĂRÂRE Privind numirea componenţei A.G.A. de la S.C. ECO TG 
S.R.L. Tîrgu Neamţ pentru mandatul 2016 – 2020 

 
Anexa nr.1, 

149 
30-06-
2016 

HOTĂRÂRE pentru privind constituirea Comisiei de Siguranţa 
Circulaţiei din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ precum şi 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2, 

150 
07-07-
2016 

HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna 
iulie 2016 

 

151 
07-07-
2016 

 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2016, precum şi a listei de investiţii, ale 

Direcţiei de asistenţă socială a oraşului Tirgu Neamţ 

 
Anexa nr.1, 

152 
07-07-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al 
orasului Tirgu Neamt pentru anul 2016, precum si a Listei de 

investii 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2, 

153 
28-07-
2016 

HOTARARE privind transformarea postului de inspector de 
specialitate debutant in referent debutant si a postului de 

inspector de specialitate II in inspector de specialitate debutant, 
posturi prevazute la pozitiile nr. 14 si 15 din anexa nr. 6 aprobata 

prin H.C.L. nr. 150/08.07.2015 si modificata prin HCL nr. 
93/31.03.2016 privind aprobarea organigramei si al statului de 

functii pentru aparatul de specialitate si pentru unitatile 
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subordonate Consiliului Local al orasului Targu Neamt 

154 
28-07-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului 
bugetar pentru trim.Il – anul 2016 

 
Anexa nr.1, 

155 
28-07-
2016 

HOTARARE privind aprobarea participării Orasului Tirgu Neamt la 
“ Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional ”- 

programul rabla 2016, în vederea achiziţionării unui autoturism 
prin acest program de către Orasul Tirgu Neamt 

 
Anexa nr.1, 

156 
28-07-
2016 

HOTĂRÂRE Privind aprobarea cumpararii unui teren in suprafata 
de 5400 mp, situat in intravilanul Orasului Tirgu Neamt, Str. 

Castanilor 

 
Anexa nr.1, 

157 
28-07-
2016 

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 2 din HCL nr. 54/13.03.2014  

158 
28-07-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului „Zilele orasului Tîrgu 
Neamţ”,ediţia a XXVl-a, 08 – 11 septembrie 2016 si a bugetului 

estimat 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2, 

159 
28-07-
2016 

HOTĂRÂRE privind suspendarea activitătii Cantinei Sociale a 
orasului Tg. Neamt din subordinea Directiei de Asistentă Socială a 

orasului Tîrgu Neamt 
 

160 
28-07-
2016 

HOTĂRÂRE privind modificarea componentei Comisiei mixte 
pentru spaţii cu altă destinaţie, aprobată prin HCL nr. 

28/27.02.2014 

 
Anexa nr.1, 

161 
28-07-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei Comisiei pentru 
renegocierea Contractului de concesiune nr. 1217/25.02.1994 

 
Anexa nr.1, 

162 
28-07-
2016 

HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului 
Local în ”Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii educaţiei” 

în unităţile de învăţământ din orasul Tîrgu Neamţ, pentru 
mandatul 2016-2020 

 
Anexa nr.1, 

163 
28-07-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea numirii reprezentanţilor consiliului 
local in Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ de 

stat din ora[ul Tirgu Neamţ, pentru anul scolar 2016 – 2017 

 
Anexa nr.1, 

164 
28-07-
2016 

HOTĂRÂRE Privind desemnarea unui consilier local ca membru al 
Consiliului Comunitar Consultativ 

 

165 
28-07-
2016 

HOTARÂRE privind numirea unei comisii de negociere si acordarea 
unui acord de principiu in vederea cumpărării unui bun imobil 

casa de locuit si teren in suprafata de 230 mp 

 
Anexa nr.1, 

166 
31-08-
2016 

HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna 
august 2016 
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167 
31-08-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Centrul Multifuncțional 
de Asistență Integrata-CMAI Humulești” si a cheltuielilor legate de 

proiect 

 
Anexa nr.1, 

168 
31-08-
2016 

HOTARARE privind transformarea postului de referent debutant 
cu studii superioare în referent I cu studii medii , post prevăzut la 

poziţia nr. 7 din anexa nr. 5 aprobată prin H.C.L. nr. 
150/08.07.2015 privind aprobarea organigramei [i al statului de 

funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului [i pentru 
serviciile publice subordonate Consiliului Local al ora[ului Targu 

Neamt 

 

169 
31-08-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea dreptului de uz si servitute catre E-
on Distributie Romania SA pe durata existentei instalatiilor 

electrice proiectate asupra unor terenuri din domeniul public al 
orasului Tirgu Neamt 

 

170 
31-08-
2016 

HOTĂRÂRE privind modificarea prin act aditional a contractului de 
concesiune nr.3 din 04.06.2007 prin suplimentarea suprafetei de 

teren concesionata de la 12 mp la 16 mp 

 
Anexa nr.1, 

171 
31-08-
2016 

HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren apartinand 
domeniului privat al orasului Tirgu Neamt 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2, 

172 
31-08-
2016 

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în 
vederea concesionării suprafeţei totale de 3500 mp, apartinand 

domeniului privat al orasului Tirgu Neamt 

 
Anexa nr.1, 

173 
31-08-
2016 

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în 
vederea concesionării unui teren si un spatiu, situat in strada 

Lalelelor, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt 

 
Anexa nr.2, Anexa 
nr.3,Anexa nr.4, 

174 
31-08-
2016 

HOTĂRÂRE privind darea in administrare catre Clubul Sportiv 
Scolar, Tirgu Neamt a cladirii din incinta stadionului(vestiar 

dreapta) din Str. 1 Decembrie 1918, proprietate publica a Orasului 
Tirgu Neamt 

 
Anexa nr.1, 

175 
31-08-
2016 

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 131 din 
30.10.2012 privind darea in administrare a unor terenuri 

aparţinând domeniului public al oraşului catre SC CIVITAS COM 
SRL Tirgu Neamt 

 

176 
31-08-
2016 

HOTĂRÂRE privind darea în administrare a unor terenuri 
aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ către SC 

CIVITAS COM SRL Tîrgu Neamţ 

 
Anexa nr.1, 
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177 
31-08-
2016 

HOTĂRÂRE privind reactualizarea comisiei speciale pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului 

public şi privat al oraşului Tîrgu Neamţ 
 

178 
31-08-
2016 

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul 
privat al oraşului Tîrgu Neamţ, a unor bunuri – mijloace fixe , date 

în concesiune către SC ECO TG SRL, în scopul scoaterii din 
funcţiune şi casarea acestora în condiţiile legii 

 

179 
31-08-
2016 

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
închirierii , a unui spaţiu aparţinând domeniului public al orasului 

Tîrgu Neamţ, situat în incinta Colegiului Naţional „Stefan cel 
Mare” Tîrgu Neamţ, corp B 

 
Anexa nr.1, Anexa 
nr.2,Anexa nr.3, 

180 
31-08-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii in folosinta cu titlu 
gratuit a suprafetei de 2 mp de teren precum si a dreptului de uz 

si servitute catre E-on Distributie Romania SA pe durata existentei 
obiectivului, teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu 

Neamt 

 

181 
31-08-
2016 

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea volumului de masa lemnoasa pe 
picior din fondul forestier proprietate publica a Orasului Tirgu 

Neamt, a tipului de licitatie precum si stabilirea pretului de 
pornire in lei/mc 

 
Anexa nr.1, 

182 
31-08-
2016 

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 23 alin. 2 din Contractul de 
concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 55/03.09.2007, 

prin act adiţional 

 
Anexa nr.1, 

183 
31-08-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al 
orasului Tirgu Neamt pentru anul 2016 

 
Anexa nr.1, 

184 
31-08-
2016 

HOTARARE privind aprobarea rectificarii Listei de investiţii a 
Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, pentru anul 

2016 

 
Anexa nr.1, 

185 
31-08-
2016 

H O T A R A RE privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la 
concurs a unor posturi la Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie” 

Tîrgu Neamţ 
 

186 
31-08-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului si a Programului „Zilele 
orasului Tîrgu Neamţ”, ediţia a XXVl-a, 08 – 11 septembrie 2016 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2, 

187 
31-08-
2016 

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Conventiei de Parteneriat dintre 
Directia de Asistenta Sociala a Orasului Tirgu Neamt si Fundatia de 
Dezvoltare Locala “Speranta” pentru acordarea de servicii sociale 

si a criteriilor de acordare 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2, 
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188 
31-08-
2016 

HOTARARE privind numirea unei comisii de analiza, in baza Legii 
nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 

unei locuinţe proprietate personală 

 
Anexa nr.1, 

189 
31-08-
2016 

HOTĂRÂRE privind modificarea art.4 din HCL nr. 52/23.03.2015 
privind infiintarea Asociatiei Sfanta Teodora de la Neamt 

 

190 
31-08-
2016 

HOTĂRÂRE privind acordarea Distincției ”Diplomă de onoare ” 
Domnului TABĂRĂ SOREL CRISTIAN 

 

191 
31-08-
2016 

HOTARÂRE privind incetarea mandatului de consilier local al 
domnului Trofin Gheorghe si declararea ca vacant a locului de 
consilier local din cadrul Consiliului Local al orasului Tg. Neamt 

 

192 
23-09-
2016 

HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna 
septembrie 2016 

 

193 
23-09-
2016 

  HOTARÂRE privind validarea mandatului de consilier local a 
domnului Ciprian Valeriu Barsan 

 

194 
23-09-
2016 

HOTARÂRE pentru modificarea componentei comisiei de 
specialitate nr.2 a Consiliului Local al orasului Tg Neamt aprobata 

prin HCL nr.124/24.06.2016 
 

195 
23-09-
2016 

  HOTARARE privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor 
publice din cadrul Primăriei oraşului Targu Neamt, pentru anul 

2017 

 
Anexa nr.1, Anexa 
nr.2,Anexa nr.3, 

196 
23-09-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Registrului local al spatiilor verzi 
din orasul Targu Neamt 

 
Anexa nr.1, 

197 
23-09-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării de către chiriaşi a unor 
lucrări de reparaţii urgente, suplimentare, la locuinţele închiriate 

din fondul locativ de stat 

 
Anexa nr.1, 

198 
23-09-
2016 

HOTARÂRE privind incetarea contractului de inchiriere pentru 4 
locuinte ANL din orasul Tirgu Neamt, str. Stefan cel Mare, bl. V1 

 
Anexa nr.1, 

199 
23-09-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii 
de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea 

locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, din orasul Tirgu 
Neamt 

 
Anexa nr.1, 

200 
23-09-
2016 

HOTĂRÂRE Pentru modificare şi completarea anexei la H.C.L. nr. 
93/28.09.2009 

 
Anexa nr.1, 

201 
23-09-
2016 

HOTĂRÎRE Pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr 
62/2008 

 
Anexa nr.1, 

202 23-09- HOTĂRÂRE Pentru modificarea anexei la H.C.L. nr. 256 din  

http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/188.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/188.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/188.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/188.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A_HCL188_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/189.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/189.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/189.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/190.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/190.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/190.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/191.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/191.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/191.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/191.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/192.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/192.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/192.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/193.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/193.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/193.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/194.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/194.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/194.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/194.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/195.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/195.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/195.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/195.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A1_HCL195_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A2_HCL195_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A2_HCL195_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A3_HCL195_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/196.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/196.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/196.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A_HCL196_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/197.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/197.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/197.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/197.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A_HCL197_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/198.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/198.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/198.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A_HCL198_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/199.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/199.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/199.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/199.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/199.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A_HCL199_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/200.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/200.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/200.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A_HCL200_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/201.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/201.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/201.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A_HCL201_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/202.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/202.pdf


 
236 

 

2016 17.12.2015 privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi 
utilizare a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din oraşul 

Tîrgu Neamţ 

Anexa nr.1, 

203 
23-09-
2016 

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în 
vederea inchirierii unui spatiu, in suprafata de 28,68 m.p., 

apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, situat in B-
dul Stefan cel Mare nr.48 (cam.17) 

 
Anexa nr.2, Anexa 
nr.3,Anexa nr.4, 

204 
23-09-
2016 

HOTARARE Pentru abrogarea Hotararii Consiliului Local 
211/19.11.2013 

 

205 
23-09-
2016 

HOTARARE Privind aprobarea listei cu terenuri disponibile si libere 
de sarcini, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală 

de către tineri , conform Legii 15/2003 

 
Anexa nr.1, 

206 
23-09-
2016 

HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2016, estimarile pentru anul 2017 (n+1) si 

pentru anul 2018 (n+2), precum si a obiectivelor de investitii 
pentru anul 2016 ale SC CIVITAS COM SRL 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2,Anexa 
nr.3, Anexa 

nr.4,Anexa nr.5, 

207 
23-09-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al 
orasului Tirgu Neamt pentru anul 2016 

 
Anexa nr.1, 

208 
23-09-
2016 

HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 66 din 
29.02.2016 privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului 

public al oraşului Tîrgu Neamţ 

 
Anexa nr.1, 

209 
23-09-
2016 

HOTARÂRE privind desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului 
Local al orasului Tirgu Neamt in componenta comisiei sociale 

pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de 
locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate 

inchirierii 

 
Anexa nr.1, 

210 
23-09-
2016 

HOTARÂRE privind inlocuirea domnului Trofin Gheorghe din 
functia de                      reprezentant al consiliului local in Consiliul 
de Administraţie al Liceului ,,Vasile Conta” Tg. Neamt pentru anul 

scolar 2016 – 2017 aprobat prin HCL NR. 163/28.07.2016 

 

211 
23-09-
2016 

HOTĂRÂRE privind inlocuirea domnului Trofin Gheorghe din AGA 
de la S.C. Centrul de Intretinere Urbana S.R.L. Tirgu Neamt pentru 

mandatul 2016 – 2020, aprobat prin HCL nr. 147/30.06.2016 
 

212 
23-09-
2016 

HOTARÂRE pentru aprobarea recalcularii chiriilor locuintelor ANL 
si a coeficientilor care stau la baza recalcularii acestor chirii 

 
Anexa nr.1, 

213 
23-09-
2016 

HOTĂRÂRE privind acordul pentru iniţierea unui proiect în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, apelul nr. 

 

http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A_HCL202_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/203.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/203.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/203.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/203.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/203.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A2_HCL203_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A3_HCL203_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A3_HCL203_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A4_HCL203_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/204.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/204.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/204.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/205.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/205.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/205.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/205.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A_HCL205_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/206.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/206.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/206.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/206.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/206.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A1_HCL206_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A2_HCL206_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A2_HCL206_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A3_HCL206_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A3_HCL206_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A4_HCL206_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A4_HCL206_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A5_HCL206_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/207.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/207.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/207.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A_HCL207_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/208.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/208.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/208.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/208.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A_HCL208_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/209.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/209.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/209.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/209.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/209.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/209.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A_HCL209_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/210.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/210.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/210.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/210.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/210.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/211.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/211.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/211.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/211.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/212.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/212.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/212.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/A_HCL212_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/213.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/213.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/213.pdf
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POR/AP/2015/5/5.2/1 

214 
23-09-
2016 

 HOTARÂRE privind aprobarea lucrarilor ramase de executat 
pentru obiectivul de investitii: „Realizare retea de canalizare 
menajera si microstatie de epurare in zona Baile Oglinzi, oras 

Tg.Neamt” 

 

215 
20-10-
2016 

HOTĂRÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna 
octombrie 2016 

 

216 
20-10-
2016 

HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren apartinand 
domeniului privat al orasului Tirgu Neamt 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2, 

217 
20-10-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu 

Neamţ, pentru anul 2017 

 
Anexa nr.1, 

218 
20-10-
2016 

HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant în Adunarea 
Generală a Acţionarilor la SC Statiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamţ, 

pentru perioada octombrie 2016 –octombrie 2017 
 

219 
20-10-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului 
Tirgu Neamt pentru anul 2016 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2, 

220 
20-10-
2016 

HOTARARE privind transformarea postului de consilier I cu studii 
superioare în consilier IA cu studii superioare de scurta durata , 

post prevazut la poziţia nr. 2 din anexa nr. 10 aprobată prin H.C.L. 
nr. 150/08.07.2015 

 

221 
27-10-
2016 

HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu 
catre Inspectoratul de Jandarmi Judetean Neamt 

 
Anexa nr.1, 

222 
27-10-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între oraşul 
Tîrgu Neamţ, județul Neamț din România şi comuna Bubuieci, 

Municipiul Chișinău din Republica Moldova 

 
Anexa nr.1, 

223 
27-10-
2016 

  HOTǍRÂRE Privind aprobarea concesionării unui spaţiu cu 
destinaţia de cabinet medical situat în Ambulatoriul de 

specialitate al orasului Tirgu Neamt in favoarea doamnei Sava 
Tamara reprezentant legal al cabinetului medical dr. Sava Tamara 

 

224 
27-10-
2016 

 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 131 din 
30.10.2012 privind darea in administrare a unor terenuri 

aparţinând domeniului public al oraşului catre SC CIVITAS COM 
SRL Tirgu Neamt 

 

225 27-10- HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HCL nr. 62 din  

http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/214.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/214.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/214.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/214.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/09/214.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/category/hotarari-ale-consiliului-local/hotarari-din-anul-2016/page/6
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/category/hotarari-ale-consiliului-local/hotarari-din-anul-2016/page/6
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/category/hotarari-ale-consiliului-local/hotarari-din-anul-2016/page/6
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/216.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/216.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/216.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/A1_HCL216_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/A2_HCL216_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/A2_HCL216_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/217.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/217.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/217.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/217.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/A_HCL217_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/218.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/218.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/218.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/218.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/219.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/219.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/219.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/A1_HCL219_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/A2_HCL219_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/A2_HCL219_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/220.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/220.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/220.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/220.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/220.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/221.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/221.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/221.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/A_HCL221_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/222.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/222.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/222.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/222.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/A_HCL222_2016.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/223.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/223.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/223.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/223.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/223.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/224.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/224.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/224.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/224.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/224.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/225.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2016/12/225.pdf
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2016 27.03.2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a sistemului de parcare cu plată în oraşul Tîrgu Neamţ 

pentru operatorul S.C. CIVITAS COM S.R.L. Tîrgu Neamţ. 

226 
27-10-
2016 

HOTĂRÎRE pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr 
62/2008. 

 

227 
27-10-
2016 

 HOTĂRÂRE privind aprobarea lotizării unor terenuri aparţinând 
domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2, 

228 
27-10-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului 
bugetar pentru trim.Ill – anul 2016 

 
Anexa nr.1, 

229 
27-10-
2016 

  HOTARARE Privind aprobarea Regulamentului pentru 
repartizarea suprafeţelor de teren disponibile si libere de sarcini, 
în vederea construirii de locuinţe proprietate personală de către 

tineri, conform Legii 15/2003 precum si a vanzarii acestora 

 
Anexa nr.1, 

230 
27-10-
2016 

HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificarii art.33(1) din Contractul 
de administrare nr. 148/28.11.2008 (nr. 2662/12.11.2008) 

 

231 
27-10-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea ofertelor de pret pentru lucrarile de 
intretinere executate de catre SC Centrul de Intretinere Urbana 

SRL in orasul Tirgu Neamt 
 

232 
27-10-
2016 

  HOTARARE privind aprobarea concediului de odihna al 
Primarului orasului Tirgu Neamt domnul Harpa Vasilică 

 

233 
15-11-
2016 

HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna 
noiembrie 2016 

 

234 
15-11-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea „Strategiei Energetice a orasului 
Tirgu Neamt, judetul Neamt, pentru perioada 2016-2022” 

 
Anexa nr.1, 

235 
15-11-
2016 

HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-
ECONOMICE (FAZA DALI) ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-

ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI 
EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: „Eficientizare energetică 
prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din oraşul 

Tîrgu Neamţ 

 

236 
15-11-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al 
orasului Tirgu Neamt pentru anul 2016 

 
Anexa nr.1, Anexa 
nr.2,Anexa nr.3, 

237 
29-11-
2016 

HOTARARE privind incetarea contractului de management al 
doamnei Mihailescu Margareta, având functia de Director al Casei 

de Cultura „Ion Creanga” Tirgu Neamt , incepând cu data de 
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05.12.2016 

238 
29-11-
2016 

HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si 
cheltuieli si a Listei de investii ale Spitalului orasenesc „Sfantul 

Dimitrie” Tirgu Neamt pentru anul 2016 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2, 

239 
29-11-
2016 

H O T A R A RE privind aprobarea modificarii statului de functii al 
Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ 

 

240 
29-11-
2016 

H O T Ă R A R E privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la 
concurs a unor posturi la Spitalul Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” 

Tîrgu Neamţ 
 

241 
29-11-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor de inchiriere/concesiune 
teren/spatii si a taxei aviz de spargere strazi, apartinand 

domeniului public si privat al orasului Tirgu Neamt pentru anul 
2017 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2, 

242 
29-11-
2016 

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în 
vederea concesionării a 2 suprafete de teren a cate 8 mp fiecare, 
apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt situate in 
incinta Colegiului Tehnic Ion Creanga Corp A, respectiv Corp B 

 
Anexa nr.2, Anexa 

nr.3,Anexa 
nr.4, Anexa nr.5, 

243 
29-11-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind inchirierea 
prin licitatie publica a bunurilor imobile( teren si constructii), 

apartinand domeniului public si privat al orasului Tirgu Neamt 

 
Anexa nr.1, 

244 
29-11-
2016 

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere 
conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi a 
Regulamentului privind acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor 

fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele fizice 

 
Anexa nr.1, 

245 
29-11-
2016 

   H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2017 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2,Anexa 
nr.3, Anexa 
nr.4,Anexa 
nr.5, Anexa 

nr.6,Anexa nr.7, 

246 
29-11-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului unei burse de 
merit/performanta si a numarului acestora acordate elevilor din 

invatamantul preuniversitar de stat in anul 2016-2017 

 
Anexa nr.1, 

247 
29-11-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre 
Orasul Tirgu Neamt si Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ 

 
Anexa nr.1, 

248 
29-11-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor de inchiriere a unor spatii 
din incinta Casei Culturii “Ion Creanga” Tirgu Neamt, pe categorii 

 
Anexa nr.1, 
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de activitati 

249 
29-11-
2016 

  HOTǍRÂRE Privind stabilirea redeventei pentru spatiul cu 
destinatia de cabinet medical concesionat doamnei doctor Cobrea 

Nicoleta 

 
Anexa nr.1, 

250 
29-11-
2016 

HOTĂRÎRE Pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr 
62/2008 

 
Anexa nr.1, 

251 
29-11-
2016 

  HOTARÂRE privind aprobarea propunerilor de criterii pentru 
stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe 
şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, din 

orasul Tirgu Neamt 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2, 

252 
29-11-
2016 

HOTĂRÂRE privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice 
[i juridice a nor suprafeţe de teren situate în intravilanul oraşului 

Tîrgu Neamţ, conform art. 36 din Legea 18/1991, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 

253 
29-11-
2016 

  HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotar^rea nr. 126 
din 30.06.2015 a Consiliului local Tîrgu Neamţ, privind atribuirea 
în proprietatea unor persoane fizice a unor suprafeţe de teren 
situat în intravilanul oraşului Tîrgu Neamţ, conform art. 36 din 

Legea 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare 

 

254 
29-11-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al 
orasului Tirgu Neamt precum si a Listei de investitii pentru anul 

2016 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2, 

255 
29-11-
2016 

  HOTARÂRE privind aprobarea lucrarii “Modernizare CPU 
Pediatrie” la Spitalul Orasenesc « Sfantul Dimitrie » Tg. Neamt 

 
Anexa nr.1, 

256 
29-11-
2016 

   HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public in 
domeniul privat al orasului Tirgu Neamt a unor imobile si 

scoaterea din functiune a acestora, situate in orasul Tirgu Neamt, 
str. 1 Decembrie 1918 nr.48 (Parc Cetate) 

 
Anexa nr.1, 

257 
29-11-
2016 

HOTARÂRE privind actualizarea Portofoliului de proiecte prioritare 
din cadrul Strategiei de dezvoltare economico-socială a oraşului 

Tîrgu Neamţ pentru perioada 2014 – 2020 

 
Anexa nr.1, 

258 
29-11-
2016 

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI 
TEHNICOECONOMICE (FAZA SF) ŞI A INDICATORILOR 

TEHNICOECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR 
FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: „Construire Parc tematic 

Ion Creangă” 

 
Anexa nr.1, 

259 
29-11-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 
(faza sf) şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a 
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cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: „construire 
infrastructură de agrement” 

260 
29-11-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea lucrarii “Modificare sarpanta si 
schimbare invelitoare, lucrari de anvelopare la Sectia Boli 

infectioase din cadrul Spitalul Orasenesc « Sfantul Dimitrie » Tg. 
Neamt” 

 
Anexa nr.1, 

261 
06-12-
2016 

HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna 
decembrie 2016 

 

262 
06-12-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului 
Tirgu Neamt pentru anul 2016 

 

263 
06-12-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2016 al Direcţiei de asistenţă socială a 

oraşului Tirgu Neamţ 

 
Anexa nr.1, 

264 
06-12-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea lucrarii “Inlocuire tamplarie 
existenta cu tamplarie din PVC si lucrari de inlocuire invelitoare 
tabla– Pavilion Chirurgie din cadrul Spitalul Orasenesc « Sfantul 

Dimitrie » Tg. Neamt” 

 

265 
06-12-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea lucrarii “Inlocuire tamplarie 
existenta cu tamplarie din PVC – Pavilion Pediatrie-Cardiologie din 

cadrul Spitalul Orasenesc « Sfantul Dimitrie » Tg. Neamt” 
 

266 
06-12-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea lucrarii “Reabilitarea Blocului 
operator – Sectia Chirurgie din cadrul Spitalul Orasenesc « Sfantul 

Dimitrie » Tg. Neamt” 
 

267 
06-12-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea lucrarii “Inlocuire tamplarie 
existenta cu tamplarie din PVC – Sediul Administrativ din cadrul 

Spitalul Orasenesc « Sfantul Dimitrie » Tg. Neamt” 
 

268 
06-12-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea lucrarii “Inlocuire tamplarie 
existenta cu tamplarie din PVC – Sectia Obstretica-Ginecologie – 
Noi-nascuti si la Blocul alimentar din cadrul Spitalul Orasenesc « 

Sfantul Dimitrie » Tg. Neamt” 

 
Anexa nr.1, 

269 
06-12-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea lucrarii “Reparatii capitale – Salon 
Terapie Intensiva si Sectia Chirurgie generala din cadrul Spitalul 

Orasenesc « Sfantul Dimitrie » Tg. Neamt” 
 

270 
14-12-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea devizului general pentru obiectivul 
de investitii „« Modernizare strazi in orasul Targu-Neamt, judetul 

Neamt” 
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2016 existenta cu tamplarie din PVC –Bloc Alimentar din cadrul Spitalul 
Orasenesc « Sfantul Dimitrie » Tg. Neamt” 

272 
14-12-
2016 

  HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si 
cheltuieli si a Listei de investii ale Spitalului orasenesc „Sfantul 

Dimitrie” Tirgu Neamt pentru anul 2016 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2, 

273 
14-12-
2016 

   H O T A R A RE privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii 
la concurs a unor posturi la Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie” 

Tîrgu Neamţ 
 

274 
14-12-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt prin 
Consiliul Judeţean Neamţ in vederea realizarii unei actiuni de 

interes public judetean, respectiv Zilele „Ion Creanga”-editia a XXl-
a 

 
Anexa nr.1, 

275 
14-12-
2016 

HOTARÂRE privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt prin 
Consiliul Judeţean Neamţ in vederea realizarii unei actiuni de 

interes public judetean, respectiv Festivalul Obiceiurilor si 
Traditiilor de Anul Nou, editia a-V-a 

 
Anexa nr.1, 

276 
14-12-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt prin 
Consiliul Judeţean Neamţ in vederea realizarii unor lucrari de 

interes public judetean 

 
Anexa nr.1, 

277 
14-12-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului 16 – 18 decembrie 
2016 si a bugetului aferent organizarii 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2, 

278 
14-12-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului „Festivalul Obiceiurilor 
si Traditiilor de Anul Nou”, si a bugetului aferent organizarii, 31 

decembrie 2016 – 02 ianuarie 2017 

 
Anexa nr.1, Anexa 
nr.2,Anexa nr.3, 

279 
14-12-
2016 

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului 
Tirgu Neamt precum si a Listei de investitii pentru anul 2016 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2, 

280 
14-12-
2016 

HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru 
refacerea locuinţei afectate de incendiu d-nei. DĂNILĂ PETRONIA 

 
Anexa nr.1, 

281 
23-12-
2016 

HOTARARE privind aprobarea organizarii concursului de proiecte 
de management la Casa Culturii „Ion Creanga” Tirgu Neamt 

 
Anexa nr.1, Anexa 
nr.2,Anexa nr.3, 

282 
23-12-
2016 

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plată a impozitelor/taxelor pe 
clădiri şi teren la persoane juridice 

 
Anexa nr.1, 

283 
23-12-
2016 

HOTǍRÂRE Privind aprobarea prelungirii contractului de 
concesiune a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical de 

 
Anexa nr.1, 
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tehnica dentara in favoarea domnului Taraboanta Roman Costachi 

284 
23-12-
2016 

  HOTARÂRE Privind stabilirea redeventei pentru spatiile cu 
destinatia de cabinet medical concesionate doamnei doctor 

Garbatiuc Genoveva 

 
Anexa nr.1, 

285 
23-12-
2016 

  HOTÃRÎRE privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea 
unor servicii de transport public local, precum .i taxa(Redevenþa) 
pentru locul de a.teptare a autovehiculelor taxi, pentru anul 2017 

 
Anexa nr.1, 

286 
23-12-
2016 

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea propunerii de modificare a 
traseului actual al DN 15B de la km 44+980 la km 47+850, lungime 

= 2+870 km, prin ruta ocolitoare intersecţie Str. Mihai Eminescu 
cu str. Castanilor, până la intersecţie Str. Castanilor cu str. Ştefan 

cel Mare, lungime = 4+453 km 

 

287 
23-12-
2016 

HOTĂRÂRE privind atribuirea si încheierea contractului Delegarea 
prin   concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale 
serviciului de salubrizare a unităţilor administrativteritoriale 

membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”ECONEAMŢ”, din Zona 3, judeţul Neamţ 

 
Anexa nr.1, Anexa 

nr.2, 

288 
23-12-
2016 

HOTĂRÂRE privind închirierea unui spaţiu în suprafata de 20,24 
mp situat in imobilul din B-dul Stefan cel Mare, nr.48 ( biroul nr 16 

), apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, către 
Partidul Romania Unita (P.R.U.) – Organizatia oraseneasca Tirgu 

Neamt 

 
Anexa nr.2, 

289 
23-12-
2016 

HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta gratuita catre E-ON 
Distributie Romania SA, a suprafetei de teren de 80 mp , teren 

apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt 
 

290 
23-12-
2016 

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în 
vederea inchirierii unui teren, in suprafata de 170 m.p., 

apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, situat in B-
dul Stefan cel Mare nr.10-16 

 
Anexa nr.2, Anexa 
nr.3,Anexa nr.4, 

291 
23-12-
2016 

HOTÃRÂRE privind aprobarea Calendarului activitã.ilor Casei 
Culturii „Ion Creangã” Tîrgu Neam. pentru anul 2017 și a bugetului 

aferent organizãrii manifestãrilor 

 
Anexa nr.1, 

292 
23-12-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului 
bugetar pentru trim.IV-anul 2016 

 
Anexa nr.1, 

293 
23-12-
2016 

  HOTĂRÂRE privind aprobarea desfiintarii unor constructii – 
cladire in suprafata  de 61 mp(C1), terasa betonata in suprafata de 
442 mp(C2) si bazin de inot in suprafata de 1104 mpC3), situate in 
str. 1 Decembrie 1918 nr.48 (parc Cetate), apartinand domeniului 
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