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Un oraș turistic așa cum este Tîrgu Neamţ nu se poate dezvolta decât realizând 
proiecte bazate pe o viziune curajoasă și susținute de întreaga comunitate. Această 
viziune presupune modernizarea infrastructurii, modernizarea instituțiilor publice, 
deschiderea porților Primăriei pentru comunitate, consultarea cetăţenilor și, cel mai 
important, respectul față de noi toţi, cei care locuim în Tîrgu Neamţ. Eu cred că 
aceasta este viziunea prin care  oraşul nostru drag să se schimbe în continuare în 
bine! 

Pentru oraşul Tîrgu Neamţ, anul 2017 a reprezentat un amplu proces de reabilitare şi 
modernizare-apă, canalizare, drumuri, şcoli, spital. O parte din lucrări au fost 
continuate din anii precedenţi şi finalizate. Toate aceste lucrări începute în primul 
mandat şi finalizate sau în curs de derulare sunt în proporţie de 80% finanţate de 
Guvernul României prin OG28/2013-PNDL. 

De asemenea, 2017 a fost un an al deschiderii instituţionale şi transparenţei 
decizionale, fapt ce a condus la o mai bună comunicare între administraţia publică 
locală şi comunitate. Am fost mai sinceri, mai onești, mai dinamici în comunicare, dar 
și mai atenți la nevoile dumnevoastră, ale târgnemţenilor. 

În același timp, am folosit cu maximă eficiență posibilă toate resursele financiare 
locale, guvernamentale și europene pentru a cultiva și dezvolta atuurile orașului 
nostru: educație performantă, servicii de sănătate de calitate, cultura vie și derularea 
de evenimente specifice realizate pe plan local,  promovarea potentialului turistic din 
arealul Tirgu Neamt, in scopul cresterii numarului de turisti si a duratei sejurului. 

Ne-am concentrat pe buna administrare a resurselor existente. Am pus accent pe 
curățenie și creșterea nivelului de civilizație în spațiile publice,  am pregătit investiții 
noi şi documentațiile tehnice pentru o nouă listă de proiecte atât în domeniul 
infrastructurii, cât și în cel al punerii în valoare a monumentelor istorice, care vor fi 
finanțate fie cu fonduri europene, fie printr-un program multianual susținut de bugetul 
local. 
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Așa cum am susținut întotdeauna, Infrastructura, Educația și Sănătatea rămân 
prioritățile admnistraţiei publice locale.  

Agenda evenimentelor culturale s-a îmbogățit, am aprofundat relațiile cu organizațiile 
neguvernamentale și de tineret și le-am subordonat principiilor de colaborare onestă 
și transparență. 

Am asigurat în continuare resursele necesare activităților de asistență socială și ne-
am concentrat pe creșterea nivelului de siguranță publică. 

Noi știm că Tîrgu Neamţ merită și poate mai mult, dar mai știm și că ne aflăm pe 
drumul cel bun, care urmează aceleași principii ale transparenței, prosperității și 
bunei guvernări locale. Eu cred că împreună putem duce toate aceste frumoase 
proiecte la bun sfârșit! De aceea, în pofida tuturor opiniilor, simpatiilor sau criticilor, 
care poate că ne despart uneori, Tîrgu Neamţ trebuie să rămână orașul care unește! 
Aceasta este noua noastră viziune, în care noi credem din tot sufletul! 

       

       Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, 

          Vasilică Harpa 
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GESTIONAREA FONDURILOR PUBLICE- BUGETUL LOCAL ÎN ANUL 2017 

VENITURI             –               52.306.078 LEI 
        CHELTUIELI         –               53.794.146 LEI 
        2016 EXCEDENT  –                 1.747.300 LEI 
        2017 EXCEDENT  –                    259.200 LEI 

 

EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL UNITĂŢII 

ADMINISTRATIV-TERITORIALE SE EFECTUEAZĂ PE CELE 2 SECŢIUNI: 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE ŞI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 

STRUCTURA CHELTUIELILOR PE SECŢIUNI 
 

I. SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE – 40.168.258 LEI- 
reprezintă partea de bază a bugetului local care cuprinde veniturile 
necesare finanțării cheltuielilor pentru realizarea competențelor stabilite 
prin lege, precum și cheltuielile curente respective. 

Cheltuieli de personal (SALARII) –32.827.584 LEI  

Cu menţiunea: 
Din totalul cheltuielilor de personal în sumă de 32.827.584 lei – 26.414.602 lei sunt 
asigurate din Bugetul de stat :  

• suma de 22.785.702 lei sunt cheltuielile cu salariile aferente Capitolului 65.02. 
„Învăţământ”;  

• suma de 590.926 lei sunt cheltuielile cu salariile aferente Capitolului 54.02-„ 
Alte servicii publice generale”;  

• suma de 617.430 lei sunt cheltuielile cu salariile aferente Capitolului 66.02-  

„ Sănătate”(cabinete scolare);  

• suma de 2.420.544 lei sunt cheltuielile cu salariile aferente Capitolului 68.02- 
„Asigurări si asistenţă socială”- asistenti personali+indemnizații ;  

Cheltuieli:Materiale/Dobânzi/Transferuri/Credite/AS+Burse – 7.340.674  lei 

  II. SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE – 9.755.343 lei – 
reprezintă partea complementară a bugetului local, care cuprinde veniturile și 
cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel 
local. 
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 include: 

 Investiţii finanţate de la bugetul local – 4.107.594 lei 

 Proiecte finanţate din fonduri guvernamentale (OG 28/2013) în anul 2017 
–3.278.889 lei 

 Proiecte finanțate din fonduri AFM – 2.226.221 lei 

 Investiții finanțate de la Consiliul Județean Neamț - 142.639 lei 

 Din bugetul propriu s-au finanțat :  

          LUCRĂRI DE INVESTIŢII     -    total valoare 2017   -   3.643.545 lei  

          PROIECTARE                        -    total valoare 2017  -       312.450 lei 

          LUCRARI DE REPARAŢII     -    total valoare 2017 -         151.599 lei 

          CAPITALE  

                                       TOTAL           4.  107.594  lei 

 Gradul de îndatorare a scăzut la 6% la sfârșitul anului 2017. 

 

ACHIZIŢII 

În anul 2017 au fost demarate 9 proceduri de atribuire, 8  prin cerere de oferte 

și 1 negociere fără publicare. 

Au fost finalizate prin încheierea de contracte  9 proceduri de atribuire. 

În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 au fost finalizate prin încheierea 

contractelor de achiziție publică sau note de comandă următoarele proceduri de 

atribuire: 

- 8 proceduri de atribuire prin cerere de ofertă online în valoare de 

2.344.854,82 lei fără TVA ŞI 1 negociere fără publicare în valoare de 

650.000 lei; 

- 803 cumpărări directe prin catalogul electronic în valoare de 3.903.562,64 

lei fără TVA. 

- 6 cumpărări directe offline în valoare de 28.400 lei fără TVA. 

Nu s-au derulat  proceduri de atribuire prin licitaţie deschisă online  
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MODERNIZAREA STRĂZILOR 

Lucrări finanţate de Guvernul României prin MDRAP-PNDL 1 

1. Modernizare strada Castanilor - lucrare recepționată în 2017 
2. Modernizare străzile Veterani, Vasile Alecsandri şi Mihai Viteazu - lucrare 

recepționată în 2017 
3. Modernizare străzile Nemţişor şi Horea Cloşca şi Crişan - lucrare 

recepționată în 2017 
4. Modernizare străzile Daciei şi Vânătorului -  realizat în proporţie de 75% 
5. Modernizare Drum Comunal DC 7 - realizat în proporţie de  55% - în curs 

de execuție 
6. Reabilitare străzi în oraşul Tîrgu Neamţ – 22 străzi - Lungimea totală a 

străzilor proiectate este de 9265 m - Investiția a fost recepţionată în cursul 
anului 2017. 
 

LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI ÎMBRĂCĂMINŢI ASFALTICE 

- Bdul Stefan cel Mare, in continuare cu str. 1 Decembrie 1918 – reparatii 
in zone izolate; 
- Str. Ing.Serafim Lungu 
- Str.Plopului  
 -Str.Vasile Alecsandri 
- Str.Radu Teoharie 
- Fdt.Spital  
- Str.Veniamin Costache-covor asfaltic 
- Str.Decebal 
- Str. Aleea Tîrgului 
- Str.Ogoarelor 
- Str.Umbrei  
- Str.Nucilor+Căprioarei 
- Str.Veronica Micle 
- Str.Cuza Vodă –reparații în zone restrânse 
- Parcare stadion și Policlinică  
- Str.Batalion – plombări 
- Str.Tudor Vladimirescu 
-Str.22 Decembrie 
-Str.Al.Lăpușneanu 
-Str.C.Hogaș 
- Str.Roger Naum 
- Str.Al.Zimbrului 
- Str.B.P.Hașdeu 
- Aleea Eternității 
-Str.Petru Rareș 
- Str.9 Mai 
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- Str.Mihail Kogălniceanu 
 

 
APĂ-CANAL-GAZ 

1. Realizare reţea de canalizare menajeră şi microstaţie de epurare în zona 
Băile Oglinzi, oraş Tg. Neamţ- 15%- în curs de execuție -PNDL 1 

2. Extindere/modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă în zona Băile 
Oglinzi, oraş Tg. Neamţ-60% -  în curs de execuție- PNDL 1 

3. Reabilitare reţele de alimentare cu apă în oraşul Tîrgu Neamţ – 15% - în 
curs de execuție; S-au realizat lucrări pe străzile :Tudor Vladimirescu, Băile 
Oglinzi, Panduri, 1 Decembrie 1918, Oituz, Popa Șapcă- PNDL 1 

4. Realizare şi extindere reţele stradale de canalizare menajeră în localităţile 
Humuleştii Noi, Blebea şi cartier Pometea, oraş Tîrgu Neamţ – proiect 
finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu – realizat în proporţie de 
90%. În 2017 s-au efectuat lucrări pe următoarele străzi: Daciei, 
Vînătorului, Blebei, Gh.Doja  - în Blebea;  Vultur, George Coșbuc.-în 
Pometea, Humuleștii Noi – finalizat 

5. Extindere rețea de gaz metan pe străzile: Vultur, slt.Câmpeanu și Ion 
Creangă 

S-au continuat lucrările de modernizare a sistemului de alimentare cu apă și 
canalizare din orașul Tîrgu Neamț prin programul MASTER PLAN APĂ CANAL 
gestionat de Consiliul Județean Neamț 

 
 

 AMENAJĂRI PARCĂRI DE REŞEDINŢĂ -17 locații  
1. Str.Progresului -31 locuri –B.B12 si B13 
2. Str.Codrului –Bl.B4 – 12 locuri 
3. B-dul Ștefan cel Mare –Casa Culturii – 24 locuri  
4. Aleea Zimbrului – Bl.B4 – 12 locuri 
5. Str.Mărășești – Bl.B’6, Sc.A – 8 locuri 
6. Str.Mărășești- Bl.L4 – 13 locuri(Birourile Cooperației) 
7. Str.Mărășești – Bl. B’6, Sc.B- 10 locuri 
8. Str. Codrului – Bl.B7 – 10 locuri 
9. Str.M.Eminescu –Bl.M11 – 29 locuri 
10. Str.Popa Șapcă – B l.G11-2 locuri 
11. Str.Cuza  Vodă – Bl.E3 – 15 locuri 
12. Str.Cuza Vodă – Bl.E1 – 17 locuri 
13. Aleea Salcâmilor – Bl.A14 – 38 locuri 
14. Str.Pictor Grigorescu –Bl.G4/100 – 16 locuri 
15. Str.Radu Teoharie –Bl.M10 – 25 locuri 
16. Bdul M.Eminescu –Bl.G1, G2, G6, G7-57 locuri 
17. Bdul Ștefan cel Mare – Bl.L1,A9, M3 – 27 locuri 
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MARCAJE RUTIERE 
 

- marcaje  rutiere  transversale pe 9 străzi 

- marcaje  rutiere transversale   - 20 treceri pietonale 

- montare barieră limitator tonaj (la podul de la Blebea) 

SALUBRITATE 

În luna martie 2017 a fost semnat contractul „Delegarea prin concesiune a gestiunii 
unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-
teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ” din 
Zona 3, Judeţul Neamţ”. În urma derulării procedurii de achiziţie publică, Comisia de 
evaluare a declarat câştigătoare oferta depusă de Asocierea S.C. ROSSAL S.R.L. 
Roman şi DIASIL SERVICE S.R.L. SUCEAVA 

INDICATORI: 
1. Contracte persoane fizice: 4221 contracte reprezentând un nr. de 8495 persoane. 
2. Contracte persoane juridice si institutii : 356 contracte. 
3. Cantitate deseuri colectate in anul 2017 : 

- S.C. ECO TG. S.R.L. Tg. Neamt - in perioada 01.01.201731.05.2017: 1496 to; 

- S.C. Rossal S.R.L. Roman- in perioada 01.06.2017-31.12.2017: 3404 to; 

- S.C. Eurosal Trade S.R.L. Tg. Neamt- anul 2017: 1172 to. 
 

 

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE 

« Educația copiilor noștri este importantă, iar datoria noastră e să oferim cele 
mai bune condiții pentru un act educațional de calitate » 

În anul 2017 s-au continuat proiectele finanţate de Guvernul României prin MDRAP-
PNDL 1 

1. Construire corp şcoală cu trei săli de clasă la Şcoală Gimnazială „Grigore 
Ghica Vodă” din oraş Tg. Neamţ – lucrare recepționată 

2. Reabilitare şi modernizare a trei corpuri de clădire la Colegiul Tehnic „Ion 
Creangă” Tg. Neamţ – realizat 95%  

3. Construire corp central Şcoala gimnazială nr. 3 Humuleşti oraş  Tg. Neamţ 
– în curs de execuție – realizat 70% 

 

INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA SANITARĂ 

„Spitalul rămâne o prioritate. Vom continua cu investițiile și cu modernizarea 
întregului spital, începând de la lucrări de renovare acolo unde încă nu s-au 

făcut și terminând cu dotarea secțiilor cu aparatură medicală de ultimă 
generație”. 
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· În 2017 s-au finalizat lucrările de renovare la Compartimentul de Primire 
Urgențe (CPU) Pediatrie din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfântul Dimitrie” 
Târgu Neamț. 

Lucrările la CPU Pediatrie au început la sfârșitul lunii noiembrie 2016, cu fonduri 
obținute de conducerea spitalului de la Ministerul Sănătății și de la Primăria Târgu 
Neamț. 

Au fost executate lucrări de amenajare a CPU Pediatrie. S-a reamenajat în 
totalitate spatiul, s-a modernizat și urmează finalizarea prin achiziția de aparatură 
nouă. Investiția de la CPU Pediatrie a fost finanțată de minister cu 50.000 lei, iar 
Primăria orașului a alocat alți 38.000 lei.  

· Tot în anul 2017 s-au achizitionat 2 sterilizatoare cu abur – minim 100 litri 
pentru Spitalul Orasenesc  „Sf. Dimitrie ”. 

· lucrări de reparații la Secția Obstetrică-Ginecologie –reparații la instalația 
termică, electrică și sanitară 

· Proiectul “REABILITARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SPITAL 
ORĂȘENESC “SF. DIMITRIE” – CORPURILE C1 (CLĂDIRE CHIRURGIE) 
ȘI C9 (CLĂDIRE SPĂLĂTORIE ȘI BUCĂTĂRIE)”, 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/B, Axa prioritară 3, Prioritatea de 
investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri publice 

In urma procesului de evaluare proiectul a fost însă, respins de la finanțare 

 

INVESTIŢII PENTRU AGREMENT ŞI SPORT ÎN SPAŢIILE PUBLICE 

1. Proiectul “Construire infrastructură de agrement”, a fost depus spre 
finanţare din fonduri structurale în cadrul Programului Operaţional Regional 
(P.O.R.) 2014 – 2020. Prin proiect, se propune crearea de facilităţi pentru 
agrement pe terenuri amenajate- construirea unui amfiteatru în aer liber cu o 
capacitate totală de  896 de locuri (dintre care 8 pentru persoane cu 
dizabilităţi), zone speciale pentru sport, amenajarea de spaţii verzi, 
amenajarea aleilor de acces, amenajarea unei parcări. 

Proiectul se află în faza de pre-contractare. 

2. Au fost finanţate 6 proiecte în sumă totală de 120.000 lei în domeniul  
SPORT( conf. Legii nr.350/2006 privind regimul de finanţare a ONG-
urilor):  

 Clubul Sportiv STEEL MAN Tg. Neamţ – Echipa oraşului tău!; 
 Asociaţia Clubul de Dans Sportiv „Latino Impact” Tg. Neamţ – Cupa 

Cetăţii Neamţului; 
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 Asociaţia Clubul Sportiv Fight Club Scorpions Tg. Neamţ – Bătălia de 
sub Cetate;  

 Asociaţia Sportivă Bella Tg. Neamţ - Cupa oraşului Tîrgu Neamţ la tenis 
de câmp;  

 Asociaţia Club Sportiv „For Fun” Tg. Neamţ – Eu ştiu să înot;  
 Asociaţia Clubul Ecvestru „Fraţii Jderi” Tg. Neamţ - Şcoala de echitaţie 

Fraţii Jderi.  
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ADMINISTRAREA DOMENIULUI 
PUBLIC 
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       ADMINISTRAREA SPAŢIILOR VERZI 

Ø refacerea aliniamentelor stradale cu arbori, plantări de puieți în parcuri și în 
spațiile verzi aferente blocurilor (acolo unde este cazul), refacerea designului 
din sensurile giratoriu, înfrumusețarea orașului cu flori de sezon  

Ø Plantări de arbori si arbuști (B-dul Ștefan cel Mare, str. Ion Roată) = 200 buc. 
Ø Plantări de răsaduri de specii floricole bienale (B-dul Stefan cel Mare, Casa 

Culturii, Parc Super, Parc Creangă, B-dul Mihai Eminescu) = 12.500 buc. 
Ø Plantări de răsaduri de specii floricole anuale (B-dul Stefan cel Mare, Parc 

Super, Parc Creanga, Casa Culturii, B-dul Mihai Eminescu, sensuri giratorii, 
Parc Eroi) = 13.000 buc. 

Ø plante la ghivece (stâlpi de iluminat B-dul Stefan cel Mare si B-dul Mihai 
Eminescu)= 800 buc. 

Ø Amenajarea  orașului  cu  ocazia  Sărbătorilor  Pascale si a Sărbătorilor de 
iarnă. 

Ø Amenajarea Parcului Cetate în cadrul Zilelor Cetății (iulie 2017) 
Ø Expoziție Florală în cadrul Zilelor orașului Tîrgu Neamț (septembrie 2017) 
Ø Organizare Concurs interșcolar cu tema ”Frumusețea naturii în mâinile copiilor” 

(octombrie 2017) – O metodă nouă folosită de administrația publică locală 
pentru a antrena elevii în acțiunile de amenajare si întreținere a spațiilor 
verzi din orașul nostrum. În acest fel, tinerii au fost informați și au 
conștientizat importanța protejării mediului de viață urban, au avut 
ocazia de a se forma ca cetățeni responsabili și procupați de mediul 
înconjurător. 

Ø Întocmirea de proiecte de peisagistica - reamenajarea curții interioare a 
Colegiului Național Ștefan cel Mare, corp B. 

 

URBANISM  

Numărul autorizaţiilor de construire emise în anul 2017 a fost mai mare decât cel 
din anul anterior, valoarea taxei pentru emiterea acestor autorizaţii fiind şi ea mai 
mare decât cea încasată în 2016, respectiv,  94075,97 lei. 

Autorizaţii de construire eliberate în 2017 – 288 
Certificate de urbanism  - 384 

      Autorizații bransament electric,apa și canal-110 
 
Concesiuni 

1) Concesionari/inchirieri -  s-a incasat suma de 489.434,22 lei : 
2) Acorduri de amplasare  - s-a incasat suma de 50.632 lei; 
3) Taxa caiet de sarcini    - s-a incasat suma de 2720 lei; 
4) Taxa participare licitatie  - s-a incasat suma de 6850 lei; 
5) Contracte de concesiune/inchiriere  -  32 contracte; 
6) Acorduri de amplasare -   78; 
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7) Acte aditionale la contracte – 18 
 

ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV 

     Oraşul Tîrgu Neamţ administrează trei blocuri ANL, respectiv M5, M6 și V1, 
totalizând în jur de 130 de locuințe.   

În blocurile de locuinte ANL–V1, str. Stefan cel Mare si M5, str. 22 Decembrie, in 
urma solicitarilor de reziliere a contractului de inchiriere a 10 chiriasi, s-au eliberat 10 
apartamente pentru care s-a facut o noua procedură de repartizare, astfel, 10 familii 
tinere au primit locuinţe.  

Au fost inaintate catre ANL adrese prin care se solicita construirea de noi locuinte 
pentru tineri, destinate inchirierii si pentru specialisti din sanatate. 

 

ÎMBOGĂȚIREA PATRIMONIULUI ORAȘULUI  

 În urma unui lung proces juridic s-a finalizat dosarul înregistrat cu 
nr.3849/103/2014 la Tribunalul Neamț, prin care Primăria Orașului 
Târgu-Neamț a câștigat clădirea fostului Cinema Ozana. La Curtea de 
Apel Bacău a fost soluționat dosarul prin care Primăria a reușit să-și 
reîntregească patrimoniul cu respectiva clădire. Intenția Primăriei  este 
de a  redeschide cinematograful, dar pentru aceasta va depune o 
solicitare la Compania Națională de Investiții, pentru obținerea de 
fonduri în vederea reabilitării clădirii. Prin HCL nr. 21 din 31.01.2018 s-a 
aprobat introducerea în domeniul public al orașului a clădirii 
Cinematografului Ozana cu valoare de inventar 24.727  lei. 

 Prin Actul de adjudecare imobiliară nr.MG/8/2016 din 15.09.2017 s-a 
preluat de către Primăria Tîrgu Neamț în compensare, suprafața de 
teren de 6560 mp teren intravilan identificat prin nr.cadastral 55658 și 
CF 55658, situat în orașul Tîrgu Neamț, Pct. ”Pârâul Ursului”, str. 
Profesor Grigore Ungureanu. 

 Achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni la Staţiunea Băile Oglinzi 

S.A. -  85,69% din acţiuni. În urma acestei tranzacții, orașul Târgu 

Neamț preia controlul asupra SC STAȚIUNEA OGLINZI SA, obiectiv 

care joacă un rol esential pentru păstrarea titlului de zonă turistică de 

interes national. 
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CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 
EVENIMENTELE ORAŞULUI  

Agenda culturală 2017 a cuprins un număr de 36 de manifestări principale, dar la 
acestea s-au adăugat multe altele, prilejuite de evenimente locale sau naţionale, cele 
izvorâte din dorinţa de a promova talentele locale din mai multe domenii artistice, 
precum şi cele propuse de instituţii/organizaţii partenere.  

 La manifestările organizate au participat aproximativ 15.000 spectatori şi 
participanţi, în timp ce pe scenă au urcat aproximativ 1.200 de protagonişti.  

Susținerea evenimentelor culturale: Festival de Artă Medievală, Festivaluri 
Folclorice, evenimente de promovare a artiștilor locali, Zilele Orașului, Festivalul de 
Datini și Obiceiuri, spectacole cu mari artiști români, expoziţii, lansări de carte, 
CARAVANA FILMULUI ROMÂNESC- Cartea şi filmul, Spectacol caritabil de Florii 
„LUMINA IN SUFLET  DE COPIL, FESTIVALUL „BUCURIA LUMINII” editia a IX-a, 
Proiectul  cultural de anvergură națională:  Premiul Naţional pentru Proză „Ion Creangă”, Opera 

Omnia, „ZIUA UNIVERSALĂ A IEI”: Festival de Folclor „Dragoş-Vodă în Ţinutul 
Zimbrului”; Sărbătoare câmpenească „Grătaru’ de sub Cetate” cu:„Vacanţa Mare”, 
„Talisman”, Aurel Moga, Bianca Ioana Cristea, George Cojocărescu, Dan Ţăranu; 
Iarmaroc de toamnă, ediţia a III-a, organizat de Primăria Tg.Neamţ, Casa Culturii „Ion 
Creangă”, A:D.L. Eco Land, Asociaţia „Valea Ozanei”; Ziua Vânătorilor de Munte; 
Festival „Magia dansului” – organizat de Asociaţia „Magia copilăriei” şi Casa Culturii; 
1 Decembrie – Ziua Naţională a României; Festivalul de Muzică Uşoară pentru Copii 
„Eu vreau să fiu o stea”; 5 decembrie - Moş Nicolae la Tg.Neamţ; Concert de 
Crăciun, etc. 

Urmărind în permanenţă valorificarea potenţialului cultural local, atragerea 
tinerilor spre toate domeniile de exprimare artistică, au fost promovate şi stimulate 
apariţia pe scenă a multor artişti locali, cum ar fi: Sânziana Oşlobanu, Ionela 
Brănişteanu, Răzvan Cucoş, Yarina Cozma, Daria Boghian, Bogdan Dănilă, Iulian 
Pişta, Ciprian Diaconu, Patricia Axinia, Maria Magdalena Gavriloaia, Ana Dragu, 
Iuliana Maria Puşcaşu. De altfel, mulţi dintre aceştia, au reprezentat cu cinste oraşul 
pe scena unor festivaluri şi manifestări naţionale.  

Evenimentele expoziţionale organizate, au pus în valoare pictori locali, cum ar 
fi: Ioan Munteanu, Marilena Câmpeanu, Rodica Filip, reprezentanţi ai şcolilor sau 
Clubului Copiilor, dar şi mulţi artişti fotografi. Au fost organizate şi expoziţii cu 
produse meşteşugăreşti, continuând astfel munca de promovare a tradiţiilor locale.  

A fost sprijinită participarea tinerilor artişti locali la diverse festivaluri naţionale 
(Ansamblul „Ozana”, Ansamblul „Ţinutul Zimbrului” etc.). Nu au fost neglijaţi nici 
seniorii artişti locali, evidenţiind susţinerea formaţiei „Adonis”, a Grupului Vocal 
„Romantica” (Sindicat Pensionari), Victor Marinescu,etc.,care au prezentat 
spectacole pe scena instituţiei sau au realizat expoziţii de pictură (Ioan Munteanu), 
lansări de carte: Vasile Tomoioagă,Victor Manolache, acestea fiind doar câteva 
exemple. 

Pentru a satisface şi mai plenar cerinţele culturale ale tîrgnemţenilor şi nu numai 
( de menţionat că participă la activităţile noastre, şi cetăţeni din comunele limitrofe), 
au fost încheiate parteneriate cu diverse asociaţii, cum ar fi: Magia Copilăriei” 
Tg.Neamţ, „Eu vreau să fiu o stea” Tg.Neamţ, „DoMiDance” Roman, Clubul Sportiv 
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„Milady” Piatra Neamţ, Asociaţia „Steel Man” Tg.Neamţ, Fundaţia Culturală „Ion 
Creangă”, Fundaţia de Dezvoltare Locală „Speranţa”, Asociaţia „T.A.G.M.A.” Piatra 
Neamţ, Fundaţia „Sf.Teodora de la Sihla” Tg.Neamţ. Au fost încheiate parteneriate 
cu instituţiile şcolare din oraş şi nu numai. 

PROIECTE 

Ø Derularea Proiectului „Şcoala lecturii” finanţat de Administraţia 
Fondului Cultural Naţional. Scopul proiectului cultural: Amenajarea unui club de 
lectură pentru tinerii cu vârsta între 7-14 ani în incinta Casei Culturii „Ion 
Creangă” Tg. Neamţ. În cadrul proiectului s-a  înfiinţat un club de lectură pentru 
tineri cu vârsta între 7 şi 14 ani, club care a fost amenajat în incinta Casei Culturii 
„Ion Creangă” Tg. Neamţ. Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 5 luni (iunie - 
octombrie 2017) 

Proiectul a fost implementat de către Casa Culturii Ion Creangă, în parteneriat 
cu Biblioteca orășenească, Primăria asigurând sprijin în scrierea proiectului și a 
raportului final. 

Ø În anul 2017, pentru domeniul Cultură şi Turism, conf. Legii 
nr.350/2006- Primăria oraşului Tîrgu Neamţ a finanţat 5 proiecte, 
alocând suma de 69.261 lei:  
1. Fundaţia de Dezvoltare Locală „SPERANŢA” - Actul cultural – un 
mijloc de promovare a comunităţii noastre;  
2. Asociaţia Meşteşugarilor Nemţeanca - Mi-am luat bondiţă nouă – 
diversitate în imagini;  
3. Asociaţia de Dezvoltare Locală „Eco Land” - Iarmaroc la Tîrgu Neamţ 
– înfrăţirea cu legenda;  
4. Asociaţia Culturală „Eu Vreau să fiu o Stea” Tg. Neamţ - Festival de 
muzică uşoară şi populară pentru copii şi tineret; 
5. Asociaţia pentru Dezvoltare Economică şi Promovare Turistică Tg. 
Neamţ – Pe Valea Neamţului. 

 

Ø În domeniul Tineret şi persoane vârstnice conf. Legii nr.350/2006 au 
fost finanţate 4 proiecte în sumă de 57.697 lei:  

1. Asociaţia Pro Democraţia Club Tg. Neamţ – Educaţie pentru societate; 

2.  Asociaţia Puzzle Optimeast Tg. Neamţ – Voluntariatul - o cheie spre 
succes;  

3. Organizaţia Pensionarilor din judeţul Neamţ – Filiala Tg. Neamţ – Un 
trai mai bun pentru seniori;  

4. Asociaţia „Solidaritatea Pensionarilor” Tg. Neamţ- Recreere şi sănătate 
pentru membrii Asociaţiei Solidaritatea 
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SIGURANŢA PUBLICĂ  

prin acţiunile Poliţiei Locale 
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Nr. 
crt. 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ TOTAL OBS. 

 ACŢIUNI ORGANIZATE  ŞI DESFĂŞURATE   
1. Din care: 

- pe ordine şi linişte publică  
188 

 
 

- pe comerţ ilicit 2  
- pe mediu şi salubrizare              
  (nr. acţiuni) 

49  

- 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   

 
 
1 
0 
 

59 
 

18 
 
0 

37 

 
 

 

 

 

 

 

- autovehicule abandonate sau fără stăpân cf. 
Legii nr. 421/2002: 
- identificate şi somate 
- nr. maşini ridicate de proprietari  
 
 
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 

 
4 
2 
0 
 
 
 

53 
15 
 
 

ocazional 
 

- actiuni cu 
caracter 

permanent 

 

 

2. ACŢIUNI ÎN COLABORARE CU : 
- Servicii din Primărie  

 
 

 

- Serviciul Public de Asistenţă Socială – diverse   
33 

 

- Serviciul Public de Asistenţă Socială (Legea 
416/2001) 

 
zilnic 

 

- Serviciul Public de Asistenţă Socială – 
reprezentanţii romilor 

 
19 

 

- Protecţia Copilului 12  
- Control Comercial 5  
- Compartiment de Mediu 9  
- Compartiment Transporturi 22  
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- S.V.S.U. 38  
- Compartiment administrativ 15  
- Serviciu UAT 4  
- C.I.U. – S.R.L. 18  
- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă 
a Persoanei 

 
11 

 

- Serviciul de administrare parcări (S.C. Civitas 
S.R.L.) 

 
27 

 

- Poliţia oraşului 28  
- Inspectoratul de Jandarmi 9  
- Poliţia Locală Vânători-Neamţ 12  
- I.S.U. Neamţ 4  
- Romtelecom 2  
- S.C. ROSAL  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 

 

 - Relatii publice 23  
3. 

MĂSURI PREVENTIVE ŞI DE ORDINE 
PUBLICĂ la activităţile culturale, sportive, 
religioase, probleme sociale 

 
44 
2 
9 
6 
1 
7 
2 
1 
1 
 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

 
Stadion Cetatea 

Exercitii de alarmare 
Delegatii 

Zilele Cetatii si orasului 
Ziua drapelului 

Bîlciul anual 
Depuneri de coroane 

Mesteri populari 
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 
- Planuri de actiuni - 7 

 
 
 
 
 

 
Pe toată perioada 

desfăşurării lucrărilor 

5. INTERVENŢII, STĂRI CONFLICTUALE 
APLANATE 

 
18 

 

6.  PATRULĂRI AUTO zilnice  
7.  PATRULĂRI PEDESTRE zilnice  



 

21 

8. PARTICIPĂRI LA ŞEDINŢELE ASOCIAŢIILOR 
DE PROPRIETARI, GRUPURI DE CETĂŢENI 
DIN CARTIERE 

 
          1 

 

9.  PROCESE VERBALE – de îndeplinire a 
procedurii de comunicare prin afişare a 
proceselor verbale de contravenţie. 

 
 

21 

 

10. INFRACŢIUNI CONSTATATE 9  
11. PERSOANE SUSPECTE PRINSE ŞI 

PREDATE POLIŢIEI ORAŞULUI 
 

 
5 

 

12. CERSETORI indentificaţi/sancţiuni 
contraventionale 

 
65/53 

 

13. MINORI/OAMENI AI STRAZII INTERNATI LA 
CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE 
URGENTA 

 
5 

 

14. PERSOANE INDRUMATE SPRE LOCUL DE 
DOMICILIU 

32  

15. LOCURI DE DEPOZITARE CLANDESTINA A 
DESEURILOR IDENTIFICATE SI IGIENIZATE 
LA PROPUNEREA POLITIEI LOCALE 

 
 

13 

 

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 
                   Avertismente 
                   Atentionari 

199 31290 lei 

 
 

199 
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 
 

654  

 
479 

 

175  

20. PROCESE VERBALE DE CONTRAVENTIE 
CONTESTATE  

6  

Din care: 
- transformate in avertisment 

  
 

Juridic - mentinerea amendei aplicate  
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- procese verbale anulate    
 
 

- pe rol pentru solutionare   

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 562  
24. PERSOANE AVERTIZATE 683  
25. PERSOANE PRIMITE IN AUDIENTA 23  
26. MATERIALE PUBLICATE PE SITE SI IN 

MASS MEDIA 
18 Anunturi, fluturasi, afise 

27. PERSOANE SUPUSE CONTROLULUI 
CORPORAL 

36  

28. PERSOANE CONDUSE LA SEDIUL POLITIEI 
LOCALE 

87  

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 45  
32.  AUTOTURISME VERIFICATE 4  
33.  BAGAJE CONTROLATE 7  
34. SOMAŢII ÎNMÂNATE CETĂŢENILOR CF. 

H.C.L. 
 

179 
 
 
 
 

Agenti economici 
Verificari agenti economici 

35. PERSOANE DUSE LA POLITIA NATIONALA 
PT. A FI INTRODUSE IN BAZELE DE DATE 

 
29 

 

36. PERSOANE PREDATE ALTOR INSTITUTII 
(CENTRU DE ZI) 

18  

37. SESIZĂRI PRIN SERVICIUL UNIC DE 
URGENTA 112 

22  

38. RAPOARTE DE ACTIVITATE 
Procese verbale puncte fixe – Groapa 
Ecologica, Statiunea Oglinzi, Primaria orasului 

1265  

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 4 - Pol. Naţ. – ordine publică 
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1 
 
 

- 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  6  
44.  NOTE INTERNE/DISPOZITII, PRIMĂRIE 14  

 

ACŢIUNI PROPRII ORGANIZATE SI DESFASURATE 

ALTELE 87 
MEDIU SI SALUBRIZARE 23 
COMERT ILICIT 1 
ORDINE SI LINIŞTE PUBLICA 188 

 

ACŢIUNI ORGANIZATE ŞI DESFĂŞURATE ÎN COLABORARE CU ALTE 
INSTITUŢII 

S.V.S.U. 38 
C.I.U. – S.R.L. 18 
Poliţia oraşului 28 
Inspectoratul de Jandarmi 9 
Pol. Locala Vânători-Neamţ 12 
I.S.U. Neamţ 4 
CIVITAS 27 
Romtelecom 2 
S.C. ROSAL S.R.L. 14 
S.C. Eurosal Trade S.R.L. 16 
APASERV 5 
S.P.C.L.E.P. 4 
 Primaria Tg. Neamt 75 
alte unitati 9 

 

SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE – Au fost aplicate 199 sancţiuni 
contravenţionale, din care 73 avertismente şi valoarea amenzilor este de  31290 lei. 

Actul normativ Nr. sancţiuni 
Legea 61/1991 105 
Legea 12/1990 2 
H.C.L. 22/2013 25 
O.U.G. 195/2002 67 
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SPRIJINIM COMUNITATEA PRIN 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
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 Principalele prestaţii şi servicii oferite in anul 2017 : 

1. Alocaţia de stat pentru copii - 216 dosare  
2. Indemnizatia /stimulentul pentru cresterea copilului până la vârsta de 2 
ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap  

 - 116 dosare de indemnizație pentru creşterea copilului până la vârsta de 1-2 ani  

- 62 dosare pentru acordarea stimulentului de inserție. 

- 2 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, resp. în cazul părintelui cu handicap care are în 
îngrijire copil cu vârsta sub 7 ani 

- 2 dosare întocmite şi transmise 

4. Ajutor social – 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. 

- La începutul anului 2017 erau în evidență 129 dosare, iar la finele anului 2017 erau 
în evidență 157 dosare, din care 156 în plată şi 1 pentru care plata a fost suspendată 
temporar. 

5. Ajutorul de urgență - au fost acordate un număr de 31 ajutoare de 
urgență, în sumă totală de 13400 lei. 
 

6.Ajutoare pentru încălzirea locuintei 

 –Pentru sezonul rece noiembrie 2017 – martie 2018, în perioada octombrie 
2017 – 20 noiembrie 2017 s-a înregistrat următoarea situație : 

- dosare ajutor încălzire în sistem centralizat : 3 

- dosare ajutor încălzire cu gaze naturale : 160 

- dosare ajutor incalzire cu lemne: 273 

- dosare ajutor incalzire energie electrica : 20 

7.Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap 

-  au fost consiliate cca. 289 persoane cu nevoi speciale  
- au fost întocmite: - 15 anchete sociale pentru persoane fără grad de 
handicap şi 218 anchete sociale pentru persoanele care au avut grad de 
handicap pentru perioadă determinată, care au mers la la Comisia de 
Evaluare in vederea incadrarii intro categorie de persoane cu handicap sau 
pentru reevaluare 
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- 10 anchete sociale intocmite la solicitarea diverselor centre de primire a 
persoanelor cu handicap, pentru persoanele internate, in vederea actualizarii 
dosarelor 

            - 12 dosare de internare într-un centru de îngrijire şi asistență, pentru 
persoane cu nevoi speciale ce nu pot beneficia de îngrijire în cadrul familiei. 

 Cantina De Ajutor Social  oferă hrană familiilor şi persoanelor 
care se află în situații de necesitate  

- Întocmire anchete sociale beneficiari – 38 
- Întocmire referate de acordare masă pentru beneficiari - 38 
- Întocmire decizii de acordare masă pentru beneficiari - 38 
- Întocmire dosare beneficiari pentru acordare masă - 38 
- Întocmire contracte beneficiari pentru acordare masă - 38 
- Întocmire referate de încetare masă pentru beneficiari - 2 
- Întocmire decizii de încetare masă pentru beneficiari – 2 
- Întocmire pontaje lunare. 

 
 CENTRUL  DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA  PERSOANELOR  

FĂRĂ ADĂPOST  “ SFANTA  TEODORA “ 

Nr. 
Crt. 

Indicator Total 

1 Găzduire pe timp de noapte 46 
2 Găzuire perioadă 

determinată 
77 

3 Mese acordate 6591 
4 Asistare sociala 113 
5 Suport psihologic 52 
 

In perioada 11.09.2017- 29.11.2017 nu au fost beneficiari în centru   din cauza 
lucrărilor demarate pentru obținerea autorizației ISU. O dată cu stabilirea  centrului ca  
spațiu de primire în regim de urgență pentru perioada de iarnă, au fost  cazați pe timp 
de noapte cei 8 beneficiari. 

- Au fost asistați în vederea întocmirii Cărții provizorii de identitate 2 beneficiari; 
- A fost asistat în realizarea Certificatului de încadrare într-o categorie de 

persoane cu handicap 1 beneficiar; 
- Au fost realizate 10 Rapoarte de evaluare psihologică. 
- Au fost aplicate câte 2 teste psihologice fiecărui beneficiar. 
- Au fost completate 9 Fișe de consiliere psihologică. 
- Zilnic s-au acordat informații și consilieri persoanelor solicitante cu privire la 

cadrul legal de accesare a serviciilor centrului. 
În anul 2017 s-a realizat racordarea la rețeaua de canalizare a orașului Tîrgu Neamț. 
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 BIROU PROTECȚIA COPILULUI  ŞI AUTORITATE   TUTELARĂ 

La sfârşitul anului 2017, în cadrul Biroului Protecţia Copilului şi Autoritate Tutelară 
se aflau în evidenţă : 

- 21 asistenţi maternali 
- 30 copii  încredinţaţi  la asistent maternal 
- 9  copii încredinţaţi în plasament de tip familial 
- 14 copii aflaţi în instituţii de învăţământ speciale  
- 32 copii pentru care este instituită măsura plasament în servicii publice 

specializate sau asistent maternal profesionist 
- 35  copii care au comis fapte penale  
- 86  copii încadraţi în gradul de handicap „mediu” , „ accentuat” şi „grav” 
- 55  copii înscrişi / reînscrişi la Creşa nr.1 
- 209  de familii beneficiare de alocaţii pentru susţinerea familiei 
- 17 copii  pentru acordarea stimulentului educaţional- tichetelor sociale  

                                                                                            

În  perioada 01.01.2017-31.12.2017 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 11 copii care au fost orientaţi în învăţământul şcolar special, 
o 2  copii care au săvârşit fapte penale şi sunt la prima abatere, 
o 11 dosare noi pentru copii în vederea evaluării de Comisia de 

specialitate pentru încadrare într-o categorie de persoane cu handicap 
ce necesită protecţie socială 

o 3 copii pentru care s-au întocmit planuri de servicii în vederea stabilirii 
unei măsuri de protecţie specială 

-s-au întocmit 86 anchete sociale şi anexele aferente privind copii deficienţi aflaţi în 
evidenţă în vederea reînnoirii certificatului de încadrare într-o categorie de persoane 
cu handicap ce necesită protecţie 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 ( 9 copii 
aflaţi în plasament de tip familial şi 30 copii încredinţaţi la asistenţi maternali 
profesionişti) şi s-au centralizat fişele lunare de informare cu privire la situaţia 
copilului ocrotit în familia substitutivă; 

- trimestrial s-au întocmit documentaţii necesare pentru cei 39 copii care au domiciliul 
în Tg. Neamţ în vederea menţinerii măsurii de protecţie specială  plasament de tip 
rezidenţial sau /la asistent maternal profesionist şi plasament de tip familial precum şi 
pentru rudele acestora; 

- s-au organizat 2 întâlniri între membrii ai familiei naturale şi copiii aflaţi în plasament 
la asistenţi maternali profesionişti;  

- s-au întocmit 7 caracterizări necesare asistenţilor maternali pentru reînnoirea 
contractelor de muncă; 

- s-au întocmit 6 anchete sociale  pentru copii care au săvârşit fapte penale şi sunt/nu 
sunt la prima abatere; 
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 - s-au întocmit 5 documentaţii necesare menţinerii măsurii de protecţie specială 
pentru tineri care au împlinit vârsta de 18 ani şi îşi continuă studiile; 

- s-au întocmit trimestrial  Rapoarte de  monitorizare pentru cei 2 copii care au 
stabilită măsura de protecţie - tutela;  
- s-au întocmit răspunsuri, note de constatare şi rapoarte de vizită pentru analiza a 7 
sesizări de abuz, neglijenţă sau violenţă domestică; 
- s-au distribuit gratuit un număr de 635 cutii lapte praf corespunzător unui număr de 
127 copii cu vârsta până într-un an, conform Ordinului Ministerului Sănătăţii şi 
Familiei nr.449/2001 şi al Ministerului Administraţiei Publice nr.410/2001; 

- 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 şi Serviciul de Poliţie Locală; 

- s-a participat la 8 audieri ale minorilor cercetaţi pentru săvârşirea unor fapte penale  

- s-au întocmit 4 anchete sociale  pentru acordarea sprijinului financiar din cadrul 
Programului ”Euro 200”; 

- s-au întocmit 15  anchete sociale pentru copii din  raza oraşului Tg. Neamţ pentru a 
beneficia de sprijinul financiar ” Bani de liceu”; 

- au fost înregistrate un număr de  9  Hotărâri ale Comisiei de Protecţie  Neamţ 

-s-a întocmit documentaţia pentru acordarea stimuletului educational sub forma 
tichetelor sociale, pentru 9 copii prescolari,conform  prevederilor  legii 248/2015, cu 
modificarile şi completările ulterioare 

Pentru activitatea de Autoritate Tutelară s-au întocmit:  

- 49 anchete pentru dosare de divorţ cu minori efectuate la domiciliul fiecărui 
părinte 

- 6 anchete pentru autorizări tutore şi stabilire pensii de întreţinere copii 
- 28 adrese privind solutionarea dosarelor de divort ,Judecătorii şi Birouri 

Notariale 
- 5 dosare pentru stabilire curator special, în vederea reprezentării minorilor în 

faţa notarului public 
- 5 anchete pentru acordare indemnizaţii creştere copil 

 

 CRESA NR. 1 TG.NEAMT 

- In perioada 01.01.2017-31.12.2017 toate activitatile desfasurate au fost 
coordonarea serviciilor de ingrijire, nutritie si supravegherea copiilor care 
frecventeaza cresa , prin organizarea activitatii personalului din unitate prin 
stabilirea unui program zilnic al copiilor , si controlul calitatii serviciilor oferite. 

-    In anul scolar septembrie 2016-septembrie 2017 au fost inscrisi un numar 
de 66 de copii , grupati pe cele 3 grupe existente la nivelul cresei , dintre care 
4 copii s-au retras din motive financiare , costul mediu de intretinere pentru 
copii ai caror parinti nu au domiciliul stabil pe raza orasului Tg neamt fiind de 
23 lei /zi, si 2 copii din motive de neadaptabilitate .Media anuala a copiilor 
care au frecventat unitatea noastra in anul 2017 fiid de 42 copii/zi. 
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Ø În domeniul  Social au fost finanţate conf. Legii nr.350/2006- 3 
proiecte în sumă de  41.740 lei:  
1. Fundaţia Filantropică Omenia- Micul gospodar mare;  
2. Asociaţia Căsuţa cu Miracole - Oameni printre noi şi noi printre 
oameni;  
3. Asociaţia CAUTĂ -  Nu renunţăm! 

Ø 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. 
Proiectul nu a fost propus spre finanțare în urma procesului de selecție 

și evaluare 

 

 

 

 

  

 
. 
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RELAŢIA INSTITUŢIEI CU CETĂŢENII 
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Comunicarea cu cetăţenii 

 În anul 2017, am continuat și extins politica de deschidere a Primăriei către 
cetățenii oraşului. Pe lângă menținerea unei relații corecte și susținute cu mass-
media, am pus accent pe dezvoltarea instrumentelor proprii de comunicare moderne. 

 În ceea ce priveşte relaţia 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/interviuri apărute in presă: 144 
 

· Conferinţe de presă organizate și susținute: 5 
 

· Dezbateri publice organizate și susținute: 2 
 

· Anunţuri, știri, comunicate de presă  în mass media:  - 110 
  
 Toate şedinţele Consiliului Local Tîrgu Neamţ şi conferinţele de presă 
susţinute de conducerea instituţiei, dar şi alte evenimente publice din anul 2017 au 
fost transmise pe canalul YouTube, sau pe pagina oficială de Facebook a Primăriei. 
Pagina de Facebook a Primăriei a avut nu doar rolul de a populariza ştiri despre 
activitatea instituţiei, ci şi pe acela de a propaga informaţii despre evenimente 
culturale, sociale, etc. relevante pentru comunitate, răspunsuri la mesajele primite, 
transmiterea informațiilor serviciilor abilitate să le soluționeze/gestioneze, etc. Pagina 
de Facebook deschisă din iulie 2017 a ajuns la finele anului la peste 4900 de fani 
„naturali”. In luna noiembrie 2017, timp de o oră, Primarul oraşului a fost în direct cu 
cetăţenii , răspunzând la întrebările acestora.  

 

 Liberul acces la informaţii de interes public –este asigurat prin 
intermediul Serviciului Comunicare şi Relaţii Publice, serviciu care 
asigură relaţia directă cu cetăţeanul. 

In anul 2017 s-a răspuns în proporţie de 100% la cererile de informaţii 
de interres public (68 de solicitări scrise, conf.Legii nr.544/2001). Dintre 
acestea, 47 au fost solicitate de persoane fizice şi 21 de persoane 
juridice(mass-media, alte instituţii publice, ONG-uri). Departajate pe 
domenii de interes informaţiile solicitate s-au referit la: a) Utilizarea 
banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)-16 ; b) Modul de 
îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice -30 ; ) c) Acte normative, 
reglementări – 12; d) Activitatea liderilor instituţiei – 4; e) Acte fond 
funciar ; Completare chestionare ; Copii din arhiva instituției, solicitare 
de documente justificative  – 6 

Nu s-au înregistrat acţiuni în justiţie intentate Primăriei oraşului Tîrgu 
Neamţ, care să aibă drept obiect nerespectarea prevederilor Legii 
nr.544/2001. 
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 Activitatea de Registratură 

În Sistemul informatic de registru intrări-ieșiri documente –

Registratura Generală au fost înregistrate 22754 adrese, din care : 

· Intrări: 10767 

· Ieşiri: 11987 

· Faxuri primite- 1430 

· Faxuri transmise- 774  

Prin Registratura Direcției de Venituri-Impozite și Taxe s-au înregistrat  
19064 acte (certificate de atestare fiscală, procese-verbale de 
sancționare a contravențiilor, somații de plată, titluri executorii, etc.) 

  
 Activitatea de expediere a corespondenței   

Comunicarea cu cetăţenii se face şi prin intermediul corespondenţei 
poştale, astfel că în anul 2017 s-au făcut 20.170 trimiteri poştale în 
valoare de 82,074.60 lei., iar prin poşta electronică – 1394. 

 Organizarea audienţelor 

218 solicitări pentru audienţă ce au vizat  un număr de 222 probleme. 
Dintre acestea, 124 de persoane s-au prezentat la audienţe, iar 94 nu 
s-au prezentat sau au rezolvat problemele în alte moduri. 

Cetăţenii înscrişi în audienţă la Primarul Vasilică Harpa au supus 
discuţiei în cadrul audienţei următoarele categorii de probleme: 

� Sociale: 70 
� Probleme ale comunităţii(câini, cerşetori, amenajare spaţii de joacă 

pentru copii, toaletarea copacilor) : 30 
� Concesionare spaţii sau terenuri: 24 
� Locuri de muncă: 21  
� Investiţii(includerea în programul de modernizare şi asfaltare a mai 

multor străzi din oraş, extindere reţea de gaz metan, canalizare, 
alimentare cu apă): 17 

� Cadastru(urgentarea soluţionării dosarelor de fond funciar, schimburi 
de terenuri, rectificări titluri de proprietate): 13 

� Scutiri taxe şi impozite: 13 
� Solicitare de locuinţă ANL: 6 
� Urbanism( intrări în legalitate, diferite avize de oportunitate, verificarea 

respectării parametrilor din autorizaţiile de construcţie) : 4 
� Diverse( anveloparea blocurilor, relaţia cu asociaţiile de proprietari, mai 

ales în legătură cu încărcarea nejustificată a listei de cheltuieli la 
întreţinere; promovarea unor parteneriate, Solicitare finanţare): 24 
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 DISPOZIȚII EMISE ÎN ANUL 2017 

În exercitarea atribuţiilor pe linie de administraţie publică, s- au emis un număr de 
1071 dispoziţii, prin care s-au soluţionat probleme concrete ale comunităţii în 
următoarele domenii:  

Nr. 

crt. 

Denumire domenii Nr.  

dispoziţii 

1. Aplicarea Legii nr.416/2001 D.A.S. 243 

2. Diverse D.A.S. 148 

3. Resurse umane 402 

4. Autorizare şi control comercial 59 

5. Juridic-contencios 26 

6. Consiliul Local 37 

7. Stare civila 9 

8. Investiţii, transporturi 65 

9. Protecţia mediului 14 

10. Contabilitate 9 

11. S.V.S.U. 2 

12. Venituri impozite şi taxe 7 

13. Administraţie Publică 25 

14. Dezvoltare locală 11 

15. Asociaţii de proprietari 2 

16. Urbanism 12 

Total dispoziţii 1071 

 

 HOTĂRÂRI APROBATE ÎN CONSILIUL LOCAL TÎRGU NEAMȚ - 376 

 

 



 

34 

 TITLURI, DISTINCTII ACORDATE ÎN CONFORMITATE CU 
REGULAMENTUL PENTRU CONFERIREA TITLULUI DE 
”CETĂȚEAN DE ONOARE”  (HCL nr.62/28.03.2014) 

1. Titlul de « Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ» 
Doamnei Ing.Tincuța Ciubotariu 

2. Titlul de «Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ » 
Doamnei Olga Caia 

3. Titlul de « Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ» 
post-mortem Domnului Merticaru Gică 

4. Titlul de «Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ » 
Domnului Pierre Dosso  

5. Titlul de «Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ » 
Domnului Constantin Ciubotariu 

6. Titlul de «Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ » 
Domnului D.R.Popescu 

7. Titlul de «Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ » 
Domnului Daniel Corbu 

8. Titlul de «Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ » 
Domnului Dorel Vișan 

9. Titlul de «Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ » 
Domnului Constantin Parascan 
 

Plachetele și diplomele au fost înmânate în cadru festiv cu ocazia deschiderii 
oficiale a Zilelor orașului Tîrgu Neamț 2017, în data de 8 septembrie 2017 și în cadrul 
Zilelor Ion Creangă –martie 2018. 

 RELATII DE INFRĂȚIRE 
La data de 8 septembrie 2017 s-a semnat în cadru festiv –în cadrul 
deschiderii oficiale  a ”Zilelor orașului Tîrgu Neamț 2017” , 
Înţelegerea de cooperare între oraşul Tîrgu Neamţ din România 
şi comuna Bubuieci, Municipiul Chișinău din Republica 
Moldova.  
 

DELEGAȚII OFICIALE  

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. 

Primăria 
oraşului Tîrgu 
Neamţ 

Franța 7.03-
14.03.2017 

Vizită efectuată  în 
orașul Saint Just-Saint 
Rambert la invitația 
Primăriei din orașul 
Saint Just-Saint 

Delegația a participat 
la   ”SEMAINE 

CUISINE 
ROUMAINE -  MJC 
et COLLEGE -  
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Rambert și a  Asociației  
Échange Roumanie. 

Delegație formată din 
Dna Geanina Fedeleș - 
Administrator Public si 
3 membri ai Asociației 
”Valea Ozanei”  

 

CUISINE” –stagiu de 
bucătărie 
românească- 
organizat de către  
Asociația  Échange 
Roumanie și Primăria 
din St.Just-Saint 
Rambert (oraș înfrățit 
cu Tîrgu Neamț din 
anul 1999) 

Vizite la principalele 
obiective din St.Just-
St.Rambert 

Schimb de 
experiență  

2. Cetatea Albă 
(Bilgorod– 
Dnistrovskii) 

Ucraina 30.06.2017-
02.07.2017 

Vizită primită/ delegație 
formată din 4 membri – 
3 reprezentanți ai 
Societății române 
național-culturale din  
Cetatea Albă și un 
reprezentant al 
Muzeului regional 

Delegatia a participat 
la manifestarile 
ocazionate de „Zilele 
Cetății Neamţ”- ediţia 
a XVII – a 

Vizite la monumente 
istorice, participare la 
conferințe,etc 

3.  Primăria 
comunei 
Bubuieci  

R.Moldova  30.06.2017-
02.07.2017 

Vizită primită/ delegație 
formată din 4 membri – 
conducerea Primăriei 

Delegatia a participat 
la manifestarile  
ocazionate de „Zilele 
Cetății Neamţ”- ediţia 
a XVII – a 

Vizite la monumente 
istorice, participare la 
conferințe,etc 

 
4. 

Asociația 

Echange 

Roumanie 

Franța 7-11 
SEPTEMBRIE 
2017 

Vizită primită/delegație 
formată din 12 
persoane- membri ai 
Asociației Echange 

Delegația a participat 
la manifestările 
ocazionate de ”Zilele 
orașului Tîrgu 
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Roumanie, 
reprezentanți ai unei 
trupe de teatru și ai 
Primăriei  din orașul 
înfrățit SaintJust-Saint 
Rambert  
 
 

 

Neamț”. 
Președintele 
Asociației – Dl.Pierre 
Dosso a primit titlul 
de ”Cetățean de 
onoare al orașului 
Tîrgu Neamț”. 
Vizite la principalele 
obiective din oraș, 
excursie la Lacul 
Roșu, participare la 
seminarii, conferințe 
Încheierea unui 
parteneriat între 
Casa Culturii ”Ion 
Creangă” și Trupa de 
teatru  M  J C 
DELITS D'SENE 
Troupe de Theatre 

5. Primăria 
orașului 
Dondușeni  

Republica 
Moldova 

8-10 
SEPTEMBRIE 
2017 

Vizită primită/ 
delegație formată din 2 
membri – Primarul 
orașului și un consilier 
local 

Delegatia a participat 
la manifestarile  
ocazionate de ”Zilele 
orașului Tîrgu 
Neamț”. 
Vizite la principalele 
obiective din oraș, 
excursie la Lacul 
Roșu, participare la 
seminarii, conferințe, 
întâlniri cu directorii 
de școli din orasul 
Tîrgu Neamț în 
vederea stabilirii unor 
schimburi de 
experiență cu elevii 
din cele 2 orașe. 

6.  Primăria 
comunei 
Bubuieci  

R.Moldova  8-10 
SEPTEMBRIE 

2017 

Vizită primită/ 
delegație formată din  
2 membri – Primarul și 
Viceprimarul comunei 

Delegatia a participat 
la manifestarile  
ocazionate de ”Zilele 
orașului Tîrgu 
Neamț”. 
Vizite la principalele 
obiective din oraș, 
excursie la Lacul 
Roșu, participare la 
seminarii, conferințe, 
întâlniri cu directorii 
de școli din orasul 
Tîrgu Neamț în 
vederea stabilirii unor 
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SPCLEP  

ACTIVITĂŢI PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR  

În cursul anului 2017 au fost tipărite un număr de 11418 acte de identitate, au 
fost eliberate 129 cărţi de identitate provizorii şi 598 menţiuni privind stabilirea 
reşedinţei. 

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 41 de acţiuni, fiind 
puse în legalitate 191 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: 

- 416 invitaţii cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actului de identitate în 
termenul prevăzut de lege în trimestrul al IV-lea 2016 

-  100 invitaţii cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actului de identitate în 
termenul prevăzut de lege în trimestrul I 2017 

-  100 invitaţii cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actului de identitate în 
termenul prevăzut de lege în trimestrul al II-lea 2017 

-  186 invitaţii cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actului de identitate în 
termenul prevăzut de lege în trimestrul al III-lea 2017 

Ca urmare a Radiogramei DEPABD nr. 3807846 din 27.02.2017 referitor la 
lista cu cetăţenii din evidenţa activă născute în anul 1919 (19 persoane), au fost 
efectuate au fost identificate  fişele de evidenţă locală şi au fost solicitate extrase de 
la locul naşterii. Situaţia acestora se prezintă astfel: 2 persoane decedate, 15 
persoane în viaţă, 2 persoane neidentificate în registrele de stare civilă. Acţiunea a 
fost finalizată. 

schimburi de 
experiență cu elevii 
din cele 2 orașe. 
În data de 8 
.09.2017,  în cadrul 
deschiderii oficiale a 
Zilelor orașului Tîrgu 
Neamț s-a semnat  
Înţelegerea de 
Cooperare între 
oraşul Tîrgu Neamţ-
România  şi comuna 
Bubuieci – 
R.Moldova 
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Referitor la Dispoziţia comună DEPABD-IGPR nr. 3880113/4/2017 privind 
desfăşurarea activităţilor pentru punerea în legalitate a cetăţenilor care deţin acte de 
identitate al căror termen de valabilitate a expirat în perioada 2014-2015, au fost 
întocmite raportări în fiecare lună, începând cu luna aprilie. Din totalul de 514 
persoane, au fost verificate toate persoanele. Acţiunea a fost finalizată. 
ACTIVITĂŢI PE LINIE DE STARE CIVILĂ 

- acte de stare civilă înregistrate – 884, din care 483 de naştere, 136 de căsătorie şi 
265 de deces; 

- certificate de stare civilă eliberate – 2291, din care 1685 de naştere, 233 de 
căsătorie şi 373 de deces; 

- transcrieri certificate/extrase eliberate de autorităţile altor state – 52, din care 36 de 
naştere, 10 de căsătorie şi 6 de deces; 

- dosare în vederea schimbării pe cale administrativă a numelui/prenumelui – 2 

- menţiuni operate la exemplarul I şi transmise la exemplarul II – 1719, din care 1179 
primite şi 405 comunicate la S.P.C.L.P.-uri; 

- dosare în vederea rectificării actelor de stare civilă şi/sau a menţiunilor înscrise pe 
acestea – 5; 

- menţiuni privind schimbarea numelui/prenumelui, divorţul pronunţat în străinătate 
înscrise pe actele de stare civilă – 2; 

- au fost înregistrate: 9 avize de înregistrare tardivă a naşterii, 6 CNP-uri atribuite 
eronat, 1 redobândire cetăţenie română şi 1 renunţare la cetăţenia română. 

 

 

 

 

    

 


