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CUVÂNT ÎNAINTE 
 Datele menționate în prezentul raport reflectă activitatea primarului și a autorității 
publice locale pe parcursul anului 2017, modul de realizare al obiectivelor propuse, 
îndeplinirea angajamentelor asumate și perspectivele oraşului pentru anul 2018. Pe tot 
parcursul perioadei de referință întreaga administrație publică locală a oraşului Tîrgu 
Neamţ a activat în condiții de transparență și rigoare pentru identificarea și rezolvarea 
problematicii complexe din comunitate. Scopul principal al muncii aparatului de 
specialitate și al celorlalte structuri implicate a fost prestarea de servicii publice față de 
cetăţeni la standarde de calitate și profesionalism, gestionarea corectă și eficientă a 
resurselor financiare și umane ale oraşului, în scopul dezvoltării generale a comunității.  

Primăria orașului Tîrgu Neamț și-a desfasurat activitatea pe anul 2017 în 

domeniile economic, social și de mediu, în baza obiectivelor prevazute în strategia de 

dezvoltare durabilă pentru perioada 2014-2020.Toate proiectele derulate, însemnând 

continuarea unor lucrări începute în anii precedenți, finalizarea unora dintre ele şi 

demararea altor proiecte în care sursele de finanțare au fost coroborate- buget de stat-

buget local-finanţări nerambursabile, au avut ca scop Îmbunătăţirea condiţiilor de trai 

ale comunităţii locale.  

Printre realizările majore ale anului 2017 amintim: îmbunătățirea situației 

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

până la 12%, repararea şi modernizarea străzilor, amenajarea 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, 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. 

Orașul nostru a parcurs şi în anul 2017 un amplu proces de transformare, proces 

ce va continua și în perioada următoare, obiectivele, prioritățile și proiectele viitoare 

urmărind diversificarea domeniilor de acțiune, prin implicarea administraţiei locale şi prin 

alegerea celei mai bune strategii de dezvoltare a oraşului nostru. 

PRIMAR, 

VASILICĂ HARPA 
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I. STRUCTURA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE  

Conducere: 

Primar – VASILICĂ HARPA 

Viceprimar – VASILE APOPEI 

Secretar oraș – ŢUŢU ION 

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 Venituri- Impozite și taxe 

 

 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 
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 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 Protecţia Mediului 

 

 SERVICIUL FOND FUNCIAR-REGISTRU AGRICOL 

1. Compartiment Fond Funciar 

2. Compartiment Registru Agricol 

 

 SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

1. Compartiment Informare şi Relații Publice 

2. Compartiment Registratură, Relaţii cu Publicul şi Arhivă 

3. Compartiment Informatică  

4. Compartiment Relaţii cu Presa  

 

 SERVICIUL  INVESTITII  -TRANSPORTURI   

1. Compartiment Investiții și Drumuri 

2. Compartiment Achiziții Publice 

3. Compartiment Fond Locativ și Locuințe 

4. Compartiment Transporturi, Gospodărie Comunală, Iluminat 

Public 

5. Compartiment Contracte  Servicii Sociale 

 

 SERVICIUL ADMINISTRATIV-GOSPODĂRESC 

 BIROU PLANIFICARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE 

 Compartiment Audit Public Intern 

 Compartiment  Prevenire, Îndrumare, Control Comercial şi 

Autorizări 

 Compartiment Asociații de Proprietari 

 Cabinet Primar – consilieri personali ai Primarului  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

 

II. DATE FINANCIARE   
                            

                   BUGETUL PROGNOZAT SI  REALIZAT  -  2017  

A. VENITURI 

În condiţiile aplicării art.14 ,alin.7 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale.      

NR. 
CR
T. 

DENUMIRE SURSĂ DE VENIT SUMĂ – MII LEI 

Prognozat Realizat % 

1. Venituri proprii 15.995          16.231 101 

a)Venituri din impozite şi taxe locale 
 
b)Cote defalcate din impozitul pe venit 

8.303 7.907 95 

7.692 8.324 108 

2. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

 29.015  

3. Sume defalcate din impozitul pe venit  629  

4. Subvenţii de la bugetul statului  3.943  

5. Sume primite de la UE    

6. Subvenţii de la Consiliul Judeţean  2.226  

7. Transferuri voluntare  261  

TOTAL GENERAL   52.306 

 

Conform Legii nr.186 /2014  a Bugetului de Stat pentru anul 2017,  LIMITA DE 
ÎNCASARE LA VENITURI PROPRII  ALE  oraşului Tg.Neamţ,  este  de 6.000.000 lei.  

Primaria oraşului Tg.Neamţ a încasat în anul 2017 venituri proprii  în sumă de 
7.907.454 lei ,  cu 1.907.454 lei  mai mult decât  cel prevăzut de lege. 

Numărul de roluri  fiscale nominale unice   : 

                                        Persoane fizice:             17.743   roluri  - active  12.068 

                                        Persoane juridice            2.525   roluri  - active       804 

                     TOTAL     -    19.739   roluri   - active  cu dosare în arhiva curentă aferentă. 

             Din totalul de 12.068 –contribuabili persoane fizice (corespunzator cu 12.068 
roluri fiscale active ) 

                 - 9.807 de contribuabili  si-au achitat integral  obligatiile fiscale  pe anul 2017.     

383 –contribuabili persoane fizice au achitat anticipat obligatiile fiscale  
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-        2.261 –contribuabili persoane fizice  sunt cu restanțe. 

             Din total 804 contribuabili persoane juridice (corespunzator cu 804 roluri 

fiscale active): 

 - 679 de contribuabili persoane juridice si-au achitat integral obligatiile fiscale. 107 

contribuabili persoane juridice au achitat anticipat obligatiile fiscale ; 

- 125 contribuabili pesoane juridice  sunt cu restanțe.  

Din  categoria  societatilor comerciale cu restanță, 78 de societati sunt in 

insolvență, faliment . 

Conform Legii 85/2006 –privind procedura insolventei, Primaria, prin Directia 

Venituri impozite si taxa s-a inscris  in instantele judecatoresti  la masa credală cu suma 

totală de 5.198.075 lei inclusiv majorari de intarziere,  sumă ce urmeaza a fi incasată în 

functie de sentintele judecatoresti in 5-6  ani in functie de bunurile valorificate  . 

In anul 2017 au intrat in insolventa 7 societati comerciale  cu o creanta aferenta  

de 132.148 lei. 

            De  la inceputul anului pana in luna martie au fost trimise 12.068 - Decizii de 

impunere privind impozitele si taxele locale  fiecarui contribuabil din oras.(persoane 

fizice si juridice) 

            In registrul de intrari-iesiri  al directiei  au fost inregistrate  un nr. de 21.886 

documente  (comparativ cu intrarile si iesirile   din registratura centrala de   22.754 

documente) .  

           Au fost  emise 6.336  certificate de atestare fiscala , din care: 

            -  5597  pentru persoane fizice. 

            -  798 pentru persoane juridice 

           Au fost declarati insolvabili un nr. de 228 persoane fizice  cu o suma totala de 

698.267 lei si 10 persoane juridice cu o suma de 29.477.82 lei, acestia fiind investigati 

in fiecare an timp de 5 ani , asupra starii   lor materiale , daca au obtinut  venituri sau 

bunuri urmaribile. 

            In evidenta  sunt  317 de roluri   cu  restante  in suma de 271.484 lei   la 

categoria „Mostenitori”, titularii rolurilor fiind decedati , iar mostenitorii nu au dezbatut  

succesiunea, in marea lor majoritate neavand  posibilitati financiare, impozitele fiind 

greu de incasat , necunoscand mostenitorii. 
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In baza Legii  nr.36/1995 –a notarilor publici si a activitatii notariale Primaria a 

initiat ‚”Cererea „ de deschidere a procedurii succesorale . Este o procedura greoaie si 

de durata. 

In perioada   raportata  s-au luat  masuri de executare silita in vederea incasarii 

debitelor astfel: 

CONTRIBUABILI ÎNŞTIINŢĂRI DE 

PLATĂ 

TITLURI 

EXECUTORII 

SOMAŢII 

Persoane fizice 

Persoane juridice 

1.851 989 2.385 

 129 129 

TOTAL 1.851 1.118 2.514 

 

De asemenea s-au facut popriri pe salarii si conturi bancare astfel: 

CONTRIBUABILI Nr. POPRIRI PE SALARII ŞI CONTURI BANCARE 

Persoane fizice 

Persoane juridice 

258 

149 

TOTAL 407 

 

Încasari din executare silita:    - persoane juridice    =   455.280 lei 

                                                 - persoane fizice       =  546.415 lei 

Total                                                                         = 1.001.695 lei 

S-a instituit  sechestre  pe bunuri imobile  la 1  societate comercială, si la 4 

persoane fizice. 

S-au  intocmit la persoane fizice  2  dosare pentru partaj   judiciar. 

S-au intocmit   la persoane fizice  23 dosare  pentru dezbaterea succesiunii , 7 

dosare de partaj succesoral si 2 dosare de partaj judiciar . 

Tot in aceasta perioada au fost acordate facilitati fiscale la persoane fizice astfel: 

Nr. 

Crt. 

Tip reducere/ scutire 

(temei legal) 

Nr. cazuri Suma scazuta – 

lei- 

1 Beneficiar   Decret Lege 

118/1990( detinut politic) 

7 3.352 

2 Beneficiar   Lege 341/2004 (eroi 

Revolutie) 

6 2.059 
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3 Beneficiar OUG 105/1999 54 23.349 

4 Reducere cu 50% -HCL 

203/2015(pentru anul 2016) 

234 28.195 

5 Scutire 100%-  HCL 

203/2015(pentru anul2016) 

192 45.521 

6 Grad  invaliditate I– Cod Fiscal 32 7.497 

7 Handicap grav/ accentuat   -Cod 

Fiscal 

265 87.807 

8 Vaduve veterani razboi – Cod 

Fiscal 

68 16.012 

9 Veterani razboi –Cod Fiscal 16 9.472 

10 Copil minor  cu handicap-Cod 

Fiscal 

29 9.205 

11 Participant  la actiuni militare 

(OUG nr.82/2006) 

6 1.494 

12 Hotărîri Consiliul Local ( scutiri 

debite şi majorări din restanţe 

1 679 

13 TOTAL 910 234.462 

 

INDICATORI PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 

Gradul de realizare  a   principalelor venituri  pe   2017 :  90.38    %    

DENUMIRE 

INDICATOR 

DREPTURI 

CONSTATATE – 

MII LEI 

ÎNCASĂRI 

REALIZATE – MII 

LEI 

% 

Impozit/taxa pe 

cladiri de la 

persoane fizice 

1004.04              902.14           89.85        

Impozit/taxa pe 

cladiri de la 

persoane juridice 

1251.22           1190.88            95.18        

Impozit pe teren de 

la persoane fizice                          

1298.68           1108.75            85.38 

Impozit /taxa pe 

teren de la 

persoane juridice               

456.1               425.38            93.26 

Impozit pe terenul 

din extravilan                                 

152.74             137.26            89.87 

Impozit pe mijloace 728.08             640.99            88.04 
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de transport - 

persoane fizice                

Impozit pe mijloace 

de transport – 

persoane juridice           

268.91             255.1             94.86 

Venituri din 

concesiuni si 

inchirieri                              

511.8               465.7             90.99 

TOTAL 5671.57           5126.2             90.38   

 

În evidentele DVIT  sunt cca. 16 persoane  cu amenzi in suma de 31.090 lei  fara 

venituri care au in debit amenzi  disciplinare  si de circulatie care au solicitat , munca in 

folosul comunitatii, pentru care instantele au emis Mandate de executare munca in 

folosul comunitatii. Desi fiecare persoana este anuntata pentru  a se prezenta si 

executa  orele de munca stabilite de instanta,  acestea nu se prezinta  iar ca urmare  

este instiintata instanta  care a emis mandatul, iar conform  OG.nr.55/2002   instanta 

inlocuieste munca in folosul comunitatii din nou cu sanctiunea amenzii. Astfel, prin 

aplicarea acestei norme  se ajunge intr-un cerc vicios, total ineficient. 

În litigiu pe rolul instantelor   judecatoresti sunt: 

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

redevente ,chirii - in suma de 353.726 lei.(conform listei oferite de Oficiul juridic) 

 - 8 dosare – contestatii la executare – persoane fizice si juridice -in suma de 71.634 lei. 

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

Pentru   rolurile  cu amenzi au fost intreprinse toate masurile de executare silita.De  

exemplu:  - in evidentele fiscale se gasesc un nr. de peste 125 de roluri apartinand 

persoanelor fizice de etnie rroma care inregistraza debite restante in suma de 812.619 

lei  din care in proportie de 99% sunt amenzi. Un nr. de 98 de persoane  din 121, 

persoane de etnie rroma au inregistrat amenzi  in suma de 413.847 lei pentru care s-a 

instituit procedura de executare silita insa fara nici o finalitate  concreta, acestia 

neavand venituri , nici locuri de munca si nici bunuri de valorificat. 

                   -2 persoane care  au adresa de domiciliu pe raza orasului Tg.Neamt si care 

practica prostituția in jud. Suceava si Iasi   au inregistrat amenzi  in  suma de 59.215 

lei.(saptamanal primim 4-5 procese verbale cu amenzi de 500 lei fiecare) 

                   -4 persoane care au terminat  scoala la  Centrul de educatie incluziva (fosta 

Scoala Ajutatoare) Tg.Neamt  si care au devenit oameni ai strazii in diverse orase din 
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tara, avand carte de identitate pe  adresa   din Tg.Neamt, au inregistrat amenzi  in suma 

de 50.036 lei. 

B. CHELTUIELI  

Bugetul oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul 2017 – sursa 02-(lei): 

Cod Indicator 
Credite bugetare 

initiale 2017 

Credite bugetare 

finale 2017 

Plati / Incasari 

31.12.2017 

Venituri, din care : 61.480.000 63.845.110 52.306.078 

43.02.20-Subventii AFM 4.810.000 4.810.000 2.226.221 

42.02.65- finantare PNDL 11.370.000 11.370.000 3.278.889 

42.02.41-finantare sanatate( 

cabinete scolare DSP) 

735.000 735.000 634.100 

42.02.34-subventii incalzire 46.000 46.000 29.988 

39.02-venituri din valorificare 

bunuri 

395.000 395.000 272.879 

11.02-sume defalcate din 

TVA 

27.888.000 29.015.000 29.015.000 

cheltuieli 63.227.300 65.592.410 53.794.146 

din care : 

Sectiune Buget: Functionare  

Cod Indicator 
Credite bugetare 

initiale 2017 

Credite bugetare 

finale 2017 

Plati / Incasari 

31.12.2017 

TOTAL 43.706.300 45.270.410 44.035.801 

Cheltuieli de personal: 

din care 
31.810.700 33.027.770 32.827.584 

Autoritati publice 4.660.760 4.615.090 4.614.493 

Evidenta populatiei 620.000 591.500 590.926 

Ordine publica 1.031.000 1.122.600 1.114.378 
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Invatamant 21.717.840 22.890.880 22.785.702 

Sanatate-cabinete 

scolare 
626.100 626.100 617.430 

Cultura 225.000 190.600 188.976 

Asistenta sociala 2.570.000 2.626.000 2.552.330 

Serviciul administrativ 

gospodaresc 
360.000 365.000 363.349 

Cheltuieli de materiale 7.014.100 7.721.140 7.340.674 

Dobanzi 570.000 525.000 486.051 

Fond rezerva 200.000 200.000 0 

Transferuri intre unitati 504.000 472.000 441.114 

Transferuri-asistenta 

sociala 
1.676.000 1.668.200 1.537.671 

Transferuri- alte cheltuieli 801.500 624.300 538.541 

Rambursari de credite 1.130.000 1.130.000 1.064.000 

Sectiune Buget: Dezvoltare 

Cod Indicator 
Credite bugetare 

initiale 2017 

Credite bugetare 

finale 2017 

Plati / Incasari 

31.12.2017 

TOTAL 19.521.000 20.322.000 9.758.345 

Alte transferuri 155.000 90.000 64.100 

Active nefinanciare 19.366.000 20.269.000 9.731.704 

Active financiare 71.000 121.000 119.000 

Plati efectuate pe capitole bugetare 

Cod Indicator 
Credite bugetare 

initiale 2017 

Credite bugetare 

finale 2017 

Plati efectuate la 

31.12.2017 

 63.227.300 65.592.410 53.794.146 

51.02.01.03 5.423.760 5.359.100 5.319.029 
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54.02.10 648.000 629.500 623.842 

55.02 570.000 525.000 486.051 

61.02.03.04 1.027.000 1.105.050 1.054.938 

61.02.05 176.000 221.550 212.425 

61.02.50 10.000 37.800 0 

65.02.03.01 3.680.894 3.787.849 3.762.036 

65.02.03.02 3.328.874 3.375.024 3.105.654 

65.02.04.01 3.945.492 3.852.498 3.809.429 

65.02.04.02 13.934.890 15.209.941 14.372.296 

65.02.04.03 775.900 678.932 678.035 

65.02.05 108.990 95.866 77.229 

65.02.50 28.000 8.000 4.000 

66.02.06.01 170.000 652.200 308.109 

66.02.08 735.000 735.000 682.460 

67.02.03.02 195.410 208.432 188.019 

67.02.03.06 412.780 412.780 383.971 

67.02.03.08 92.000 46.750 41.521 

67.02.05.01 155.000 155.000 113.430 

67.02.05.03 755.000 939.000 937.055 

67.02.06 10.000 40.000 40.000 

67.02.50 688.810 761.638 662.432 

68.02.05.02 2.575.000 2.553.780 2.420.544 

68.02.11 468.000 540.650 453.528 

68.02.12 12.000 0 0 

68.02.15.01 46.000 92.000 70.070 
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68.02.15.02 150.000 144.010 144.005 

68.02.50.50 1.651.000 1.558.560 1.431.814 

70.02.03.01 20.000 20.000 0 

70.02.03.30 168.000 28.000 0 

70.02.05.01 2.691.000 2.682.506 229.644 

70.02.06 1.204.100 1.143.100 970.714 

70.02.07 1.000 1.000 0 

70.02.50 2.979.400 2.989.894 2.584.591 

74.02.05.01 700.000 730.000 730.000 

74.02.05.02 556.000 511.000 0 

74.02.06 7.394.000 8.008.000 3.913.539 

80.02.01.10 55.000 55.000 44.900 

83.02.50 35.000 15.000 9.751 

84.02.03.03 5.450.000 5.483.000 3.929.085 

Bugetul oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul 2017 – sursa 10 -(lei): 

Sectiune Buget: Functionare  

Cod Indicator 
Credite bugetare 

initiale 2017 

Credite bugetare 

finale 2017 

Plati / Incasari 

31.12.2017 

venituri 27.041.880 26.851.990 26.370.655 

excedent 2016   174.916 

cheltuieli, din care: 27.741.400 28.514.760 26.545.571 

Cheltuieli de personal 21.842.000 22.092.000 21.089.693 

Bunuri si servicii 5.815.400 6.352.760 5.390.733 

Alte cheltuieli 84.000 70.000 67.059 
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Sectiune Buget: Dezvoltare 

Cod Indicator 
Credite bugetare 

initiale 2017 

Credite bugetare 

finale 2017 

Plati / Incasari 

31.12.2017 

venituri 255.800 204.800 66.769 

excedent 2016   84.898 

cheltuieli 255.800 204.800 151.667 

 

Plati efectuate pe capitole bugetare 

Cod Indicator 
Credite bugetare 

initiale 2017 

Credite bugetare 

finale 2017 

Plati efectuate la 

31.12.2017 

Sectiunea functionare    

65.10-Invatamant 1.066.030 1.141.910 702.866 

66.10-Spital 26.260.220 26.916.200 25.431.280 

67.10- Casa Culturii 415.000 456.000 411.425 

68.10-Asistenta sociala 150.000 650.000 0 

Sectiunea dezvoltare    

65.10-Invatamant 50.000 50.000 0 

66.10-Spital 205.800 154.800 151.667 

67.10- Casa Culturii 0 0 0 

68.10-Asistenta sociala    

 

III. 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 
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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 2017, 

s-au transmis finanţatorului rapoarte de sustenabilitate, s-a efectuat fizita finală de 

sustenabilitate a proiectului. 

  

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, au fost realizate 

materiale de promovare turistică, s-au transmis finanţatorului rapoarte de 

sustenabilitate, s-a efectuat vizita de monitorizare în teren. 

 
2. Proiecte iniţiate și depuse spre finanțare în anul 2017: 

 

1. 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 
număr de 765 persoane din comunitate), dezvoltate prin intermediul Centrului 
Multifuncţional de Asistenta Integrata – CMAI HUMULESTI pe o perioadă de 36 
luni de implementare.   

Obiective specifice 
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 Obiectiv 1: Cresterea capacitatii a 171 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 

 16.906.812,00 lei  
 Contributia Solicitantului si Partenerilor: 266.908,00 lei - 2% din total eligibil 

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

Proiectul nu a fost aprobat spre finanțare în urma procesului de selecție şi evaluare. 

2.  Proiect "Construire infrastructură de agrement" 

Proiectul 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/2016/7/7.1/2, 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. 
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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. 

Prin proiectul de investiție se propune construirea unei infrastructuri de agrement 

în orașul Tîrgu Neamț respectiv se vor:  

 crearea, reabilitarea, modernizarea, amenajarea spatiilor verzi; 

 Numărul cadastral 55729 aferent investiției propuse, cuprinde o suprafață de 

25001.50 mp de teren din spațiul verde, identificat cu numărul 334. Din aceasta, prin 

proiectul propus, se ocupă o suprafață de 2499.54 mp. Totodată, prin proiect se va crea 

și o suprafață nouă de spațiu verde amenajat, în suprafață de 688.91 mp. 

 Menționăm că suprafață spațiu verde identificat cu numărul 334, conform fișei 

teren spațiu verde este egală cu 26.602,40 mp, din care: 25001,50 mp se suprapune cu 

numărul cadastral angajat prin proiect. 

Suprafața totală de spații verzi amenajate prin înierbări cu gazon și plantări de 

arbori și arbuști decorativi va fi de 23190.87 mp, respectiv va ocupa suprafața de spațiu 

verde liberă de construcții şi suprafața de spațiu verde nou creată. 

Lucrări propuse pe spaţiu verde:inierbări gazon pe o suprafaţă de 23190.87 mp, 

plantări de: Abies Concolor Compacta: 6 buc, Acer japonicum Atropurpureum 49 buc, 

Betula pendula: 10 buc, Cornus alba Aurea: 21 buc, Fraxinus excelsior: 15 buc, Cornus 

alba Elegantissima: 39 buc,Juniperus squamata Meyeri: 10 buc, Koelreuteria 

paniculata: 7 buc. 

 realizarea de sisteme de irigatii pentru spatiile verzi;  

Prin prezentul proiect se propune realizarea de sisteme de irigaţii pentru 

suprafaţa de 23190.87 mpde spaţiu verde, atât cel existent câ şi cel amenajat prin 

proiect. 

 Dotare cu mobilier urban;  

Prin prezentul proiect se propune dotarea cu mobilier urban, sensîn care se vor 

amplasa: 32 de bănci pentru relaxare şi 45  pubele pentru colectarea selectivă a 

deşeurilor.   

 Crearea de facilitati pentru agrement pe terenuri amenajate -  zone 

speciale pentru sport, amfiteatru in aer liber; 

Prin prezentul proiect se propune: 

 amenajarea a două terenuri de sport cu o suprafaţă de 1791 mp. 

Terenurile de sport vor fi înierbate, imprejmuite şi vor avea lumină 

artificială.  

 construirea unui amfiteatru în aer liber care va fi compus din: corp şcene -
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C1 şi corp gradene-C2. Suprafață construită a acestuia va fi de: 1387.75 

mp fără senele descoperite sau 1642.81 mp inclusiv scene descoperite. 

 Instalare Wi-Fi în spaţiile publice 

Prin prezentul proiect se propuneinstalare Wi-Fi în spaţiile publice, respectiv în 

zona Parc Cetate, areal angajat prin proiect. 

De asemenea prin intermediul prezentului proiect se va amenaja: 

- o parcare betonată care va avea o suprafaţă de 1748,72 mp  

- o platformă deşeuri betonată care va avea o suprafaţă de 35,50 mp 

- alei de acces şi trotuare care vor avea o suprafaţă de 982,06 mp, din care: 

856,74 mp pe suprafaţa spaţiului verde identificat prin fişa spaţiului verde 

numărul 334. Aleile vor fi  din pavele montate pe pat de nisip, bordurile marginale 

vor fi fixate în beton si vor fi instalaţi electrice pentru iluminare.  

- O imprejmuire din plasa bordurata a infrastructurii de agrement. 

 

  SURSE DE FINANŢARE ALE  PROIECTULUI 

 NR. 

CRT. SURSE DE FINANŢARE   

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 15,795,150 

a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent 172,812 

b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent 15,622,338 

II Contribuţia proprie, din care : 485,259 

a. 

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv 

TVA aferent 312,447 

b. 

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, 

inclusiv TVA aferent 172,812 

III 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

SOLICITATĂ 15,309,891 

În urma procedurii de evaluare proiectul a trecut de etapa de evaluare administrativă și 

a eligibilității și se afla la sfârşitul anului 2017 în etapa de evaluare tehnico-financiară. 

3. PROIECT "REABILITARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SPITAL 

ORĂȘENESC “SF. DIMITRIE” – CORPURILE C1 (CLĂDIRE CHIRURGIE) ȘI C9 

(CLĂDIRE SPĂLĂTORIE ȘI BUCĂTĂRIE)" 
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Proiectul  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. 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta implementarea masurilor de 

eficienta energetica ce vor conduce la imbunatatirea conditiilor de viata prin: 

imbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic interior; reducerea pierderilor de 

caldura si a consumurilor energetice; reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire 

si apa calda de consum; reducerea emisiilor poluante generate de producerea, 

transportul si consumul de energie conducand la utilizarea eficienta a resurselor de 

energie, in conformitate cu Strategia Europa 2020. De asemenea, obiectivul proiectului 

conduce si la indeplinirea obiectivului specific al axei prioritare si anume: cresterea 

eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat 

public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari. 

Lucrările propuse in proiectul de eficientizare energetică sunt urmatoarele: 

• Pentru partea de CONSTRUCȚII: 

Mc1. Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori (existenți) prin termoizolare 

exterioară cu sistem polistiren expandat ignifugat – ARCO EPS 80 grafitat 15 cm. 

Mc2. Sporirea rezistenței termice a soclului cu polistiren extrudat 5 cm. 

Mc3. Sporirea rezistenței termice a glafurilor elementelor vitrate cu polistiren 

extrudat 2 cm. 

Mc4. Sporirea rezistenței termice a planșeului din beton spre pod, cu un strat 

polistiren expandat ignifugat – ARCO EPS 80 grafitat 15 cm, un strat de polistiren 

extrudat 2 cm, spuma poliuretanică 5 cm. 

Mc5. Sporirea rezistenței termice a elementelor vitrate prin aplicarea unor folii 

speciale „rulouri multifilm” care protejeaza eficient impotriva razelor solare sub orice 

forma ar actiona acestea și reduc până la 25% consumul de energie necesară  încălzirii 

cladirii (respectiv racirii pe timp de vara). Folia multifilm pentru ambele corpuri se va 

aplica peste tamplaria deja existenta.  

Sumar al suprafețelor pentru care am propus aplicarea termosistemului: 

C1: 

 1. Termosistem pentru pereți exteriori perimetrali opaci  (polistiren expandat 15 

cm, adeziv, dibluri, plasa pentru armare, tencuiala decorativa, diverse): APE = 1120 m2 
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 2. Termosistem pentru soclu (polistiren extrudat 5 cm, adeziv, dibluri, plasa 

pentru armare, tencuiala, diverse): APE soclu = 65 m2 

 3. Termosistem pentru glafurile elementelor vitrate (polistiren extrudat 2 cm, 

diverse): App = 90 m2  

 4. Termosistem pentru planșeu pod (polistiren expandat 15 cm, polistirent 

extrudat 2 cm,  spumă poliuretanică 5 cm): APlsus = 540 m2 

C9: 

 1. Termosistem pentru pereti exteriori perimetrali opaci  (polistiren expandat 15 

cm, adeziv, dibluri, plasa pentru armare, tencuiala decorativa, diverse): APE = 530 m2 

 2. Termosistem pentru soclu (polistiren extrudat 5 cm, adeziv, dibluri, plasa 

pentru armare, tencuiala, diverse): APE soclu = 310 m2 

 3. Termosistem pentru glafurile elementelor vitrate (polistiren extrudat 2 cm, 

diverse):  App = 56 m2  

 4. Termosistem pentru planseu pod (polistiren expandat 15 cm, polistirent 

extrudat 2 cm,  spumă poliuretanică 5 cm): APlsus = 530 m2     

• Pentru partea de INSTALAȚII:  

Mi1. Montarea corpurilor de iluminat cu LED în locul celor existente care nu sunt 

eficiente energetic. 

Mi 2. Montarea unui sistem automat de închidere a ușilor exterioare. 

Mi 3: Montarea de panouri solare fotovoltaice și de panouri solare termice, astfel: 

C1: 

1 KIT: Panouri solare fotovoltaice: 40 panouri + invertor 10kW + 8 baterii   

(S ocupată = 80 mp) 

4 KIT-uri: Panouri solare termice varianta fixă – montaj pe clădire (detaliat la C9). 

C9: 

4 KIT-uri: Panouri solare fotovoltaice varianta fixa – montaj pe cladire – 40 

panouri fotovoltaice/kit + invertor 10kW/kit + 8 baterii/kit (S ocupata/4 kit-uri = 320 mp) 

1 KIT: Panouri solare termice 
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Valoarea totală a investiției este de 2.581.550 lei inclusiv TVA, din care C+M 

1.898.281 lei inclusiv TVA. 

In urma procesului de evaluare proiectul a fost respins de la finanțare. 

 

4.PROIECT "REABILITARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ 

DETAȘAMENT POMPIERI TG. NEAMȚ -  CORPURILE C1 (SEDIU ADMINISTRATIV) 

ȘI C2 (ANEXĂ -GARAJ)" 

Proiectul  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. 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta implementarea masurilor de 

eficienta energetica ce vor conduce la imbunatatirea conditiilor de viata prin: 

imbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic interior; reducerea pierderilor de 

caldura si a consumurilor energetice; reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire 

si apa calda de consum; reducerea emisiilor poluante generate de producerea, 

transportul si consumul de energie conducand la utilizarea eficienta a resurselor de 

energie, in conformitate cu Strategia Europa 2020. De asemenea, obiectivul proiectului 

conduce si la indeplinirea obiectivului specific al axei prioritare si anume: cresterea 

eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat 

public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari. 

Lucrările propuse in proiectul de eficientizare energetică sunt urmatoarele: 
Pentru partea de constructii: 

- Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori (existenti) prin termoizolare 
exterioara cu sistem polistiren expandat ignifugat – ARCO EPS 80 grafitat 15 cm. 

- Sporirea rezistentei termice a soclului (si a subzidirilor fundatiilor) cu polistiren 
extrudat 5 cm. 

- Sporirea rezistentei termice a glafurilor elementelor vitrate cu polistiren extrudat 
5 cm. 

- Sporirea rezistentei termice a planseului peste subsol cu polistiren expandat 
ignifugat – ARCO EPS 80 grafitat 15 cm, care va fi aplicat pe suprafata tavanului din 
subsol. 

- Sporirea rezistentei termice a planseului din lemn spre pod, respectiv a 
planseului peste mansarda, cu un strat de placi rigide din vata minerala bazaltica 
hidrofobizate 15 cm tip KNAUF FKD S, peste care se aplica un strat de spuma 
poliuretanica de 5 cm. 

- Sporirea rezistentei termice a elementelor vitrate prin schimbarea acestora si 
inlocuirea cu unele performante termoenergetic, tamplarie PVC, 7 camere, emisivitate 
low-e. 
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- Sporirea rezistentei termice a elementelor vitrate prin aplicarea unor folii 
speciale „rulouri multifilm” care protejeaza eficient impotriva razelor solare sub orice 
forma ar actiona acestea si reduc pana la 25% consumul de energie necesara  incalzirii 
cladirii (respectiv racirii pe timp de vara). 

 
Pentru partea de instalatii: 
 

- Se propune schema de incalzire prin radiatie de pardoseala utilizand pompe de 
caldura.  

- Se propune utilizarea panourilor solare ca sursa auxiliara. 
- Se  propune refacerea instalatiilor electrice aferente cladirii. 
- Se propune montarea becurilor economice in locul celor cu incandescenta. 
- Se  propune inlocuirea instalatiilor sanitare aferente cladirii. 
- Se propune montarea unui sistem automat de inchidere a usilor exterioare. 

Valoarea totală a investiției este de 2.205.134 lei incluisiv TVA, din care C+M 1.641.763 

lei inclusiv TVA. 

In urma procesului de evaluare proiectul a fost respins de la finanțare. 

Proiecte cu finanţare nerambursabilă de la Guvernul României 
Proiecte inițiate în anul 2017 

1. Proiectul ”Şcoala lecturii” 

Proiectul a fost depus spre finanţare la Administraţia Fondului Cultural Naţional 

în cadrul concursului de proiecte culturale sesiunea II/2017, aria tematică – Promovarea 

culturii scrise. 

Scopul proiectului cultural: Amenajarea unui club de lectură pentru tinerii cu 
vârsta între 7-14 ani în incinta Casei Culturii „Ion Creangă” Tg. Neamţ. 

Obiectiv general: Stimularea interesului pentru lectură pentru tinerii cu vârsta 
între 7-14 ani; 

Obiective specifice: 

 Crearea unui cadru organizat de întâlnire a creatorilor cu cei ce consumă cultură 
de calitate 

 Stimularea şi motivarea copiilor prin acordarea unor stimulente de orice natură 
(premii, diplome, titluri onorifice) 

 Stimularea tinerelor talente care se vor putea remarca în cadru organizat, festiv 
şi deschis şi care vor avea posibilitatea să intre în contact direct cu oameni de 
cultură şi să dialogheze cu aceştia într-un mediu propice 

 Dezvoltarea ideii de literatură şi implicit de cultură prin lectură, şi importanţa 
acordată lecturii. 
Valoarea totală a proiectului este de 48.000 lei din care : 

- 41.300 lei finanţare nerambursabilă AFCN ; 
- 7.000 lei cofinanţare Casa Culturii “ Ion Creangă”  Tîrgu Neamţ; 
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În cadrul proiectului s-a dorit înfiinţarea unui 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 desfăşoarat pe o perioadă de 5 luni (iunie - octombrie 2017). 
Activităţile proiectului au fost gândite astfel încât proiectul să fie implementat în condiţii 
optime. Prima activitate a fost constituirea echipei de implementare a proiectului 
(Manager proiect, asistent manager proiect şi responsabil financiar) precum şi 
identificarea colaboratorilor (profesori, actori, scriitori, etc.). Următoarea activitate a fost 
cea de publicitate si promovare a proiectului care s-a desfăşurat pe toată perioada 
proiectului. A treia activitate a fost cea de constituire a grupului de tineri. Au fost 
informate toate şcolile din oraş cu privire la acest proiect, precum şi asupra activităţilor 
desfăşurate. Au fost înscrişi un număr de 205 copii, cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani. 
După constituirea grupului ţintă au fost desfăşurate activităţi de lectură specifice 
tinerilor, activităţi ce au fost coordonate de către profesori colaboratori: lecturare de 
texte literare, identificarea personajelor poveştii lecturate, descrierea personajelor 
favorite, vizionare de filme, realizarea de desene cu scene din poveştile lecturate, 
crearea unui album, jocuri de rol, etc. O altă activitate se referă la lectura în spaţii 
neconvenţionale. Tinerii s-au deplasat la case memoriale (Ion Creangă, Mihail 
Sadoveanu, Alexandru Vlahuţă, Bojdeuca din Ţicău- Iaşi, Palatul Culturii, Palatul Cuza- 
Ruginoasa), spaţii de joacă, grădini publice. La casele memoriale s-au lecturat din 
operele literale. Spre finalul proiectului au fost organizate concursuri cu premii: lectura 
unui text şi înţelegerea lui, desene după text, realizarea unei mascote/logo. S-a 
organizat un workshop, scopul acestei activităţi fiind acela de a oferi tinerilor 
posibilitatea întâlnirii cu personalităţi culturale din mediul literaturii pentru copii.Ultima 
activitate este aceea de evaluare şi monitorizare a proiectului, echipa de proiect s-a 
întâlnit periodic pentru evaluarea progreselor proiectului şi monitorizarea activităţilor 
propuse. 

Cu ocazia activităţilor de lectură au fost invitaţi şi părinţii elevilor; cu această 
ocazie s-a demonstrat părinţilor ce valoare au cărţile citite de copiii lor. Am folosit, tot 
pentru stimularea interesului pentru lectură, şi jocurile literare în diferite forme: jocuri de 
rol, jocuri de stimulare, jocuri de povestire prin desen, jocuri de creaţie, jocuri de 
competiţie pentru memorare şi recitare ale unor versuri sau replici şi descrieri din 
diferite locuri. Introducerea elementului de concurs în activităţile de lectură au stimulat 
dorinţa elevilor de a câştiga întrecerea, determinându-i să citească cât mai mult.  

Înfiinţarea acestui club de lectură pentru tineri a fost o noutate în comunitatea 

locală, neexistând pană în prezent o astfel de iniţiativă. 

Prin acest proiect s-a oferit o variantă de petrecere a timpului liber pentru copii, 
ca o alternativă la petrecerea timpului în faţa calculatorului/televizorului. 

Activităţile au fost desfăşurate de către copii în parteneriat cu părinţii lor. 

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. 
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Proiecte inițiate din anii anteriori și implementare în anul 2017 

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 2017 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 s-a propus modernizarea străzii Castanilor cu o lungime de 4488 

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. 

Investiția a fost recepţionată în cursul anului 2017. 

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

- valoarea estimată a investiţiei – 1.835.000 lei 

      - prin acest proiect s-a propus 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. 

Investiția a fost recepţionată în cursul anului 2017. 

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

      - prin acest proiect s-a propus 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 
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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. 

Investiția a fost recepţionată în cursul anului 2017. 

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 loca 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. 

Investiția a fost recepţionată în cursul anului 2017. 

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)   în 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. 

Investiția a fost recepţionată în cursul anului 2017. 

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 
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• compartimentari conforme care sa corespunda cu solicitarile actuale; 

• 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 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: 

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 
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 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 2017 au fost transmise finanțatorului 4 cereri de plată, stadiul de execuţie al 

lucrărilor fiind de aproximativ 80%. 

Alte activităţi ale compartimentului dezvoltare locală în anul 2017 

În anul 2017 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. 

Întocmirea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fondurile bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes local,  pentru anul 2017, evaluarea proiectelor şi monitorizarea 
proiectelor finanţate. Au fost depuse 22 proiecte dintre care au fost finanţate 
următoarele: 

Domeniul – Cultură şi Turism 

Nr. 

crt. 

Numele solicitantului Denumire proiect Nr. Contract 

finanţare 

Suma acordată 

(lei) 

1. Fundaţia de Dezvoltare 

Locală „SPERANŢA” 

Actul cultural – un 

mijloc de promovare 

a comunităţii noastre 

67 din 

26.04.2017 

15.000 lei 

2. Asociaţia Meşteşugarilor 

Nemţeanca  

Mi-am luat bondiţă 

nouă – diversitate în 

imagini 

55 din 

21.04.2017 

14.750 lei 

3.  Asociaţia de Dezvoltare 

Locală „Eco Land” 

Iarmaroc la Tîrgu 

Neamţ – înfrăţirea cu 

legenda 

66 din 

26.04.2017 

13.955 lei 

4. Asociaţia Culturală Eu 

Vreau să fiu o Stea Tg. 

Neamţ 

Festival de muzică 

uşoară şi populară 

pentru copii şi tineret 

58 din 

21.04.2017 

10.856 lei 
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5. Asociaţia pentru 

Dezvoltare Economică şi 

Promovare Turistică Tg. 

Neamţ 

Pe Valea Neamţului 60 din 

21.04.2017 

14.700 lei 

Domeniul – Tineret şi persoane vârstnice 

Nr. 

crt. 

Numele solicitantului Denumire proiect Nr. Contract 

finanţare 

Suma acordată 

(lei) 

1. Asociaţia Pro Democraţia 

Club Tg. Neamţ 

Educaţie pentru 

societate 

59 din 

21.04.2017 

14.180 lei 

2. Asociaţia Puzzle 

Optimeast Tg. Neamţ 

Voluntariatul – o 

cheie spre succes 

61 din 

21.04.2017 

15.000 lei 

3. Organizaţia Pensionarilor 

din judeţul Neamţ – 

Filiala Tg. Neamţ  

Un trai mai bun 

pentru seniori 

54 din 

21.04.2017 

15.000 lei 

4. Asociaţia „Solidaritatea” 

Pensionarilor Tg. Neamţ  

Recreere şi sănătate 

pentru membrii 

Asociaţiei 

Solidaritatea 

65 din 

25.04.2017 

13.517 lei 

Domeniul – Social 

Nr. 

crt. 

Numele solicitantului Denumire proiect Nr. Contract 

finanţare 

Suma acordată 

(lei) 

1. Fundaţia Filantropică 

Omenia   

Micul gospodar mare 56 din 

21.04.2017 

7.990 lei 

2. Asociaţia Căsuţa cu 

Miracole  

Oameni printre noi şi 

noi printre oameni 

62 din 

24.04.2017 

24.750 lei 

3. Asociaţia CAUTĂ  Nu renunţăm! 70 din 

26.04.2017 

9.000 lei 

Domeniul – SPORT 

Nr. 

crt. 

Numele solicitantului Denumire proiect Nr. Contract 

finanţare 

Suma acordată 

(lei) 
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1. Clubul Sportiv STEEL 

MAN Tg. Neamţ  

Echipa oraşului tău! 41 din 

27.04.2017 

70.000 lei 

2. Asociaţia Clubul de Dans 

Sportiv „Latino Impact” 

Tg. Neamţ 

Cupa Cetăţii 

Neamţului 

49 din 

20.04.2017 

15.000 lei 

3. Asociaţia Clubul Sportiv 

Fight Club Scorpions Tg. 

Neamţ 

Bătălia de sub Cetate 72 din 

28.04.2017 

9.900 lei 

4. Asociaţia Sportivă Bella 

Tg. Neamţ 

Cupa oraşului Tîrgu 

Neamţ la tenis de 

câmp 

94 din 

19.05.2017 

9.900 lei 

5. Asociaţia Club Sportiv 

„For Fun” Tg. Neamţ 

Eu ştiu să înot 64 din 

24.04.2017 

9.000 lei 

6. Asociaţia Clubul Ecvestru 

„Fraţii Jderi” Tg. Neamţ 

Şcoala de echitaţie 

Fraţii Jderi 

57 din 

21.04.2017 

6.200 lei 

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 bunurile aparţinând 
domeniului public şi privat (completare/radiere imobile din domeniul public și 
privat, aprobare documentații de alipire, lotizare, etc). 

 

BIROUL PLANIFICARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE 

 

Biroul Planificare şi Implementare Proiecte a fost înfiinţat în anul 2017 pe 27 iunie 

cu rolul de a identifica, selecta şi elabora propuneri de proiecte în vederea obţinerii 

finanţării lor, de a asigura implementarea şi managementul proiectelor, cu rolul de a 

promova şi organiza diverse evenimente şi activităţi. Din componenţa biroului fac parte 

3 funcționari publici. 
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În perioada 01.07. – 31.12.2017, Biroul Planificare şi Implementare Proiecte a 

iniţiat, organizat sau participat la organizarea următoarelor activităţi: 

- Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea Zilelor Cetăţii Neamţ şi Festivalului 

Medieval MedievArt Fest, ce au avut loc în perioada 29 iunie – 2 iulie 2017 

- Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea Zilelor Oraşului Tîrgu Neamţ, 8-10 

septembrie 2017 

- Documentarea şi elaborarea proiectului Simpozionul Naţional „Patrimoniul 

Cultural resursă de dezvoltare locală”. Proiectul a fost depus pentru finanţare 

de la AFCN. Proiectul îşi propune să aducă în prim plan patrimoniul cultural 

imobil, aflat în aria de competenţă administrativă, ca o resursă economică cu 

impact direct asupra calității și îmbunătățirii strategiilor de dezvoltare locală, 

reunind la masa dezbaterilor tematice din cadrul Simpozionului a specialiștilor 

din domeniu, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ONG-uri cu implicare 

în domeniu și autorii unor exemple de bune practici în ceea ce privește 

implementarea unor proiecte de dezvoltare economică, pe fondul exploatării 

corespunzătoare a resursei de patrimoniu cultural. 

- Documentarea pentru Proiectul „Construire infrastructură de agrement”, 

depus spre finanţare din fonduri structurale în cadrul Programului Operaţional 

Regional (P.O.R.) 2014-2020, Axa prioritară 7, prioritatea de investiţii 7.1 

Proiectul îşi propune construirea unei infrastructuri de agrement în oraşul 

Tîrgu Neamţ cu scopul de a creaşte nivelul de trai al populaţiei oraşului şi de 

a sprijini creşterea ocupării forţei de muncă. Pentru modernizarea şi 

dezvoltarea infrastructurii de turism, proiectul propune construirea unui 

amfiteatru în aer liber cu o capacitate totală de 896 de locuri, amenajarea de 

spaţii verzi, amenajarea aleilor de acces, amenajarea unei parcări. 

- Documentarea pentru Proiectul „Reabilitare şi eficientizare energetică Spital 

Orăşenesc „Sf.Dimitrie” – corpurile C1 (Clădire chirurgie) şi C9 (Clădire 

Spălătorie şi Bucătărie)”. depus spre finanţare din fonduri structurale în cadrul 

Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020, Axa prioritară 3, 

prioritatea de investiţii 3.1 Obiectivul Proiectului îl reprezintă implementarea 

măsurilor de eficienţă energetică ce vor conduce la îmbunătăţirea condiţiilor 

de viaţă prin: îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic interior; 

reducerea pierderilor de căldură şi a consumurilor energetice; reducerea 

costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă caldă de consum; reducerea 

emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de 

energie conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie.  

- Documentarea pentru Proiectul „Reabilitare şi eficientizare energetică 

Detaşament Pompieri Tîrgu Neamţ – Corpurile C1 (Sediu administrativ) şi C2 

(Anexă-Garaj)”depus spre finanţare din fonduri structurale în cadrul 

Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020, Axa prioritară 3, 
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prioritatea de investiţii 3.1 Proiectul îşi propune implementarea măsurilor de 

eficienţă energetică ce vor conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin: 

îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic interior; reducerea 

pierderilor de căldură şi a consumurilor energetice; reducerea costurilor de 

întreţinere pentru încălzire şi apă caldă de consum; reducerea emisiilor 

poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie 

conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie.  

- Documentarea şi participarea la scrierea proiectului Asociaţiei „Ţinutul 

Zimbrului”: „poARTĂ de intrare în Ţinutul Zimbrului”, proiect depus pentru 

finanţare la AFCN, cu scopul de a crea identitatea vizuală a destinaţiei 

ecoturistice prin crearea a 4 totemuri din materiale eco care vor fi amplasate 

la intrările în zona ecoturistică Ţinutul Zimbrului. 

- Organizarea şi implementarea proiectului Bursa de Idei 2017 Tîrgu Neamţ, 

ediţia I, în parteneriat cu Asociaţia „Ansamblul Ozana”, cu scopul de a oferi 

cetăţenilor oraşului ocazia unei participări active în problemele comunităţii 

prin desfăşurarea unui concurs de idei. Au fost selectate şi premiate 3 idei de 

proiecte ce vor fi puse în aplicare de către Primăria Tîrgu Neamţ. 

- Organizarea şi implementarea proiectului Campania umanitară „Fii înger de 

Crăciun”, cu scopul de strângere de alimente, obiecte de îmbrăcăminte, 

materiale de construcţii, obiecte necesare în orice locuinţă pentru familii 

nevoiaşe din oraşul Tîrgu Neamţ. 

- Documentarea şi scrierea Proiectului de Hotarâre privind însușirea variantei 

finale a proiectului de stemă și sigiliu al Unității Administrativ Teritoriale – 

Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț; şi a Proiectului de Hotarâre privind 

aprobarea modelului de steag al Orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț 

În anul 2017 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 cum au fost:  

- Seminarul Naţional „Arhitectura culturii – clădiri vechi, cultură perenă”, de la 

Cluj-Napoca, 16-18 noiembrie 2017, organizat de A.L.Z.I.A.R. – Asociaţia 

Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România, Consiliul Judeţean Cluj 

şi Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca 

- Cursurile „Atelierul ParteneriatE+” pentru scrierea de proiecte de parteneriat 

strategic pentru tineret, Tîrgu Neamţ, 16-18 noiembrie 2017 
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IV. ACHIZIȚII PUBLICE  

IV.1. PROCEDURI ACHIZITII PUBLICE 2017 

Nr 

 crt 

Denumirea 

contractului 
COD CPV 

Valoare 

estimata 

 Procedur

a de 

achizitie 

 

Ofertanti 

Criteriu 

de 

evaluar

e a 

ofertelo

r 

Valoare 

oferta 

 

Valoare       

Desemnata 

 

castigatoar

e 

 lei fara 

TVA 

Lei fara TVA Denumire firma Lei fara 

TVA 

1. 

Achizitia de 

carburanti 

(motorina) prin 

sistemul de 

carduri pentru 

masinile si 

utilajele din 

parcul auto ale 

Primariei 

orasului Tg. 

Neamt 

(19/07.03.2017) 

09134220

-5 
256.250 lei 

Proce 

dura 

simplifi 

cata 

SC MOL 

ROMANIA 

PETROLEUM 

PRODUCTS SRL 

Pretul 

cel mai 

scazut 

215.265 

lei 
215.265 lei 

2. 

Delegarea de 

gestiune prin 

concesiune a 

serviciului 

public de 

salubrizare 

stradala a 

orasului Tirgu 

Neamt 

(73/28.04.2017) 

90610000

-6 

8.103.435 

lei 

Proce 

dura 

simplifi 

cata 

SC EUROSAL 

TRADE SRL 

TIRGU NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

66,07 

lei/u.m. 

66,07 

lei/u.m. 

3. 
Delegarea 

gestiunii prin 

concesiune a 

77310000

-6 
5.147.711,35 lei 

Proce 

dura 

SC EUROSAL 

TRADE SRL 
Pretul 

cel mai 

26,79 

lei/u.m. 

26,79 

lei/u.m. 
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serviciilor 

public de 

intretinere, 

dezvoltare si 

amenajare a 

spatiilor verzi 

ale orasului 

Tirgu Neamt 

(187/29.09.201

7) 

simplifi 

cata 

TIRGU NEAMT scazut 

4. 

Realizare si 

modernizare 

platform de 

gunoi Oras 

Tirgu Neamt 

(189/05.10.201

7) 

45222110

-3 

618.600 

 lei 

Proce 

dura 

simplifi 

cata 

SC MOLD 

INSTAL COM 

SRL ROMAN 

Pretul 

cel mai 

scazut 

593.956,4

2 lei 

593.956,42 

lei 

5. 

Realizare retea 

de canalizare 

menajera si 

microstatie de 

epurare in zona 

Baile Oglinzi, 

Oras Tirgu 

Neamt – rest de 

executat 

(208/15.11.201

7) 

45232400

-6 

1.600.400  

lei 

Proce 

dura 

simplifi 

cata 

SC CASREP SRL 

IASI 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.396.040

,54 lei 

1.396.040,

54 lei 

6. 

DALI in vederea 

depunerii spre 

finantare in 

cadrul GAL 

Tinutul 

Razesilor, 

masura M2/6B 

a unui proiect 

pentru 

reabilitarea 

Scolii nr.6 

79314000

-8 
21.000 lei 

Proce 

dura 

simplifi 

cata 

SC BASE 

PROIECT SRL 

ROMAN 

Pretul 

cel mai 

scazut 

21.000 lei 21.000 lei 
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Condreni si 

schimbarea 

destinatiei in 

centru pentru 

personae cu 

dizabilitati, oras 

tg. Neamt 

(228/13.12.201

7) 

7. 

Servicii de 

proiectare DALI 

in vederea 

depunerii spre 

finantare in 

cadrul 

POR/2017/3/3.

1/A/2, Axa 

prioritara 3, 

prioritatea de 

investitii 3.1, 

Operatiunea A 

– Cladiri 

rezidentiale a 

unui proiect 

pentru 

“Eficientizarea 

energetic prin 

reabilitarea si 

consolidarea 

cladirilor 

rezidentiale din 

Orasul Tirgu 

Neamt 

(232/19.12.201

7) 

79314000

-8 
96.638 lei 

Proce 

dura 

simplifi 

cata 

SC OMG CONS 

TRUCT PROIECT 

SRL 

Pretul 

cel mai 

scazut 

46.500 lei 46.500 lei 

8. 

Achizitionare 

sterilizator cu 

abur – minim 

130 litri pentru 

Spitalul 

33191110

-9 
168.000 lei 

Proce 

dura 

simplifi 

SC NOVAIN 

TERMED SRL 

BUCURESTI 

Pretul 

cel mai 

scazut 

72.000 lei 
72.000  

lei 
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Orasenesc Sf. 

Dimitrie, oras 

Tg. Neamt, 

conform 

specificatiilor 

din caietul de 

sarcini ( 

211/22.11.2017

) 

PV 21198/ 

28.11.2017 

cata 

9. 

Furnizare 

energie 

electrica 

consumatorului 

Primaria 

Orasului Tirgu 

Neamt 

(48/19.04.2017) 

09310000

-5 
650.000 lei 

Negocie 

re fara 

publica 

rea unui 

anunt 

Monsoon 

Trading SRL 

Constanta 

 
650.000 

lei 
 

 

IV.2. ACHIZIŢII PUBLICE DIRECTE 

Nr 

crt 
Denumirea contractului COD CPV 

Valoare 

estimata 

 

Procedura 

de 

achizitie 

 

Ofertanti 
Criteriu 

de 

evalua-

re a 

ofer-

telor 

Valoare 

oferta 

Valoare 

desemn

ata                              

castiga 

toare 

 lei fara TVA 

Modalitati                    

de plata 
Lei 

fara TVA 

Denumire 

firma 

Lei fara 

TVA 

1. 1
. 

Service mentenanta si 

revizii pentru sistemele 

de calcul ale Primariei 

orasului Tirgu 

Neamt(92/19.05.2017) 

50311400-

2 
25.000 lei 

Achizitie 

directa 

MATRIX 

ONLINE 

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

21.008,4 

lei 
21.008,4 lei 

1.750 lei 

fara TVA 

/lunar 

2. 2
. 

Furnizare consumabile 

si periferice pentru 

Primaria Orasului Tirgu 

30125100-

2 

60.000 

lei 

Achizitie 

directa 

MATRIX 

ONLINE 

Tirgu 

Pretul 

cel mai 

scazut 

50.420,1

6 lei 
50.420,16 lei 2017 
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Neamt (93/19.05.2017) Neamt 

3. 3
. 

Servicii de spalare a 

autovehiculelor interior 

– exterior pentru 

autoturismele din 

dotarea Primariei 

Orasului Tirgu Neamt 

(87/11.05.2017) 

50112300-

6 
13.000 lei 

Achizitie 

directa 

MATRIX 

ONLINE 

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

13.000 

lei 
13.000 lei 2017 

4. 4
. 

Servicii intocmire 

DALI/SF pt: “Amenajare 

si modernizare parcari 

– 10 parcari in orasul 

Tirgu Neamt, judetul 

Neamt” (31/31.03.2017 

79314000-

8 
130.000 lei 

Achizitie 

directa 

SC DRUM 

DESIGN 

SRL 

Focsani 

Pretul 

cel mai 

scazut 

125.000 

lei 
125.000 lei 2017 

5. 5
. 

Studiu de fezabilitate 

extindere retele gaze in 

localitatea Humulestii 

Noi, oras Tirgu Neamt 

(86/09.05.2017) 

79314000-

8 
4000 lei 

Achizitie 

directa 

SC 

PROIECT 

INSTAL 

SRL 

Pretul 

cel mai 

scazut 

4000 lei 4000 lei 2017 

6. 6
. 

Furnizare si transport 

de la balasteira sort 

spalat de 16 -32 mm – 

2000mc pentru 

intretinerea drumurilor 

nemodernizate de pe 

raza orasului Tirgu 

Neamt (96/29.05.2017) 

14210000-

6 
33 lei/mc 

Achizitie 

directa 

SC 

MARDUM 

SRL 

Brusturi 

Pretul 

cel mai 

scazut 

32 

lei/mc 

32 lei/mc 

64.000 lei 

fara TVA 

2017 

7. 7
. 

“Achizitionare , 

montare si demontare 

limitatoare de viteza – 

104 bucati si capete 

limitatoare – 21 buc. 

Necesare pentru a fi 

montate pe arterele 

principale din orasul 

Tirgu 

Neamt”(98/29.05.2017) 

PV 10.999/03.07.2017 

19500000-

1 
42.000 lei 

Achizitie 

directa 

LASYMET 

COMAT 

SRL Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

39.150 

lei 
39.150 lei 2017 

8. 8
. 

Furnizare material 

electrice pentru 31500000- 60.000 lei Achizitie 
SC 

Electrodan

Pretul 

cel mai 
60.000 60.000 lei 2017 
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intretinerea si 

functionarea 

iluminatului public pe 

raza orasului Tirgu 

Neamt (68/26.04.2017) 

1 directa y SRL Tirgu 

Neamt 

scazut lei 

9. 9
. 

Hartie pentru 

fotocopiatoare si 

xerografica, articole de 

papetarie si alte 

articole din hartie si 

articole de birou 

(69/26.04.2017) 

30199000-

0 
60.000 lei 

Achizitie 

directa 

SC BIBLIO 

POLIS 

PETRODA 

VA SA 

SEDCOM 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

60.000 

lei 
60.000 lei 2017 

10. 1
0
. 

Materiale si produse de 

curatenie pentru 

Primaria Orasului Tirgu 

Neamt (74/02.05.2017) 

39800000-

0 
20.000 lei 

Achizitie 

directa 

SC 

VLADELSO

R SERV SRL 

Roman 

Pretul 

cel mai 

scazut 

20.000 

lei 
20.000 lei 2017 

11. 1
1
. 

Lucrari de reabilitare 

spatiu verde intersectia 

Str. Ion Roata cu Str. 

Veterani, Tirgu Neamt, 

jud. Neamt 

(91/19.05.2017) 

PV 9766/13.06.2017 

45112710-

5 

13.949,35 

lei 

Achizitie 

directa 

SC 

ROMSERV 

SRL Bacau 

Pretul 

cel mai 

scazut 

13.900 

lei 
13.900 lei 2017 

12. 1
2
. 

Servicii de mentenanta 

si intretinere site 

http://www.casaculturi

itgneamt.ro/ 

(42/07.04.2017) 

72413000-

8 

200 

lei/luna 

2400 

lei/an 

Achizitie 

directa 

FILIP 

NICOLAE 

NARCIS 

SRL 

Vinatori 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2400 lei 2400 lei  

13. 1
3
. 

Servicii de medicina 

muncii pentru salariatii 

Primariei Orasului Tirgu 

Neamt 

(131/10.07.2017) 

85147000-

1 

85120000-

6 

 

5045 lei 
Achizitie 

directa 

CMI DR 

BATFOI 

DELIA 

Pretul 

cel mai 

scazut 

5045 lei 5045 lei 2017 

14. 1
4
. 

Lucrari de sistematizare 

rutiera la intersectia 

Humulesti, Tirgu 

51900000-

1 
165.000 lei 

Achizitie 

directa 

SC KATEL 

3A SRL 

Piatra 

Pretul 

cel mai 

163.849,

79 lei 

163.849,79 

lei 

20.000 lei 

– 2017; 

http://www.casaculturiitgneamt.ro/
http://www.casaculturiitgneamt.ro/
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neamt, jud. Neamt 

(76/03.05.2017) 

Neamt scazut 143.849, 

79 lei – 

dupa 

rectifica- 

re sau in 

2018; 

15. 1
5
. 

Lucrari de amenajare 

spatii birouri la 

Primaria orasului Tirgu 

Neamt, jud. Neamt 

(107/14.06.2017) 

-  REZILIAT 

45421141-

4 
338.427 lei 

Achizitie 

directa 

SC 

LIDROM 

SRL Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

337.102 

lei 
337.102 lei 

40.000 lei 

– 2017; 

297.102 lei  

- dupa 

rectifica 

re sau in 

2018 

16. 1
6
. 

Lucrari de amenajare 

spatii birouri la 

Primaria orasului Tirgu 

Neamt, jud. Neamt 

(111/14.06.2017) 

71521000-

6 
5076 lei 

Achizitie 

directa 

SC 

STEFMAN  

IMPEX SRL 

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

5.000 lei 5.000 lei  

17. 1
7
. 

Asistenta tehnica, 

service, furnizare piese 

de schimb si material 

pentru 22 camere de 

supraveghere din 

reteaua stradala si 10 

camere din reteaua 

interna a Primariei Tg. 

Neamt (90/19.05.2017) 

50610000-

4 
 

Achizitie 

directa 

SC SOS 

SECURITY 

SRL Piatra 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

554 

lei/luna 

554 lei/luna; 

6.648 lei 
 

18. 1
8
. 

Servicii de incarcat si 

transport deseuri 

menajere din spatial de 

depozitare temporara a 

Orasului Tirgu Neamt la 

depozitul conform de la 

Girov, jud. Neamt 

(148/21.08.2017) 

34144510-

6 

 13.200 -

13.750 lei 

Achizitie 

directa 

SC EDIL 

INDUSTRY 

SRL Iasi 

Pretul 

cel mai 

scazut 

13.500 

lei 
13.500 lei  

19. 1
9
. 

Achizitionare 150 cosuri 

de gunoi (240 lei/buc. 

fara TVA) pentru orasul  

Tirgu Neamt 

34928480-

6 

240 

lei/buc 

Achizitie 

directa 

ZAHARIA 

FLORIN 

INTREPRIN

DERE 

Pretul 

cel mai 

scazut 

240 

lei/buc 

36.000 

240 lei/buc 

36.000 lei 

25.000 lei 

– 2017; 

17.840 lei 
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(79/05.05.2017) 36.000 lei INDIVIDUA

LA – 

AGAPIA, 

NEAMT 

lei – dupa 

rectifica 

re sau in 

2018; 

20. 2
0
. 

Lucrari de autorizare 

PSI la Centrul Sfanta 

Teodora, Tirgu Neamt, 

jud. Neamt 

(150/22.08.2017) 

45343000-

3 

63.834,02 

lei 

Achizitie 

directa 

SC GPH 

CONS 

TRUCT 

INVEST 

SRL Piatra 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

58.651,7

6 lei 
58.651,76 lei 2017 

21. 2
1
. 

Servicii de proiectare – 

faza SF: Construire 

cladire in vederea 

amenajarii unui spatiu 

pentru Serviciul de 

Ambulanta – substatia 

Tirgu Neamt 

(105/13.06.2017) 

79314000-

8 
18.000 lei 

Achizitie 

directa 

SC 

EUROAMI 

RA SRL Iasi 

Pretul 

cel mai 

scazut 

18.000 

lei 
18.000 lei  

22. 2
2
. 

Servicii de proiectare 

pentru 

recompartimentare 

apartament cu 4 

(patru) camera in doua 

apartamente cu 2 

(doua) camera, oras 

Tirgu Neamt 

(101/07.06.2017) 

71000000-

8 
7.000 lei 

Achizitie 

directa 

SC TEHNO 

STAR SRL 

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

6.800 lei 6.800 lei  

23. 2
3
. 

Servicii de tiparire 

material de promovare 

turistica pentru 

Primaria orasului Tirgu 

Neamt (10/27.01.2017) 

22462000-

6 

30199792-

8 

22140000-

3 

22150000-

6 

41.850 lei 
Achizitie 

directa 

SC O&A 

GOLDEN 

FOIL SRL 

Cluj-

Napoca 

Pretul 

cel mai 

scazut 

22.645 

lei 
22.645 lei 

PV 

2359/14. 

02.2017 

24. 2
4
. 

Servicii de 

evaluare/reevaluare a 

bunurilor mobile si 

79419000-

4 
100.000 lei 

Achizitie 

directa 

Evaluator 

imobiliare 

si mobile – 

Pretul 

cel mai 

48 

lei/poziti

48 

lei/pozitia 
2017 
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immobile apartinand 

domeniului public si 

privat al orasului Tirgu 

Neamt (30/30.03.2017) 

practician 

in 

insolventa 

Vulpe I. 

Stefan 

scazut a 

43.200  

lei 

43.200 lei 

25. 2
5
. 

Amenajare stand 

pentru Tirgul de turism 

– Echipament de 

expozitie 

(15/10.02.2017) 

39154000-

6 
30.000 lei 

Achizitie 

directa 

SC MATT 

DESIGN & 

PRODUC 

TION SRL 

Bucuresti 

Pretul 

cel mai 

scazut 

23.364 

lei 
23.364 lei  

26. 2
6
. 

 

Consultanta tehnica de 

specialitate si asistenta 

permanent ape linie de 

securitate si sanatate in 

munca ( 11/01.02.2017) 

71317000-

3 
 

Achizitie 

directa 

VALOSCHI 

VASILE II 

Piatra 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.000 

lei/luna 

1.000 

lei/luna 

12.000 lei 

 

27. 2
7
. 

Plan urbanistic zonal in 

vederea edificarii unui 

ansamblu de blocuri 

ANL si documentatia 

cadastrala aferenta 

terenului respective, in 

orasul Tirgu Neamt 

(78/03.05.2017) 

71410000-

5 
20.000 lei 

Achizitie 

directa 

SC 

TOPOPRES

T SRL 

Piatra 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

20.000 

lei 
20.000 lei 2017 

28. 2
8
. 

Servicii de inchiriere 

ornamente de Paste 

pentru Primaria 

orasului Tirgu Neamt 

(40/03.04.2017) 

PV predare –primire  

6069/07.04.2017 

 

39298500-

2 
25.000 lei 

Achizitie 

directa 

SC MK 

LIGHTing 

SRL , 

Hunedoar

a 

Pretul 

cel mai 

scazut 

25.000 

lei 
25.000 lei 2017 

29. 2
9
. 

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 

22458000-

5 
10.000 lei 

Achizitie 

directa 

LUKOIL 

ROMANIA 

SRL 

Bucuresti 

Pretul 

cel mai 

scazut 

16.808 

lei 
16.808 lei 2017 
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Neamt (9/27.01.2017) 

30. 3
0
. 

 

Servicii de intretinere a 

iluminatului public 

stradal in orasul Tirgu 

Neamt (95/19.05.2017) 50232100-

1 
90.000 lei 

Achizitie 

directa 

SC LUCRIS 

SERV SRL, 

Negresti, 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.150 

lei/prêt 

unitar; 

90.000 

lei 

90.000 lei 

 

 

 

 

2017 

31. 3
1
. 

 

Analiza de risc la 

securitate fizica pentru 

10 obiective de pe raza 

orasului Tirgu Neamt 

(88/18.05.2017) 

79417000-

0 

1.500 

lei/obiec 

tiv 

15.000 lei 

Achizitie 

directa 

AMI 

EVALSEC 

SRL 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.500 

lei/obiec

tiv 

15.000 

lei 

 2017 

32. 3
2
. 

Servicii de intocmire 

documentatii 

cadastrale pentru 

locuinte ANL si 

inscrierea acestora in 

Cartea Funciara, oras 

Tirgu Neamt 

(196/20.10.2017) 

71354300-

7 
33.613 lei 

Achizitie 

directa 

HIGH 

QUALITY 

ENGINEERI

NG SRL –D 

GIURGIU 

Pretul 

cel mai 

scazut 

18.900 

lei 
18.900 lei 

2018 

(30 de zile 

de la 

emiterea 

facturii) 

33. 3
3
. 

Servicii de proiectare 

faza DALI “Reabilitare 

unitate de pompieri” 

(136/18.07.2017) 

PV 20441/16.11.2017 

71000000-

8 
90.000 lei 

Achizitie 

directa 

ISO 

PROIECT 

SRL 

BUCUREST

I 

Pretul 

cel mai 

scazut 

84.000 

lei 
84.000 lei 

45%2017 

55%2018 

34. 3
4
. 

Servicii de proiectare 

faza DALI “Reabilitare 

Spitalul Orasenesc “Sf. 

Dimitrie” Corp C1 si C9” 

PV 20440/ 

16.11.2017 

71000000-

8 
130.000 lei 

Achizitie 

directa 

ISO 

PROIECT 

SRL 

BUCUREST

I 

Pretul 

cel mai 

scazut 

127.000 

lei 
127.000 lei 

45%2017 

55%2018 

35. 3
5
. 

Servicii de intocmire 

certificate de 

performanta energetic 

pentru locuinte ANL in 

orasul Tirgu Neamt 

71314300-

5 
20.000 lei 

Achizitie 

directa 

FUNCIARA  

SRL 

BRASOV 

Pretul 

cel mai 

scazut 

6.633 lei 6.633 lei 

30 de zile 

de la 

emiterea 

facturii 
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(197/20.10.2017) 

36. 3
6
. 

Servicii de intocmire 

devize, liste de cantitati 

si antemasuratori 

pentru lucrarile de pe 

raza orasului Tirgu 

Neamt 

(198/30.10.2017) 

71300000-

1 
6.000 lei 

Achizitie 

directa 

SC TEHNO 

STAR SRL 

TIRGU 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

5.000 lei 5.000 lei 

30 de zile 

de la 

emiterea 

facturii 

37. 3
7
. 

Servicii de consultanta 

in vederea depunerii 

spre finantare in cadrul 

POR 2014 – 2020, axa 

3.1B a unui proiect 

pentru eficientizarea 

energetic a cladirilor 

din cadrul Spitalului 

Orasenesc Sfantul 

Dimitrie 

(183/28.09.2017) 

PV 17244/ 

04.10.2017 

71311000-

1 
45.000 lei 

Achizitie 

directa 

SC SPES 

CONSUL 

TING  SRL 

IASI 

Pretul 

cel mai 

scazut 

29.500 

lei 
29.500 lei 

20% dupa 

depunerea 

doc. 

80% dupa 

declararea 

proiectului 

eligibil 

38. 3
8
. 

Servicii de consultant in 

vederea depunerii spre 

finantare in cadrul POR 

2014 – 2020, axa 3.1B a 

proiectului Reabilitarea 

si eficientizarea 

energetic Detasament 

Pompieri Tirgu Neamt – 

Corpurile C1 si C2 

(184/28.09.2017) 

PV 17245/ 

04.10.2017 

71311000-

1 
16.000 lei 

Achizitie 

directa 

SC SPES 

CONSUL 

TING  SRL 

IASI 

Pretul 

cel mai 

scazut 

16.000 

lei 
16.000 lei 

20% dupa 

depunerea 

doc. 

80% dupa 

declararea 

proiectului 

eligibil 

39. 3
9
. 

DALI – Reabilitare si 

dotare Cresa nr.1, oras 

Tg. Neamt 

(190/09.10.2017) 

79314000-

8 
49.208 lei 

Achizitie 

directa 

SC 

STRUCTUR

ISRL  

FOCSANI 

Pretul 

cel mai 

scazut 

49.000 

lei 
49.000 lei  

40. 4
0

DALI – Reabilitare trei 

corpuri (C1, C2, C3) si 
79314000- 43.279 lei Achizitie 

SC 

STRUCTUR

Pretul 

cel mai 
43.000 43.000 lei  
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. dotarea cu echipament 

si mobilier la Colegiul 

National Stefan cel 

Mare, oras Tg. Neamt 

(191/09.10.2017) 

8 directa ISRL  

FOCSANI 

scazut lei 

41. 4
1
. 

Lucrari de extindere 

conducta de gaze 

natural pe strada Ion 

Creanga, oras Tirgu 

Neamt, pe o lungime 

de 1687 metri liniari 

(108/14.06.2017) 

PV 12070/ 

19.07.2017 

45231221-

0 

188.797,75 

lei 

Achizitie 

directa 

SC MIHOC 

OIL SRL 

Pipirig, 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

187.257 

lei 
187.257 lei 2018 

42. 4
2
. 

Servicii de dirigintie de 

santier pentru 

investitia: Lucrari de 

extindere conducta 

gaze natural pe strada 

Ion Creanga, oras Tirgu 

Neamt, pe o lungime 

de 1687 metri liniari 

(114/15.06.2017) 

71247000-

1 
1.600 lei 

Achizitie 

directa 

CHELARU 

GRUP SRL  

BACAU 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.500 lei 1.500 lei  

43. 4
3
. 

Lucari de extindere 

conducta de gaze 

natural pe strada 

Vultur, oras Tirgu 

Neamt, pe o lungime 

de 1110 metri liniari 

(109/14.06.2017) 

PV14776/ 

30.08.2017 

45231221-

0 
139.000 lei 

Achizitie 

directa 

SC MIHOC 

OIL SRL 

Pipirig, 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

86.580 

lei 
86.580 lei  

44. 4
4
. 

Servicii de dirigintie de 

santier pentru 

investitia: Lucrari de 

extindere conducta 

gaze natural pe strada 

Vultur, oras Tirgu 

Neamt, pe o lungime 

71247000-

1 
1.600 lei 

Achizitie 

directa 

CHELARU 

GRUP SRL  

BACAU 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.500 lei 1.500 lei  
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de 1110 metri liniari 

(113/15.06.2017) 

45. 4
5
. 

Lucari de extindere 

conducta gaze natural 

pe strada 

Sublocotenent 

Campeanu, oras Tirgu 

Neamt, pe o lungime 

de 615 metri liniari 

(110/14.06.2017) 

PV 12425/ 

25.07.2017 

45231221-

0 
48.470 lei 

Achizitie 

directa 

SC MIHOC 

OIL SRL 

Pipirig, 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

47.970 

lei 
47.970 lei  

46. 4
6
. 

Servicii de dirigintie de 

santier pentru 

investitia: Lucrari de 

extindere conducta de 

gaze natural pe strada 

Sublocotenent 

Campeanu, oras Tirgu 

Neamt, pe o lungime 

de 615 metri liniari 

(115/15.06.2017) 

71247000-

1 
1.600 lei 

Achizitie 

directa 

CHELARU 

GRUP SRL  

BACAU 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.500 lei 1.500 lei  

47. 4
7
. 

Evaluare psihologica 

periodica a 20 politisti 

locali din cadrul Politiei 

Locale 

(220/29.11.2017) 

85140000-

2 

85147000-

1 

2.600 lei 
Achizitie 

directa 

Cabinet 

individual 

de 

psihologie 

Popa 

Daniel 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.600 lei 2.600 lei  

48. 4
8
. 

Servicii de intretinere a 

iluminatului public 

stradal in orasul Tirgu 

Neamt (95/19.05.2017) 

50232100-

1 
90.000 lei 

Achizitie 

directa 

SC LUCRIS 

SERV SRL 

NEGRESTI, 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

90.000 

lei 

pana la 

90.000 lei 

(1.150 lei 

pret unitar) 

 

49. 5
7
. 

Sterilizator cu abur 150 

litri pentru Spitalul 

Orasenesc Sfantul 

Dimitrie , Tirgu Neamt 

(213/24.11.2017) 

33191110-

9 
83.800 lei 

Achizitie 

directa 

SC 

NOVAIN 

TERMED 

SRL 

BUCUREST

Pretul 

cel mai 

scazut 

83.800 

lei 
83.800 lei  
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PV 21197/ 

28.11.2017 

I 

50. 5
8
. 

Servicii de intretinere si 

amenajare a spatiilor 

verzi si a parcurilor 

pentru o perioada 

determinate de maxim 

2 luni (160/06.09.2017) 

77310000-

6 
102.521 lei 

Achizitie 

directa 

SC 

EUROSAL 

TRADE SRL 

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

99.382,7

6 lei 
99.382,76 lei  

51. 5
9
. 

Servicii de montare si 

demontare a 

onamentelor de 

iluminat festiv in 

perioada sarbatorilor 

de Craciun in orasul 

Tirgu Neamt 

(221/29.11.2017) 

31522000-

1 

46.385,71 

lei 

Achizitie 

directa 

SC LUCRIS 

SERV SRL 

NEGRESTI, 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

46.000 

lei 
46.000 lei  

52. 6
0
. 

Servicii de dirigintie de 

santier pentru 

investitia: Realizare 

retea de canalizare 

menajera si microstatie 

de epurare in zona 

Baile Oglinzi, oras Tg. 

Neamt, jud. Neamt 

(225/05.12.2017) 

71520000-

9 
11.640 lei 

Achizitie 

directa 

SC 

ANANDRE 

SRL 

SUCEAVA 

Pretul 

cel mai 

scazut 

6.500 lei 6.500 lei  

53. 6
1
. 

Servicii de 

supraveghere 

arheologica 

asapaturilor care se vor 

realiza in cadrul 

proiectului “ Montare 

central termica la 

sediul Primariei 

Orasului Tg. Neamt” 

(2049/24.08.2017)  

71351914-

3 
2.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

In afara 

SEAP 

Complexul 

Muzeal 

Judetean 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.000 lei 1.000 lei  

54. 6
3
. 

Receptia si depozitarea 

in cadrul Depozitului 

judetean de deseuri 

nepericuloase de la 

Girov, a deseurilor 

municipal si a celor 

 14.800 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

Serviciul 

public de 

administra

re a 

Sistemului 

de 

 
14.800 

lei 
14.800 lei  



 
53 

 

industrial 

nepericuloase 

(149/21.08.2017) 

managem

ent 

Integrat al 

deseurilor 

in Judetul 

Neamt 

55. 6
4
. 

Lucrari de racordare a 

salii de sport (nou 

infiintata) la central 

termica existent la 

Colegiul National 

Stefan cel Mare, oras 

Tirgu Neamt 

(13886/17.08.2017) 

45331100-

7 

7.831,49 

lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC CONS 

TRUCT 

GIPS 

CARTON 

SRL 

TIRGU 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

7.723 lei 7.723 lei  

56. 6
5
. 

Achizitionare cauciucuri 

de vara pentru 

autoturismul Renault 

Logan – Politia locala 

oras Tg. Neamt 

(5353/29.03.2017) 

34320000-

6 
350 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MAPI 

SRL TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

350 lei 350 lei  

57. 6
6
. 

Inchiriere buldozer, 

autobasculanta, 

excavator 

(5194/27.03.2017 

45500000-

2 
37.920 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MAPI 

SRL TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

37.920 

lei 
37.920 lei  

58. 6
7
. 

Inchiriereautobasculant

a si buldoexcavator ( 

321/09.01.2017) 45520000-

8 
1.820 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

ROMSERV 

SRL 

VANATORI 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.820 lei 1.820 lei  

59. 6
8
. 

Carti (8967/30.05.2017) 

22113000-

5 

2.324,02 

lei 

Achizitie 

directa 

 

 

Bibliopolis 

Petrodava 

Sa Sedcom 

Piatra 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.324,02 

lei 
2.324,02 lei  

60. 6
9
. 

Montare steaguri pe 

stalpi metalici existenti 

pe str. Mihai Eminescu 

31523200-

0 
2.100 lei 

Achizitie 

directa 

 

SC LUCRIS 

SERV SRL 

Negresti 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.080 lei 2.080 lei  
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si str. Stefan cel Mare 

PV 9958/ 

14.06.2017 

 Neamt 

61. 7
0
. 

Antivirus Karspersky 

(8757/29.05.2017 
48761000-

0 
3.900 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC REFLEX 

COMPU 

TERS SRL 

DEVA 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.792,09

7 lei 
2.792,097 lei  

62. 7
1
. 

Vidanjare canal 

collector din interiorul 

depozitului inchis de 

deseuri menajere, oras 

Tirgu Neamt 

(8250/19.05.2017) 

90000000-

7 
2.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

CHIMPLAS

T COM SRL 

PIPIRIG, 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.950 lei 1.950 lei  

63. 7
2
. 

Pelargonium cu 

radacina 

(8020/16.05.2017) 03450000-

9 
6.500 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

OCOLUL 

SILVIC 

GARCINA 

Pretul 

cel mai 

scazut 

5.964,4 

lei 
5.964,4 lei  

64. 7
3
. 

Viola – pansele 

(4879/22.03.2017) 
03121100-

6 
9.600 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

OCOLUL 

SILVIC 

GARCINA 

Pretul 

cel mai 

scazut 

9.600 lei 9.600 lei  

65. 7
6
. 

Reparatii si modificari 

ale sistemului de acces 

bariera Primaria 

orasului Tirgu Neamt 

(71028/ 

50800000-

3 
4.482,9 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SMART 

TRAFFIC 

SOLUTION

S SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

4.482,9 

lei 
4.482,9 lei  

66. 7
7
. 

Uniforme politia locala 

(7204/03.05.2017) 
35811200-

4 
9.967 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

FILIP SI 

COMPANI

A SNC TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

9.967 lei 9.967 lei  

67. 7
8

Lanterne si statii radio 

emisie receptie 
34991000- 4.980 lei Achizitie SC ABC 

Pretul 

cel mai 
4.980,34 4.980,34 lei  
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. (6792/25.04.2017) 0 directa 

 

 

ELECTRO 

NIC SRL 

TIRGU 

NEAMT 

scazut lei 

68. 7
9
. 

Furnizare piatra 

concasata pentru 

intretinerea strazilor 

neasfaltate din orasul 

Tirgu Neamt 

(6694/24.04.2017) 

14212300-

3 
16.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC A&C 

COMPANY 

SRL 

Vanatori, 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

15.939 

lei 
15.939 lei  

69. 8
0
. 

Pavilion Kring alb 

(10351/22.06.2017) 
39142000-

9 
139.99 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

DANTE 

INTERNATI

ONAL SA 

BUCUREST

I 

Pretul 

cel mai 

scazut 

83,13 lei  83,13 lei  

70. 8
1
. 

Procurare si montare 

punct de aprindere 

monofazat pentru 

circuit iluminat public 

(1285/26.01.2017) 

PV 1644/ 

02.02.2017 

31500000-

1 

2.478,81 

lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC LUCRIS 

SERV SRL 

Negresti 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.400 lei 2.400 lei  

71. 8
2
. 

Lucrari de tamplarie la 

Casa Culturii “Ion 

Creanga” si la blocul H1 

din str. Cuza Voda, oras 

Tirgu Neamt 

(10.347/22.06.2017) 

PV11379/ 

10.09.2017 

45421100-

5 

45421131-

1 

10.579,07 

lei 

Achizitie 

directa 

 

 

EURO 

ALEX SRL 

 TIRGU 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

10.495,8

6 lei 
10.495,86 lei  

72. 8
3
. 

Lucrari de remediere a 

deficientelor la 

instalatia electrica: 

inlocuire tablou general 

– parter, tablou –etaj I, 

tablou etaj II la Corp 

principal A – Colegiul 

31681410-

0 

12.977,35 

lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

ELECTROD

ANY SRL 

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

12.977,3

5 lei 
12.977,35 lei  
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national Stefan cel 

Mare 

(6938/26.04.2017)  

PV 7879 

/15.05.2017 

73. 8
4
. 

Realizare film 

documentare 

(9005/31.05.2017) 

PV 9498/ 

09.06.2017 

79341000-

6 
2.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

AOCIATIA 

BATCA 

DOAMNEI 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.000 lei 2.000 lei  

74. 8
5
. 

Mobilier CNIPT 

(9004/31.05.2017)  

PV 9119/ 

06.06.2017 

 600 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

ANDALYA 

SRL Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

504,19 

lei 
504,19 lei  

75. 8
6
. 

Documentatie 

cadastrala de lotizare a 

unui teren in 13 loturi, 

oras Tirgu Neamt 

71354300-

7 
8.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

FUNCIARA 

BRASOV 

Pretul 

cel mai 

scazut 

3.990 lei 3.990 lei  

76. 8
7
. 

Alimentare tablou 

electric de distributie 

cu masura + LEC 0,4kV 

in parc  la Casa Culturii 

Ion Creanga 

(21261/29.11.2017) 

PV21752/ 

11.12.2017 

31211000-

8 
8.403 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC LUCRIS 

SERV SRL 

NEGRESTI, 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

7.600 lei 7.600 lei  

77. 8
8
. 

Montare si demontare 

bransament provizoriu 

cu cablu si tablou 

electric general pentru 

alimentare 

consumatori pentru  

Zilele Cetatii Neamt 

2017 

45311000-

0 
2.200 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC LUCRIS 

SERV SRL 

NEGRESTI, 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.200 lei 2.200 lei  
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(10733/28.06.2017) 

PV10957/ 

03.07.2017 

78. 8
9
. 

Furnizare si montare 5 

stalpi ornamentali 

necesari a fi montati pe 

str. Aleea targului si 

Aleea Salcamilor 

(6631/21.04.2017) 

PV 7298/ 

04.05.2017 

34928520-

9 
10.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MIRO 

METAL 

GROUP 

SRL  

TIMISESTI 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

10.000 

lei 
10.000 lei  

79. 9
0
. 

Montare hidranti 

stradali si lucrari 

accesorii 

(9154/06.06.2017) 

45332200-

5 
2.400 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC PRODE 

XIMP SRL 

SATU 

MARE 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.400 lei 2.400 lei  

80. 9
1
. 

Montare hidranti 

stradali si lucrari 

accesorii 

(976/19.01.2017) 

PV 6296/ 

12.04.2017 

45231112-

3 

1.462,98 

lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC PRODE 

XIMP SRL 

SATU 

MARE 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.440 lei 1.440 lei  

81. 9
2
. 

Lucrari de executie 

marcaje rutiere 

transversal cu vopsea 

monocomponenta 

alba/rosie 

(16.633/26.09.2017) 

PV 17.273/ 

06.10.2017 

45233221-

4 
100.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC CIVITAS 

COM SRL 

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

37.259,5

3 lei 
37.259,53 lei  

82. 9
3
. 

Lucrari de reparatii 

interioare la sediul 

Primariei Orasului Tirgu 

Neamt 

(1651/02.02.2017) 

45200000-

9 

9.270,51 

lei 

Achizitie 

directa 

 

SC 

VALIATU 

SRL 

Baltatesti, 

Pretul 

cel mai 

scazut 

9.202,1 

lei 
9.202,1 lei  
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PV 3177/ 

24.02.2017 

 Neamt 

83. 9
4
. 

Toaleta ecologica 

vidanjabila cu lavoar 

(16955/02.10.2017) 

PV 18128/ 

18.10.2017 

45215500-

2 
3.200 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

ARISTOCR

ATIS 

CENTER 

SRL Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

3.150 lei 3.150 lei  

84. 9
5
. 

Pachet indicatoare 

rutiere 

(16.956/02.10.2017) 

PV 18110/ 

18.10.2017 

34992200-

9 
1466,38 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC KATEL 

3A SRL 

Piatra 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.439 lei 1.439 lei  

85. 9
6
. 

Furnizare fise 

imprumut pentru 

biblioteca 

(17095/04.10.2017) 

79800000-

2 
660 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

ROF IMP 

SRL 

Suceava 

Pretul 

cel mai 

scazut 

200 lei 200 lei  

86. 9
7
. 

Imprimanta 

multifunctionala 

Brother MFC 8520DN 

(16830/29.09.2017) 
30232110-

8 
650 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MATRIX 

ONLINE  

SRL 

TIRGU 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

546,22 

lei 
546,22 lei  

87. 9
8
. 

Extindere system de 

supraceghere video in 

zona Groapa ecologica 

la intrarea in oras 

dispre Suceava 

(16.539/25.09.2017) 

51314000-

6 
850 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SOS 

SECURITY 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

846 lei 846 lei  

88. 9
9
. 

Materiale pentru 

Groapa ecologica, 

gradina publica si 

birourile politiei locale 

(16.572/26.09.2017) 

44100000-

1 
373,08 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC ELNIUS 

PROD 

COM SRL 

TIRGU 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

373,08 

lei 
373,08 lei  



 
59 

 

89. 1
0
0 

Piese si uleiuri pentru 

Dacia Logan NT13WXZ 
34300000-

0 
1420 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MAPI 

SRL Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1420 lei 1420 lei  

90. 1
0
1 

Vidanjare canal 

colector din interiorul 

depozitului inchis de 

deseuri menajere, oras 

Tirgu Neamt 

(14.378/24.08.2017) 

90460000-

9 
2.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

CHIMPLAS

T COM SRL 

Pipirig 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.625 lei 1.625 lei  

91. 1
0
2 

Piatra sparta  

14212300-

3 
22.400 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

A&C 

COMPANY 

SRL 

VANATORI 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

22.400 

lei 
22.400 lei  

92. 1
0
3 

Furnizarea si montarea 

a 4 detectori de gaze 

natural si a pieselor 

atasate pentru a fi 

montate, inclusive 

operatiuni de sudura si 

lacatuserie, la Casa 

Culturii “Ion Creanga” 

oras Tirgu Neamt 

(8310/22.05.2017) 

PV 8969/ 

30.05.2017 

 
2.614,01 

lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MIHOC 

OIL SRL 

PIPIRIG 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.585 lei 2.585 lei  

93. 1
0
4 

Lucrari de montare  si 

demontare scena  Zilele 

orasului Tirgu Neamt 

(15161/05.09.2017 

PV 15731/ 

13.09.2017 

45421144-

5 
3000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

MIROMET

AL DESIGN 

GROUP 

SRL 

TIMISESTI 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.500 lei 2.500 lei  

94. 1
0
5 

Saleuri din foietaj 

presarate cu mac si 

susan 

15812100-

4 
154 lei 

Achizitie 

directa 

IOANA 

GROUP 

PROD SRL 

Pretul 

cel mai 

scazut 

154 lei 154 lei  
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(15343/07.09.2017)  

 

TIRGU 

NEAMT 

95. 1
0
6 

Montat si demontat 

bransament electric 

provizoriu la scena 

amplasata in Parc 

Cetate; 

 Montat si demontat 

bransament electric 

provizoriu la scena 

amplasata in Cetatea 

Neamtului 

(15.212/05.09.2017) 

PV 16030/ 

18.09.2017 

31600000-

2 
3.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC LUCRIS 

SERV SRL 

NEGRESTI, 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

3.000 lei 3.000 lei  

96. 1
0
7 

Apa plata, minerala si 

cafea 

(15342/07.09.2017) 15861000-

1 
404 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

ELLMAR 

COM SRL 

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

404 lei 404 lei  

97. 1
0
8 

Buchete florale, 

aranjamente florale, 

flori taiate 

(15158/05.09.2017) 
03121210-

0 
1.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

FLOREA 

MARCELA 

INTREPRIN

DERE 

INDIVIDUA

LA TIRGU 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

981,51 

lei 
981,51 lei  

98. 1
0
9 

Tort ciocolata zilele 

orasului  

(15163/05.09.2017) 15812200-

5 
100 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

IOANA 

GROUP 

PROD SRL 

TIRGU 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

99 lei 99 lei  

99. 1
1
0 

Lucrari de montare si 

demontare scena a 

evenimentului – Zilele 

orasului Tirgu Neamt 

2017 

45421144-

5 
2.500 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

MIROME 

TAL 

DESIGN 

GROUP 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.500 lei 2.500 lei  
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(15161/05.09.2017) SRL 

TIMISESTI 

NEAMT 

100. 1
1
1 

Pachet produse 

alimentare si 

nealimentare pentru 

Zilele orasului Tirgu 

Neamt 

(15258/06.09.2017) 

15000000-

8 
1.301,5 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

ELLMAR 

COM SRL 

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.301,5 

lei 
1.301,5 lei  

101. 1
1
2 

Tablou cu passepartout 

– Zilele orasului 

i(15425/07.09.2017) 
39298200-

9 
1.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

FUNDATIA 

DE 

DEZVOLTA

RE LOCALA 

TIRGU 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

840 lei 840 lei  

102. 1
1
3 

Aranjamente florale 

(15.381/07.09.2017) 

03121210-

0 
322 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

FLOREA 

MARCELA 

INTREPRIN

DERE 

INDIVIDUA

LA TIRGU 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

250 lei 250 lei  

103. 1
1
4 

Materiale decorative 

stand expozitie zilele 

orasului Tirgu Neamt 

(14975/31.08.2017) 

44423000-

1 
255 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

DEDEMAN 

SRL 

BACAU 

Pretul 

cel mai 

scazut 

181,32 

lei 
181,32 lei  

104. 1
1
5 

Servicii de tiparire, 

material promovcare 

Zilele orasului Tirgu 

Neamt 

(14910/31.08.2017) 

79824000-

6 
1420,17 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

CURELARU 

&CO 

ALINA SRL 

TULCEA 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.414,8 

lei 
1.414,8 lei  

105. 1
1
6 

Tricouri 

(14953/31.08.2017) 
18331000-

8 
117,65 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

CURELARU 

&CO 

ALINA SRL 

TULCEA 

Pretul 

cel mai 

scazut 

117,60 

lei 
117,60 lei  

106. 1
1

Plachete omagiale 

“Cetatean de onoare al 
18512200- 600 lei Achizitie 

SC 

PRETEXT 

Pretul 

cel mai 
600 lei 600 lei  
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7 orasului Tirgu Neamt” 

(15003/01.09.2017) 

3 directa 

 

 

ADVERTISI

NG SRL 

CLUJ 

NAPOCA 

scazut 

107. 1
1
8 

Aparitie program 

(jumatate de pagina) + 

articol de presa – 

publicitate eveniment 

Zilele Cetatii Festival 

MedievArtFest 

(10474/23.06.2017) 

79341000-

6 
924 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

VALMEDIA 

SRL 

 Piatra 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

924 lei 924 lei  

108. 1
1
9 

Realizare fotografii si 

20 de secvente filmate 

in cadrul manifestarilor 

Zilele Cetatii Neamt – 

MedievArtFest 

(10541/26.06.2017) 

79961000-

8 
348 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

REALOMNI

MEDIA SRL 

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

348 lei 348 lei  

109. 1
2
0 

3 aparitii in presa 

online – respective 2 

articole publicitate 

eveniment si 1 difuzare 

program eveniment 

pentru Zilele cetatii 

Neamt – Festival 

MedievArtFest 

(10589/27.06.2017) 

79341000-

6 
756 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC VIVA 

ALLEGRIA 

SRL 

Piatra 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

756 lei 756 lei  

110. 1
2
1 

Servicii de tiparire 

material promovare 

Zilele Cetatii Neamt – 

Festival Medieval 

(10549/26.06.2017) 

79824000-

6 
1744,45 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

PASIUNE 

SI MISTER 

SRL-D 

TIRGU 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1744,45 

lei 
1744,45 lei  

111. 1
2
2 

Difuzare program 

eveniment Zilele Cetatii 

Neamt – Festival 

MedievArtFest si 

articole de presa – 

publicitate eveniment 

(10492/23.06.2017) 

79341000-

6 
336,13 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

GHICI 

COMPU 

TERS SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

336,13 

lei 
336,13 lei  

112. 1
2

Difuzare spot 30 de 
92210000- 2004 lei Achizitie 

RADIO M 

PLUS SRL 

Pretul 

cel mai 
2004 lei 2004 lei  
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3 secunde; 

 Filmare si difuzare 

spectacol medieval – 

Festival medieval 

MedievArtFest 

(10481/23.06.2017) 

6 directa 

 

 

PIATRA 

NEAMT 

scazut 

113. 1
2
4 

Servicii de promovare si 

publicitate in mass 

media – Zilele orasului 

Tirgu Neamt 

(163/06.09.2017) 

64228100-

1 
1.150lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC RTV 

NEAMT 

SRL Piatra 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.092,44 

lei 
1.092,44 lei  

114. 1
2
5 

Servicii de publicitate in 

presa scrisa tiparita 

regionala – publicarea 

programului 

evenimentului si un 

articol de promovare – 

Zilele orasului Tirgu 

Neamt 

(165/06.09.2017) 

79341000-

6 
200 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

ZIARUL 

EVENIMEN

TUL SRL 

IASI 

Pretul 

cel mai 

scazut 

200 lei 200 lei  

115. 1
2
6 

Servicii de publicitate in 

presa scrisa tiparita 

regionala – publicarea 

unui articol de 

promovare a 

evenimentului – Zilele 

orasului Tirgu Neamt 

(166/06.09.2017) 

79341000-

6 
200 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

ZIARUL 

EVENIMEN

TUL SRL 

IASI 

Pretul 

cel mai 

scazut 

200 lei 200 lei  

116. 1
2
7 

Servicii de publicitate in 

presa online – 

publicare afis si 

program eveniment si 

un articol de publicitate 

in ziar online – Zilele 

orasului Tirgu Neamt 

(164/06.09.2017) 

79341000-

6 
350 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

ZIARUL 

EVENIMEN

TUL SRL 

IASI 

Pretul 

cel mai 

scazut 

350 lei 350 lei  

117. 1
2
8 

Servicii de publicitate in 

presa online – 

publicare afis si 

program eveniment si 3 

79341000-

6 
350 lei 

Achizitie 

directa 

 

SC GHICI 

COMPUTE

RS SRL 

PIATRA 

Pretul 

cel mai 

scazut 

350 lei 350 lei  
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articole de presa – 

Zilele orasului Tirgu 

Neamt 

(162/06.09.2017) 

 NEAMT 

118. 1
2
9 

Servicii de promovare si 

publicitate in mass 

media – Zilele orasului 

Tirgu Neamt 

(161/06.09.2017) 

92221000-

6 
1.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

REALOMNI

MEDIA SRL 

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.000 lei 1.000 lei  

119. 1
3
0 

Furnizare brosuri 

format A5 – Zilele 

orasului Tirgu Neamt 

(159/06.09.2017) 

22100000-

1 
2.400 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC CARTEX 

SRL TIRGU 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.286 lei 2.286 lei  

120. 1
3
1 

Servicii de promovare si 

publicitate – productie 

si difuzare spot audio 

cu durata de 30 

secunde 

(157/05.09.2017) 

92210000-

6 
504 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC RADIO 

M PLUS 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

490 lei 490 lei  

121. 1
3
2 

Leasing financiar lei 

Dacia Duster Laureate 

1.5 dci 109 CP 4x4 

(209/21.11.2017) 

66114000-

2 
66.259 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

RCI 

Leasing 

Romania 

IFN SA 

 Bucuresti 

Pretul 

cel mai 

scazut 

52.008,4

0 lei 
52.008,40 lei  

122. 1
3
3 

Leasing financiar lei 

Dacia Duster Laureate 

1.5 dci 109 CP 4x4 

(210/21.11.2017) 

66114000-

2 
66.259 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

RCI 

Leasing 

Romania 

IFN SA 

 Bucuresti 

Pretul 

cel mai 

scazut 

52.007,7

4 lei 
52.007,74 lei  

123. 1
3
4 

Registre A4 – 15 bucati 

22800000-

8 
226,80 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC CARTEX 

SRL Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

226,80 

lei 
226,80 lei  

124. 1
3
5 

Tipizate (foi de parcurs 

A5, A4, register si 

22900000-

9 
184,63 lei 

Achizitie 

directa 
SC CARTEX 

SRL Tirgu 

Pretul 

cel mai 

184,63 

lei 
184,63 lei  
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certificate de 

inregistrare vehicule 

 

 

Neamt scazut 

125. 1
3
6 

Reparatie  Fiat Ducato 

NT06SLE 
50230000-

6 

4.734,34 

lei 

Achizitie 

directa 

 

 

EFIMEX 

SRL Piatra 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

4.734,34 

lei 
4.734,34 lei  

126. 1
3
7 

Piese si accesorii 

pentru autogreder 

NT046 
34300000-

0 
684,82 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MAPI 

SRL Tirgu 

Neamt 

SC 

COMCIT 

SRL Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

684,82 

lei 
684,82 lei  

127. 1
3
8 

Piese si accesorii 

pentru autogreder 

NT046 34300000-

0 
2.179 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MAPI 

SRL Tirgu 

Neamt 

 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.179 lei 2.179 lei  

128. 1
3
9 

Materiale pentru 

manifestarea cultural: 

“Eminescu – lamura de 

vesnicie” 

(598/13.01.2017) 

22900000-

9 

30199000-

0 

22462000-

6 

368 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

FUNDATIA 

DE 

DEZVOLTA

RE LOCALA  

TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

336 lei 336 lei  

129. 1
4
0 

Stampile 

30192153-

8 
126,06 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

INTMARK 

GROUP 

SRL Piatra 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

126,06 

lei 
126,06 lei  

130. 1
4
1 

Reparatii microbuz 

scolar NT10WXZ 

50230000-

6 
773 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

ATOMEI 

CONSTAN 

TIN PFA 

Vanatori 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

773 lei 773 lei  
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131. 1
4
2 

Consumabile (cartuse 

Laser) 
30125110-

5 

1.327,71 

lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MATRIX 

ONLINE 

SRL  

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.327,71 

lei 
1.327,71 lei  

132. 1
4
3 

Borderouri -16 topuri 

22820000-

4 
188,16 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC CARTEX 

SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

188,16 

lei 
188,16 lei  

133. 1
4
4 

Steaguri 

(1542/31.01.2017 

35821000-

5 
2.400 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

FUNDATIA 

DE 

DEZVOLTA

RE LOCALA  

TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.400 lei 2.400 lei  

134. 1
4
5 

Sistem de operare OEM 

WIN server 2016 

Server DELL, 

imprimanta, moeuse, 

tastatura, memorie 

(1630/02.02.2017 

48214000-

1 

48822000-

6 

30236110-

6 

30237460-

1 

30232110-

8 

8.771 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MATRIX 

ONLINE 

SRL  

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

8.771 lei 8.771 lei  

135. 1
4
6 

Imprimanta, mouse si 

cartus 

(1649/02.02.2017) 

30232110-

8 

30237410-

6 

30125110-

5 

1.360 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MATRIX 

ONLINE 

SRL  

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

928 lei 928 lei  

136. 1
4
7 

Imprimanta, unitate, 

mouse, cartus, monitor 

si tastatura 

30213300-

8 
1.910 lei 

Achizitie 

directa 

 

SC MATRIX 

ONLINE 

SRL  

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.597 lei 1.597 lei  
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(1752/03.02.2017)  Tirgu 

Neamt 

137. 1
4
8 

Materiale reparatii 

curente 

 1.500 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC ELNIUS 

PROD 

COM SRL  

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.191,6 

lei 
1.191,6 lei  

138. 1
4
9 

Cauciuri de iarna  

34351100-

3 
689,08 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

MALUCO 

SRL Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

689,08 

lei 
689,08 lei  

139. 1
5
0 

Piese pentru 

aturogreder 

14810000-

2 

31711140-

6 

09211820-

5 

37453300-

1 

44000000-

0 

763 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

COMCIT 

SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

763 lei 763 lei  

140. 1
5
1 

Materiale pentru 

reparatii curente 

(2239/13.02.2017 

45316000-

5 

45310000-

3 

2.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

CONSTRUC

TII SRL Tg 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.491,56 

lei 
1.491,56 lei  

141. 1
5
2 

Electromotor Venieri 

VF 8.23D 

(2694/20.02.2017) 
34224200-

5 
1.250 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

GENERAL 

STAR 

WEST 

COMPANY 

SRL 

ORADEA 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.250 lei 1.250 lei  

142. 1
5
3 

Material dendro – 

floricol 

03121210-

0 
15.120 lei 

Achizitie 

directa 
FLOREA 

MIHAELA 

Pretul 

cel mai 

15.120 

lei 
15.120 lei  
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(2008/10.02.2017) 

PV 2270/ 

14.02.2017 

  

 

MARCELA 

II 

TG. 

NEAMT 

scazut 

143. 1
5
4 

Piese de schimb pentru 

autoturism Skoda 

superb 

(2921/22.02.2017) 

34300000-

0 
3.500 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

ATOMEI 

CONSTAN 

TIN PFA 

Vanatori 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

3.012 lei 3.012 lei  

144. 1
5
5 

Materiale electrice 

(3074/23.02.2017) 
31000000-

6 
1.200 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

ELECTRO 

DANY SRL 

Tg. Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

940,80 

lei 
940,80 lei  

145. 1
5
6 

Carti  

(3464/28.02.2017) 

22113000-

5 
 

Achizitie 

directa 

 

 

BIBLIO 

POLIS 

PETRODAV

A SA 

SEDCOM 

Piatra 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.084,46 

lei 
2.084,46 lei  

146. 1
5
7 

Invitatii pentru 

manifestarile dedicate 

zilei de 8 martie 2017 

(3510/01.03.2017) 

30199000-

0 
300 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

FUNDATIA 

DE 

DEZVOLTA

RE LOCALA  

TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

300 lei 300 lei  

147. 1
5
8 

Materiale consumabile 

(cartuse, stickuri, 

toner) 

(3521/01.03.2017)  

30125110-

5 
4.095 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MATRIX 

ONLINE 

SRL  

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

3.322,59 

lei 
3.322,59 lei  

148. 1
5
9 

Materiale reparatie 

copiator; 

Service copiator 

Minolta 283; 

50313100-

3 

30125110-

5 

2.830 lei 

Achizitie 

directa 

 

SC MATRIX 

ONLINE 

SRL  

Tirgu 

Pretul 

cel mai 

scazut 

 

2.176,69l

ei 

2.176,69lei  
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(3509/01.03.2017)   Neamt 

149. 1
6
0 

Formulare tipizate  

(3608/02.03.2017) 
22820000-

4 
231 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC CARTEX 

SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

230,80 

lei 
230,80 lei  

150. 1
6
1 

Trandafiri 

(3633/02.03.2017) 
03121210-

0 
900 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

FLOREA 

MIHAELA 

MARCELA 

II TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

900 lei 900 lei  

151. 1
6
2 

Hidrant cu talpa 

(3667/03.03.2017) 
45330000-

9 
3.500 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

CONSTRUC

TII SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.952,30 

lei 
1.952,30 lei  

152. 1
6
3 

Materiale pentru 

reparatii curente 

(4202/13.03.2017) 44100000-

1 
2.200 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC ELNIUS 

PROD –

COM SRL 

Tg. Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.732,69 

lei 
1.732,69 lei  

153. 1
6
4 

Caseta cu placheta 

omagiala 

(4395/15.03.2017) 30000000-

9 
100 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

PRETEXT 

ADVERTI 

SING SRL 

CLUJ 

Pretul 

cel mai 

scazut 

100 lei 100 lei  

154. 1
6
5 

Registre si tipizate A4 

(4621/17.03.2017) 
22800000-

8 

22820000-

4 

400 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC CARTEX 

SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

331,56 

lei 
331,56 lei  

155. 1
6
6 

Pachet stampile 

(4658/17.03.2017) 
30192153-

8 
700 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

INTMARK 

GROUP 

SRL Piatra 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

657,56 

lei 
657,56 lei  
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156. 1
6
7 

Materiale reparatii 

(burghiu, piatra 

abraziva, rulment, disc, 

ulei, electrozi) 

(4859/22.03.2017) 

44000000-

0 
700 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

COMCIT 

SRL Pipirig, 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

626,01 

lei 
626,01 lei  

157. 1
6
8 

Piese pentru 

autogreder, tractor si 

autocamion 

(4967/23.03.2017) 

34320000-

6 
10.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MAPI 

SRL Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

9.605 lei 9.605 lei  

158. 1
6
9 

Piese pentru 

microbuzul scolar 

NT14WXZ, microbuzul 

scolar NT10WXZ si 

microbuzul scolar 

NT06SLE 

(4958/23.03.2017) 

34320000-

6 
6.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MAPI 

SRL Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

5.698 lei 5.698 lei  

159. 1
7
0 

Piese pt 

buldoexcavator 

(4855/22.03.2017) 34320000-

6 
615 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MAPI 

SRL Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

615 lei 615 lei  

160. 1
7
1 

Registre A4 

(5101/27.03.2017) 
22810000-

1 
294 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

FUNDATIA 

DE 

DEZVOLTA

RE LOCALA 

Tg. Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

294 lei 294 lei  

161. 1
7
2 

Steag uri  “Cap de 

bour” 

(5213/28.03.2017 35821000-

5 
1.500 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

Q&A 

Golden 

Foil SRL 

Cluj 

Napoca 

Pretul 

cel mai 

scazut 

998,1 lei 998,1 lei  

162. 1
7
3 

Platani 

(5231/28.03.2017) 

03121100-

6 
3.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

REGIA 

NATIONA 

LA A 

PADURILO

R 

ROMSILVA 

Pretul 

cel mai 

scazut 

3.000 lei 3.000 lei  
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RA 

163. 1
7
4 

Toner cartus laser 

(5332/29.03.2017) 
30125110-

5 
504,20 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MATRIX 

ONLINE 

SRL  

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

504,20 

lei 
504,20 lei  

164. 1
7
5 

Set fata de masa 

(5441/30.03.2017) 
19212000-

5 
571,42 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

FUNDATIA 

DE 

DEZVOLTA

RE LOCALA 

Tg. Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

571,42 

lei 
571,42 lei  

165. 1
7
6 

Carti pentru copii 

(5593/31.03.2017) 
22113000-

5 
600 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC CARTEX 

SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

570,82 

lei 
570,82 lei  

166. 1
7
7 

Diplome pentru Ziua 

Cartii pt copii 
22900000-

9 
50 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

FUNDATIA 

DE 

DEZVOLTA

RE LOCALA 

Tg. Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

58,80 lei 58,80 lei  

167. 1
7
8 

Pachet legislative trusa 

medicala + stingator 

auto + triunghi 

reflectorizant 

(5707/04.04.2017) 

35111320-

4 
1.500 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

AUTOLAN

D 07  SRL 

Buzau 

Pretul 

cel mai 

scazut 

930 lei 930 lei  

168. 1
7
9 

Registre de casa si 

tipizate A4 

(6292/11.04.2017) 22820000-

4 
126 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC CARTEX 

SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

126 lei 126 lei  

169. 1
8
0 

Unitate Lenovo 

 Unitate Pentium 

Licenta win 10 PRO  

Imprimanta 

30211500-

6 
10.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MATRIX 

ONLINE 

SRL  

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

9.476,43 

lei 
9.476,43 lei  
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multifunctionala 

Monitor 

Tastatura, mouse 

(6766/24.04.2017) 

170. 1
8
1 

Materiale reparatii 

curente 

(7462/08.05.2017) 44100000-

1 
2.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC ELNIUS 

PROD 

COM SRL 

TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.074,96 

lei 
1.074,96 lei  

171. 1
8
2 

Piese pentru microbuz 

Crafter NT10WXZ 

(7649/10.05.2017) 50230000-

6 
1.500 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

ATOMEI 

CONSTAN 

TIN PFA 

VANATORI 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1243,7 

lei 
1243,7 lei  

172. 1
8
3 

Materiale pentru 

aspirator 

(7725/10.05.2017) 39713431-

3 
1.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

COMCIT 

SRL 

PIPIRIG 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

806,62 

lei 
806,62 lei  

173. 1
8
4 

Materiale pentru 

Politia Locala 

(7751/11.05.2017) 44000000-

0 
936 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC ELNIUS 

PROD 

COM SRL 

TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

936 lei 936 lei  

174. 1
8
5 

Materiale consumabile 

pentru Casa Culturii 

(7765/11.05.2017) 30125100-

2 
891 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MATRIX 

ONLINE 

SRL  

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

748,73 

lei 
748,73 lei  

175. 1
8
6 

Hidranti - 3bucati 

(8115/17.05.2017) 
44160000-

9 
7.500 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC ELNIUS 

PROD 

COM SRL 

TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

5.849,91 

lei 
5.849,91 lei  

176. 1
8

Aspiratoare 
39713430- 2.200 lei Achizitie SC Pretul 1.594,10 1.594,10 lei  
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7 (8154/18.05.2017) 6 directa 

 

 

COMCIT 

SRL 

PIPIRIG 

NEAMT 

cel mai 

scazut 

lei 

177. 1
8
8 

Dulapuri metalice si 

scaune 

(8227/18.05.2017) 44400000-

4 
1.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC ELNIUS 

PROD 

COM SRL 

TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

936,14 

lei 
936,14 lei  

178. 1
8
9 

Hidrant 

(8809/29.05.2017) 
44160000-

9 
2.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC ELNIUS 

PROD 

COM SRL 

TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.949,97 

lei 
1.949,97 lei  

179. 1
9
0 

Steaguri, banner si fete 

de masa 

(8798/29.05.2017) 22462000-

6 
3.500 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

FUNDATIA 

DE 

DEZVOLTA

RE LOCALA 

Tg. Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.670,74 

lei 
2.670,74 lei  

180. 1
9
1 

Unitate I3 + licenta 

windows 

(9043/31.05.2017) 

30211000-

1 

48000000-

8 

5.460,60 

lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MATRIX 

ONLINE 

SRL  

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

5.460,60 

lei 
5.460,60 lei  

181. 1
9
2 

Scaune 

(9159/06.06.2017) 
39111000-

3 
518,49 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC ELNIUS 

PROD 

COM SRL 

TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

518,49 

lei 
518,49 lei  

182. 1
9
3 

Lampi stradale 

(9180/06.06.2017) 

 
21.008,40 

lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

ELECTROD

ANY SRL 

TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

20.999,6

4 lei 
20.999,64 lei  

183. 1
9
4 

Tub riflat 

(9293/07.06.2017) 
44160000-

9 
1.400 lei 

Achizitie 

directa 

SAMI 

PLASTIC 

SA 

Pretul 

cel mai 

503,28 

lei 
503,28 lei  
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SUCEAVA scazut 

184. 1
9
5 

Piese buldoexcavator 

NT330 

(9101/31.05.2017) 34300000-

0 
3.400 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MAPI 

SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

3.400 lei 3.400 lei  

185. 1
9
6 

Piese pentru 

autogreder, 

autocamion si tractor 

(9099/31.05.2017) 

34300000-

0 
4.614 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MAPI 

SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

4.614 lei 4.614 lei  

186. 1
9
7 

Ulei motor EDGE 

(9780/13.06.2017) 
09211100-

2 
2.200 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

MALUCO  

COM SRL  

Tg. Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.820,58 

lei 
1.820,58 lei  

187. 1
9
8 

Materiale reparatii 

curente 

(9808/1306.2017) 44400000-

4 
2.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC ELNIUS 

PROD 

COM SRL 

TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

634,41 

lei 
634,41 lei  

188. 1
9
9 

Unitate I3, licenta, 

tastatura, mouse, 

monitor 

(10.642/27.06.2017) 

30211000-

1 

48822000-

6 

15.135,26 

lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MATRIX 

ONLINE 

SRL  

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

15.135,2

6 lei 
15.135,26 lei  

189. 2
0
0 

Pachet material copii 

Zilele Cetatii 

(10715/28.06.2017) 30197000-

6 
2.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC CARTEX 

SRL TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

431,18 

lei 
431,18 lei  

190. 2
0
1 

Costume baieti si fete 

Zilele Cetatii 

(10711/28.06.2017) 
 2.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

II 

PARASCHI

V MARIA 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.000 lei 2.000 lei  
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 Tg. Neamt 

191. 2
0
2 

Materiale amenajare 

Parc Cetate – Zilele 

Cetatii 

(10.856/30.06.2017) 

44100000-

1 
15.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC ELNIUS 

PROD 

COM SRL 

TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

995,18 

lei 
995,18 lei  

192. 2
0
3 

Fisete metalice 

(10863/30.06.2017) 
44100000-

1 
1.500 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC ELNIUS 

PROD 

COM SRL 

TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.523,18 

lei 
1.523,18 lei  

193. 2
0
4 

Flori anuale la ghiveci 

(10889/30.06.2017) 

03450000-

9 
5.860 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

REGIA 

NATIONAL

A A 

PADURILO

R 

ROMSILVA 

RA 

Pretul 

cel mai 

scazut 

29.105,8

0 lei 
29.105,80 lei  

194. 2
0
5 

Piese pentru 

autoturism Skoda 

superb 

(10.924/03.07.2017) 

34300000-

0 
5.600 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MAPI 

SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

5.566 lei 5.566 lei  

195. 2
0
6 

Pachet stampile 

(10970/03.07.2017) 
30192153-

8 
484,88  lei 

Achizitie 

directa 

 

 

INTMARK 

GROUP 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

484,88 

lei 
484,88 lei  

196. 2
0
7 

Materiale reparatii 

instalatie electrica 

(10981/03.07.2017) 31000000-

6 
1.500 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

ELECTRO 

DANY SRL 

TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.488,51 

lei 
1.488,51 lei  

197. 2
0
8 

Materiale electrice 

(10989/03.07.2017) 31000000-

6 
1.500 lei 

Achizitie 

directa 

 

SC 

ELECTRO 

DANY SRL 

TG. 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.411,03 

lei 
1.411,03 lei  
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 NEAMT 

198. 2
0
9 

Hidrant + accesorii 

(11111/04.07.2017) 
44160000-

9 
2.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC ELNIUS 

PROD 

COM SRL 

TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.949,97 

lei 
1.949,97 lei  

199. 2
1
0 

Apa plata si mineral 

(13289/07.08.2017) 
15980000-

1 
650 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

ELLMAR 

COM SRL 

Tg. Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

594,20 

lei 
594,20 lei  

200. 2
1
1 

Scaun birou ergonomic 

(13.420/08.08.2017) 

39113000-

7 
550 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

DANTE 

INTERNA 

TIONAL SA 

BUCUREST

I 

Pretul 

cel mai 

scazut 

504,18 

lei 
504,18 lei  

201. 2
1
2 

Fete de masa + 

servetele 

(13.646/10.08.2017) 39560000-

5 
350 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

FUNDATIA 

DE 

DEZVOLTA

RE LOCALA 

TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

268,83 

lei 
268,83 lei  

202. 2
1
3 

Pachet stampile 

(13.677/11.08.2017) 
30192153-

8 
200 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

INTMARK 

GROUP 

SRL Piatra 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

166,39 

lei 
166,39 lei  

203. 2
1
4 

Steag cu brandul tarii 

(13.802/16.08.2017) 
35821000-

5 
500 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

MONTPLA

ST SRL 

Cristuru 

Secuiesc 

Pretul 

cel mai 

scazut 

138,08 

lei 
138,08 lei  

204. 2
1
5 

Tipizate (adeverinte si 

cereri) 

(13.862/17.08.2017) 

22820000-

4 
394,80 lei 

Achizitie 

directa 

 

SC CARTEX 

SRL TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

394,80 

lei 
394,80 lei  
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205. 2
1
6 

Unitate calculator + 

licenta + tastatura si 

mouse ( 

30211000-

1 

48517000-

5 

1.950 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MATRIX 

ONLINE 

SRL  

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.642,85 

lei 
1.642,85 lei  

206. 2
1
7 

Telecomanda acces 

bariera - 20 bucati 

(13894/17.08.2017) 

34913000-

0 
2.046 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC SMART 

SOLUTION

S SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.046 lei 2.046 lei  

207. 2
1
8 

Aparate de aer 

conditionat 

(13901/17.08.2017) 31000000-

6 
9.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

ELECTRO 

DANY SRL 

TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

7.941,15 

lei 
7.941,15 lei  

208. 2
1
9 

Panou indicator , panou 

support metallic si 

reconditionat indicator 

(14.726/29.08.2017) 

44423400-

5 

50800000-

3 

750 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

FUNDATIA 

DE 

DEZVOLTA

RE LOCALA 

TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

730 lei 730 lei  

209. 2
2
0 

Furnizare 28 pachete 

rechizite scolare pentru 

copii defavorizati oras 

Tirgu Neamt 

(14.680/29.08.2017)) 

30199000-

0 
3.724 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

EMAGBIR

OTICA SRL 

Bucuresti 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.524,80 

lei 
1.524,80 lei  

210. 2
2
1 

Formulare tipizate 

(16.520/25.09.2017) 
22820000-

4 
588 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC CARTEX 

SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

350 lei 350 lei  

211. 2
2
2 

Pachet carte biblioteca 

(16.807/28.09.2017) 
22113000-

5 

3.045,83 

lei 

Achizitie 

directa 

 

FUNDATIA 

DE 

DEZVOLTA

RE LOCALA 

Tg. Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.589 lei 2.589 lei  
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212. 2
2
3 

Panou informative Ziua 

Vanatorilor de Munte 

(18.424/23.10.2017) 

44423400-

5 
3.200 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

FUNDATIA 

DE 

DEZVOLTA

RE LOCALA 

Tg. Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.008,4 

lei 
1.008,4 lei  

213. 2
2
4 

Coroana flori natural 

Ziua Vanatorilor de 

Munte 

(18.426/23.10.2017) 

03121210-

0 
400 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

FLOREA 

MIHAELA 

– 

MARCELA 

II TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

400 lei 400 lei  

214. 2
2
5 

Pachet piese 

autogreder NT046 

(18.570/24.10.2017) 31000000-

6 
1040 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

COMCIT 

SRL TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

873,95 

lei 
873,95 lei  

215. 2
2
6 

Placinte cu mar  Ziua 

Vanatorilor de Munte 

(18.276/19.10.2017) 15812120-

0 
500 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

MIROFOR 

SRL 

Pretul 

cel mai 

scazut 

390 lei 390 lei  

216. 2
2
7 

Pachet produse 

alimentare si 

nealimentare 

(18779/27.10.2017) 

15000000-

8 
700 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

ELLMAR 

COM SRL 

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

639 lei 639 lei  

217. 2
2
8 

Contraarc RABA 

(18.593/25.10.2017) 
34320000-

6 
840 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

ADETRANS 

SRL 

Sighetu 

Marmatiei 

Pretul 

cel mai 

scazut 

850 lei 850 lei  

218. 2
2
9 

Materiale renovare 

Birou SVSU 

(19.203/01.11.2017) 44112240-

2 
742,20 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC ELNIUS 

PROD 

COM SRL 

TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

627,96 

lei 
627,96 lei  
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219. 2
3
0 

Steaguri 

(19.188/01.11.2017) 
35821000-

5 
3.500 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

FUNDATIA 

DE 

DEZVOLTA

RE LOCALA 

Tg. Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.184,88 

lei 
1.184,88 lei  

220. 2
3
1 

Stampile 

(19.912/10.11.2017) 
30192150-

7 
214 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC GREEN 

TRAIL SRL 

TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

214 lei 214 lei  

221. 2
3
2 

Plachete omagiale 

(20.159/14.11.2017) 

18512200-

3 
220 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

PRETEXT 

ADVERTI 

SING  SRL 

CLUJ 

NAPOCA 

Pretul 

cel mai 

scazut 

200 lei 200 lei  

222. 2
3
3 

Cornuri cu gem 

(20.298/15.11.2017) 
15812100-

4 
300 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

MIROFOR 

SRL TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

300 lei 300 lei  

223. 2
3
4 

Teava riflata 

(20.362/16.11.2017) 
44160000-

9 
840 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC ELNIUS 

PROD 

COM SRL 

TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

705,87 

lei 
705,87 lei  

224. 2
3
5 

Stegulet tricolor 

(20.374/16.11.2017) 
35821000-

5 
252 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

FUNDATIA 

DE 

DEZVOLTA

RE LOCALA 

Tg. Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

252 lei 252 lei  

225. 2
3
6 

Condica de prezenta 

(20594/20.11.2017) 
22800000-

8 
100 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC CARTEX 

SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

92,40 lei 92,40 lei  
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226. 2
3
7 

Tipizate A4 

(20.880/23.11.2017) 
22820000-

4 
250 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC CARTEX 

SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

226,80 

lei 
226,80 lei  

227. 2
3
8 

Pachet dulciuri Cioco 

pack 

(20995/27.11.2017) 15840000-

8 
2.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

GENEZA 

COMIMPE

X SRL 

Petricani 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.754,50 

lei 
1.754,50 lei  

228. 2
3
9 

Stampile 

(21.504/05.12.2017) 
30192153-

8 
650 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

INTMARK 

GROUP 

SRL Piatra 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

372,28 

lei 
372,28 lei  

229. 2
4
0 

Pachet de Craciun 

(21456/05.12.2017) 
15800000-

6 
500 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

GENEZA 

COMIMPE

X SRL 

PETRICANI

, NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

449,4 lei 449,4 lei  

230. 2
4
1 

Materiale curatenie 

Casa Culturii 

(21.862/12.12.2017) 39831240-

0 
713 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC ELNIUS 

PROD 

COM SRL 

TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

599,02 

lei 
599,02 lei  

231. 2
4
2 

Materiale consumabile 

Casa Culturii (cartuse) 

(21.864/12.12.2017) 

30125100-

2 

30192113-

6 

393 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MATRIX 

ONLINE 

SRL  

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

321,85 

lei 
321,85 lei  

232. 2
4
3 

Felicitare A6 – carte 

postal 

(21.921/13.12.2017) 22300000-

3 
2.400 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC CARTEX 

SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.000 lei 2.000 lei  

233. 2
4

Materiale electrice 
31000000- 2.131,24 Achizitie SC 

Pretul 

cel mai 
2.131,24 2.131,24 lei  
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4 (21.948/13.12.2017) 6 lei directa 

 

 

ELECTRO 

DANY SRL  

Tg. Neamt 

scazut lei 

234. 2
4
5 

Intocmire PT demolare 

imobilul de pe str. 1 

Decembrie 1918, nr.48 

(441/11.01.2017) 

71240000-

2 
2.500 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC DESIGN 

METHOD 

SRL Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.300 lei 2.300 lei  

235. 2
4
6 

Servicii spalatorie 

masini  
50112300-

6 
1.100 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC EURO 

DOLAND 

SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

882 lei 882 lei  

236. 2
4
7 

Servicii de asigurare 

RCA pentru masinile si 

utilajele Primariei  66516100-

1 
20.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

Allianz – 

Tiriac 

Asigurari 

SA 

Pretul 

cel mai 

scazut 

8.200 lei 8.200 lei  

237. 2
4
8 

Lotizare in doua loturi  

teren Parc Cetate 

(418/11.01.2017) 
71354300-

7 
1.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

ONU 

MIHAI 

INTREPRIN

DERE 

INDIVIDUA

LA TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.000 lei 1.000 lei  

238. 2
4
9 

Servicii spalatorie 

masini  
50112300-

6 
1.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC EURO 

DOLAND 

SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

835 lei 835 lei  

239. 2
5
0 

Publicare anunt presa 

(2841/21.02.2017) 
22200000-

2 
250 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

AMARINII 

GHEORGH

E GELU II 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

250 lei 250 lei  

240. 2
5

Publicare anunt 
79341000- 200 lei Achizitie SC Pretul 200 lei 200 lei  
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1 felicitare 8 martie 2017 

(3775/06.03.2017) 

6 directa 

 

 

REALOMNI

MEDIA SRL 

TG. 

NEAMT 

cel mai 

scazut 

241. 2
5
2 

Publicare anunt accord 

mediu 

(3569/02.03.2017) 22200000-

2 
100 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

100 lei 100 lei  

242. 2
5
3 

Publicare felicitare 8 

martie 2017 presa 

online 

(3769/06.03.2017) 

79341000-

6 
168 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

GHICI 

COMPU 

TERS SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

168 lei 168 lei  

243. 2
5
4 

Publicare anunt 

felicitare 8 martie 2017 

ziar Mesagerul de 

neamt 

(3767/06.03.2017) 

79341000-

6 
200 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC QUILL 

PEN 

PAPER SRL 

Piatra 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

200 lei 200 lei  

244. 2
5
5 

Servicii spalatorie auto 

(3846/07.03.2017) 
50112300-

6 
1.100 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC EURO 

DOLAND 

SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

868 lei 868 lei  

245. 2
5
6 

Publicare anunturi  

proiecte de hotarare 

(3904/07.03.2017) 22200000-

2 
210 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

210 lei 210 lei  

246. 2
5
7 

Publicare anunt proiect 

hotarare buget 

(3891/07.03.2017) 
7934100-6 200 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

GHICI 

COMPU 

TERS SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

200 lei 200 lei  

247. 2
5
8 

Servicii de proiectare pt 

executie scara 

71322000-

1 
7.000 lei 

Achizitie 

directa 

SC TEHNO 

STAR SRL 

Pretul 

cel mai 
6.850 lei 6.850 lei  
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exterioara – Gradinita 3 

(4934/22.03.2017) 

 

 

Tg. Neamt scazut 

248. 2
5
9 

Servicii de publicitate in 

Mesagerul de Neamt 

(5340/29.03.2017) 79341000-

6 
2.200 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

VALMEDIA 

SRL Piatra 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.000 lei 2.000 lei  

249. 2
6
0 

Servicii confectii 

steaguri 

(5463/30.03.2017) 

35821100-

6 

50800000-

3 

1.500 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

FUNDATIA 

DE 

DEZVOLTA

RE LOCALA 

Tg. Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

428,40 

lei 
428,40 lei  

250. 2
6
1 

Publicare interviu cu 

primarul orasului Tirgu 

Neamt in Revista OK 

(5621/03.04.2017) 

22200000-

2 
1.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MUMU 

LAND SRL 

ROMAN 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.000 lei 1.000 lei  

251. 2
6
2 

Publicare felicitare 

Paste; 

Publicare anunt licitatie 

(5950/06.04.2017) 

22200000-

2 
198 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

198 lei 198 lei  

252. 2
6
3 

Publicare felicitare 

paste presa online (tipo 

banner) 

(5992/07.04.2017) 

79341000-

6 
200 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

GHICI 

COMPU 

TERS SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

168 lei 168 lei  

253. 2
6
4 

Anunt publicare 

felicitare de Paste post 

TV (6102/10.04.2017) 79341000-

6 
200 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

REALOMNI

MEDIA SRL 

TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

200 lei 200 lei  

254. 2
6
5 

Evaluare casa de locuit 

pe str. Radu Teoharie, 

nr.10 

(5912/06.04.2017) 

79419000-

4 
1.500 lei 

Achizitie 

directa 

 

Evaluator 

imobiliare 

si 

immobile 

Pretul 

cel mai 

scazut 

800 lei 800 lei  
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 – Vulpe 

I.Stefan  

255. 2
6
6 

Publicare anunt licitatie 

(6193/10.04.2017) 
22200000-

2 
120 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

120 lei 120 lei  

256. 2
6
7 

Servicii spalatorie auto 

(6230/11.04.2017) 
50112300-

6 
1.300 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC EURO 

DOLAND 

SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.041 lei 1.041 lei  

257. 2
6
8 

Servicii de asigurare 

contra accidentelor pt 

73 pompieri voluntari 

SVSU 

(6235/11.04.2017) 

66512100-

3 
25.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC NEAMT 

ASISTENT 

BROKER 

SRL  Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

24.000 

lei 
24.000 lei  

258. 2
6
9 

Servicii montare, 

racordare la retea si 

demontare ornamente 

Paste 2017 

(6228/11.04.2017) 

39298500-

2 
2.600 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC LUCRIS 

SERV SRL 

NEGRESTI 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.500 lei 2.500 lei  

259. 2
7
0 

Publicare anunt licitatie 

presa scrisa 

(6649/21.04.2017) 22200000-

2 
90 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

90 lei 90 lei  

260. 2
7
1 

Servicii spalatorie auto 

(7446/05.05.2017) 
50112300-

6 
1.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC EURO 

DOLAND 

SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

765 lei 765 lei  

261. 2
7
2 

Publicare anunturi 

licitatie 

(7605/09.05.2017) 
22200000-

2 
200 lei 

Achizitie 

directa 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

200 lei 200 lei  
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262. 2
7
3 

Servicii promovare TV – 

9 Mai 2017 

(7570/09.05.2017) 79342200-

5 
1.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

REALOMNI

MEDIA SRL 

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.000 lei 1.000 lei  

263. 2
7
4 

Evaluare spatiu  76mp 

str. 22 Decembrie si 

teren 360 mp str. 

Panazol 

(8473/24.05.2017) 

79311200-

9 
2.500 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

Evaluator 

imobiliare 

si imobile 

– Vulpe 

I.Stefan  

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.600 lei 1.600 lei  

264. 2
7
5 

Verificare prize de 

pamant si instalatie 

electrica 

(8622/26.05.2017) 

35100000-

5 
1.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC LUCRIS 

SERV SRL 

Negresti 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

640 lei 640 lei  

265. 2
7
6 

Realizare film 

documentare 

(9005/31.05.2017) 79341000-

6 
2.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

ASOCIATIA 

BATCA 

DOAMNEI 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.500 lei 1.500 lei  

266. 2
7
7 

Publicare 3 anunturi 

licitatie presa scrisa 

(9214/06.06.2017) 22200000-

2 
230 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

230 lei 230 lei  

267. 2
7
8 

Publicare anunt licitatie 

(9317/07.06.2017) 
22200000-

2 
80 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

80 lei 80 lei  

268. 2
7
9 

Expertiza tehnica 

extrajudiciara 

canalizare Baile Oglinzi 

(9720/13.06.2017) 

71319000-

7 
4.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

Evaluator 

imobiliare 

si imobile 

– Vulpe 

I.Stefan  

Pretul 

cel mai 

scazut 

4.000 lei 4.000 lei  
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269. 2
8
0 

Publicare anunturi 

presa scrisa 

(16608/26.09.2017) 22200000-

2 
160 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

160 lei 160 lei  

270. 2
8
1 

Evaluare teren 

intravilan 7839mp, 

bldv. Mihai Eminescu 

nr.14 

(9778/13.06.2017) 

79410000-

1 
1.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

EVAL 

CONSUL 

TING 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

800 lei 800 lei  

271. 2
8
2 

Publicare anunt licitatie 

spatiu B-dul 22 

Decembrie bl.M15, 

presa scrisa 

(10261/21.06.2017) 

22200000-

2 
80 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

80 lei 80 lei  

272. 2
8
3 

Materiale de birou (foi 

parcurs, mape lucru, 

separator dosare, 

personalizare agende) 

(10381/22.06.2017) 

79800000-

2 

22800000-

8 

30199000-

0 

430 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC CARTEX 

SRL Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

429,51 

lei 
429,51 lei  

273. 2
8
4 

Servicii de transport 

personae – protocol de 

colaborare cu CJ Neamt 

(10.402/22.06.2017) 60140000-

1 
8.403 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

FLOZAM 

PET COM 

SRL   

CRACA 

OANI 

Pretul 

cel mai 

scazut 

8.400 lei 8.400 lei  

274. 2
8
5 

Montare si demontare 

scena festivitati Parc 

Cetate  Zilele Cetatii 

2017(10725/28.06.2017

) 

45421144-

5 
2.500 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

MIROMET

AL DESIGN 

GROUP 

SRL  

TIMISESTI 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.500 lei 2.500 lei  

275. 2
8
6 

Material promotionale 

Zilele Cetatii 2017 

(bannere, afise, mesh) 

79811000-

2 
4.000 lei 

Achizitie 

directa 
O&A 

GOLDEN 

Pretul 

cel mai 
1.844 lei 1.844 lei  
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(10788/29.06.2017)  

 

FOIL CLUJ scazut 

276. 2
8
7 

Vidanjare si spalare 

toalete ecologice 

(10919/30.06.2017) 90000000-

7 
1.690 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

CHIMPLAS

T COM SRL 

PIPIRIG 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.690 lei 1.690 lei  

277. 2
8
8 

Reparatie Dacia Duster 

(11.056/04.07.2017) 
34300000-

0 
6.303 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MAPI 

SRL Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

3.547 lei 3.547 lei  

278. 2
8
9 

Reparatii Crafter 

NT10WXZ 

(11.057/04.07.2017) 34300000-

0 
1.800 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MAPI 

SRL Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.600 lei 1.600 lei  

279. 2
9
0 

Servicii de evaluare 

central termica Liceul 

Vasile Conta 

(11129/05.07.2017) 

79419000-

4 
300 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

AGENTIA 

DE 

EVALUARE 

SI CONSUL 

TANTA IN 

AFACERI 

SRL 

CORDUN 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

300 lei 300 lei  

280. 2
9
1 

Publicare anunturi 

licitatie presa scrisa 

(11261/06.07.2017) 22200000-

2 
160 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

160 lei 160 lei  

281. 2
9
2 

Publicare fisa de 

proiect in presa scrisa 

(11327/07.07.2017) 22200000-

2 
200 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

100 lei 100 lei  
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282. 2
9
3 

Publicare anunturi 

licitatie presa scrisa 

(12341/24.07.2017) 22200000-

2 
160 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

160 lei 160 lei  

283. 2
9
4 

Publicare anunt 

atribuire 

(12533/26.07.2017) 22200000-

2 
80 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

80 lei 80 lei  

284. 2
9
5 

Publicare raport 

activitate presa scrisa 

(12.677/28.07.2017) 79341000-

6 
2.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

VALMEDIA 

SRL Piatra 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.200 lei 2.200 lei  

285. 2
9
6 

Publicare anunturi  

licitatii terenuri 

(13.333/07.08.2017) 22200000-

2 
320 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

320 lei 320 lei  

286. 2
9
7 

Publicare anunturi 

licitatie 

(13401/08.08.2017) 22200000-

2 
80 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

80 lei 80 lei  

287. 2
9
8 

Documentatie 

cadastrala alipire 

terenuri  la stadion – 2 

loturi 

(13.277/07.08.2017) 

71351810-

4 
1.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

GRIGORE 

CADASTRU 

TG. 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

800 lei 800 lei  

288. 2
9
9 

Publicare anunt 

participare a entitatilor 

la dezvoltarea locala 

(16104/19.09.2017) 

22200000-

2 
200 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

60 lei 60 lei  

289. 3
0

Servicii de spalatorie 

machete 
In afara 1.000 lei Achizitie 

SC AUTO 

GABISILV 

Pretul 

cel mai 
731 lei 731 lei  
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0 (13.476/09.08.2017) SEAP directa 

 

 

SRL Tg. 

Neamt 

scazut 

290. 3
0
1 

Reparatie microbus 

scolar NT06SLE 

(13.784/16.08.2017) 34300000-

0 
4.284 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MAPI 

SRL  Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

4.284 lei 4.284 lei  

291. 3
0
2 

Servicii de evaluare 

bunuri (masini) 

(13.751/16.08.2017) 

79419000-

4 
800 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

AGENTIA 

DE 

EVALUARE 

SI CONSUL 

TANTA IN 

AFACERI 

SRL 

CORDUN 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

800 lei 800 lei  

292. 3
0
3 

Publicare anunt licitatie 

(14268/23.08.2017) 
22200000-

2 
160 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

160 lei 160 lei  

293. 3
0
4 

Publicare anunt licitatie 

(15.099/04.09.2017) 
22200000-

2 
80 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

80 lei 80 lei  

294. 3
0
5 

Publicare anunturi 

licitatie 

(15285/06.09.2017) 22200000-

2 
160 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

160 lei 160 lei  

295. 3
0
6 

Documentatie 

cadastrala 

dezmembrare terenuri 

stadion – 3 loturi 

71351810-

4 
1.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

SC 

GRIGORE 

CADASTRU 

SRL _ D Tg. 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.000 lei 1.000 lei  
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(15460/08.09.2017)  Neamt  

296. 3
0
7 

Publicare anunt in ziar 

national Evenimentul 

Zilei 

(16.846/29.09.2017) 

79341000-

6 
250 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

GRUP 

LICITATII 

PUBLICE 

SRL 

BRAILA 

Pretul 

cel mai 

scazut 

116,83  

lei 
116,83 lei  

297. 3
0
8 

Documentatii 

cadastrale 

(17.401/09.10.2017) 71354300-

7 
8.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

GEOCAD 

ONU SRL 

TIRGU 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

6.100 lei 6.100 lei  

298. 3
0
9 

Publicare anunt 

emitere accord mediu 

“Construire 

infrastructura 

agrement” 

(17495/10.10.2017) 

22200000-

2 
100 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

50 lei 50 lei  

299. 3
1
0 

Publicare anunturi 

mediu “Construire 

infrastructura 

agrement” si 

“Amenajare si 

modernizare 10 

parcari” 

(17.664/12.10.2017) 

22200000-

2 
100 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

100 lei 100 lei  

300. 3
1
1 

Publicare anunturi 

licitatie – 3 bucati 

(17673/12.10.2017) 22200000-

2 
240 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

240 lei 240 lei  

301. 3
1
2 

Publicare anunt 

proiecte de hotarare  

tarife inchiriere/con 

cesiune spatii 

(17.939/17.10.2017) 

22200000-

2 
80 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

60 lei 60 lei  

302. 3
1
3 

Publicare anunt in ziar 

national Bursa 
79341000-

6 
200 lei 

Achizitie 

directa 

META 

RING SRL 

BUCUREST

Pretul 

cel mai 
92,44 lei 92,44 lei  
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(17962/17.10.2017)  

 

I scazut 

303. 3
1
4 

Inspectia tehnica 

pentru autoturism 

Volkswagen Touran 

(18.088/18.10.2017) 

71631200-

2 
100 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MAPI 

SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

80 lei 80 lei  

304. 3
1
5 

Adeverinte pentru 

registru agricol tipizate 

A4 (18.300/20.10.2017) 22820000-

4 
600 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC CARTEX 

SRL Piatra 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

378 lei 378 lei  

305. 3
1
6 

Publicare anunt –PH 

stabilire impozite sit 

axe pt 2018 

(18.546/24.10.2017) 

79341000-

6 
60 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

GRUPUL 

DE PRESA 

ACCENT 

SRL Piatra 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

60 lei 60 lei  

306. 3
1
7 

Reparatii tractor NT476 

(18625/25.10.2017) 
50100000-

6 
2.500 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC IRUM 

SA Reghin 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.462,5 

lei 
2.462,5 lei  

307. 3
1
8 

Reparatii autocamion 

NT11MMM 

(18627/25.10.2017) 34300000-

0 
3.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MAPI 

SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.630 lei 2.630 lei  

308. 3
1
9 

Reparatie autogreder 

NT046 

(18.628/25.10.2017) 34300000-

0 
2.100 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MAPI 

SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.725 lei 1.725 lei  

309. 3
2
0 

Reparatie 

buldoexcavator NT330 

(18633/25.10.2017) 

34300000-

0 
2.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

SC MAPI 

SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.667 lei 1.667 lei  
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310. 3
2
1 

Reparatii tractor NT476 

(18632/25.10.2017) 
34300000-

0 
1.800 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MAPI 

SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.187 lei 2.187 lei  

311. 3
2
2 

Reparatie tractor 

NT02JCP 

(18.631/25.10.2017) 34300000-

0 
2.700 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC MAPI 

SRL Tg. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.690 lei 2.690 lei  

312. 3
2
3 

Reparatie 

buldoexcavator Venieri 

(19.232/01.11.2017) 50100000-

6 

4.255,33 

lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC General 

Star West 

Company 

SRL 

Oradea 

Pretul 

cel mai 

scazut 

4.255,33 

lei 
4.255,33 lei  

313. 3
2
4 

Reactualizare 

documentatie 

cadastrala imobil str. 1 

Decembrie 1918 

(19.415/02.11.2017) 

71354300-

7 
800 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

Geocad  

Onu SRL  

Tg. Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

600 lei 600 lei  

314. 3
2
5 

Publicitate anunturi 

licitatie ( 

19.612/07.11.2017) 22200000-

2 
240 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

240 lei 240 lei  

315. 3
2
6 

Publicare anunt licitatie 

teren Aleea Cetatii 

(19.614/07.11.2017) 79341000-

6 
100 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

META 

RING SRL 

BUCUREST

I 

Pretul 

cel mai 

scazut 

92,44 lei 92,44 lei  

316. 3
2
7 

Servicii de identificare  

teren, intocmire plan 

de situatie si 

documentatie 

cadastrala 

(19.909/10.11.2017) 

71354300-

7 
2.500 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

TOPOSIM 

SRL 

ALEXAN 

DRU CEL 

BUN, 

Pretul 

cel mai 

scazut 

2.100 lei 2.100 lei  
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NEAMT 

317. 3
2
8 

Revizie tehnica 

periodica gaze natural 

Casa Culturii ( 
71356100-

9 
1.100 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

Servicii 

Energetice 

pentru 

Acasa Sea 

Complet 

SA Tirgu 

Mures 

Pretul 

cel mai 

scazut 

867,22 

lei 
867,22 lei  

318. 3
2
9 

Publicare anunturi 

licitatie teren Aleea 

Cetatii si Parc Cetate 

(21331/04.12.2017) 

22200000-

2 
320 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SEDPRESS 

CEAHLAUL 

SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

320 lei 320 lei  

319. 3
3
0 

Publicare anunturi 

licitatie ziar national 

Bursa 

(21437/05.12.2017) 

79341000-

6 
184,88 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

META 

RING SRL 

BUCUREST

I 

Pretul 

cel mai 

scazut 

184,88 

lei 
184,88 lei  

320. 3
3
1 

Pachet de Craciun 

(22.650/28.12.2017) 
15842300-

5 
4.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

ELLMAR 

COM SRL 

TIRGU 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

3.670 lei 3.670 lei  

321. 3
3
2 

Produse alimentare 

pentru protocol  

Festivalul datinilor si 

obiceiurilor 2017 – 

2018 

(22.625/27.12.2017) 

15980000-

1 

15861000-

1 

200 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

ELLMAR 

COM SRL 

TIRGU 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

161,85 

lei 
161,85 lei  

322. 3
3
3 

Montare si demontare 

scena Festivalul 

datinilor si obiceiurilor 

2017 – 2018 

(22.617/27.12.2017) 

PV 22704/ 

28.12.2017 

45421144-

5 
5.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

ABC 

ELECTRO 

NIC SRL 

TIRGU 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

4.201,68 

lei 
4.201,68 lei  

323. 3
3

Servicii de sonorizare 
48952000- 5.000 lei Achizitie ABC Pretul 4.201,68 4.201,68 lei  
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4 spectacol pt.  Festivalul 

datinilor si obiceiurilor 

2017 – 2018 

PV 22703/ 

28.12.2017 

6 directa 

 

 

ELECTRO 

NIC SRL 

TIRGU 

NEAMT 

cel mai 

scazut 

lei 

324. 3
3
5 

Servicii executare joc 

de artificii 

(235/28.12.2017) 

PV 36/ 

03.01.2018 

92360000-

2 
10.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

OTIMAR 

SRL Piatra 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

8.403 lei 8.403 lei  

325. 3
3
6 

Traversari stradale din 

siruri luminoase cu LED 

(22.741/29.12.2017 31522000-

1 
30.500 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC LUCRIS 

SERV SRL 

Negresti, 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

30. 000 

lei 
30.000 lei  

326. 3
3
7 

Pachet produse 

iluminat festiv – 3 

bucati figurina stea 3D 

(22.735/29.12.2017) 

39298500-

2 
15.500 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

MK 

ILLUMINA

TIN SRL 

Hunedoar

a 

Pretul 

cel mai 

scazut 

15.170 

lei 
15.170 lei  

327. 3
3
8 

Servicii de tiparire 

material promovare 

Festivalul datinilor si 

obiceiurilor 2017 – 

2018 (242/29.12.2017) 

PV 113/ 

05.01.2018 

79824000-

6 
4.200 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

PASIUNE 

SI MISTER 

SRL –D 

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

4.200 lei 4.200 lei  

328. 3
3
9 

Servicii de promovare 

eveniment Festivalul 

datinilor si Obiceiurilor 

2017 – 2018  filmare 50 

minute si difuzare pe 

post tv local 

(238/29.12.2017) 

92221000-

6 
1.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

REALOMNI

MEDIA SRL 

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.000 lei 1.000 lei  

329. 3
4

Publicitate presa online  

Festivalul datinilor si 
79341000- 840 lei lei Achizitie 

SC VIVA 

ALLEGRIA 

Pretul 

cel mai 
840 lei 840 lei  
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0 Obiceiurilor 2017 – 

2018 (236/29.12.2017) 

6 directa 

 

 

SRL Piatra 

Neamt 

scazut 

330. 3
4
1 

Servicii de promovare si 

publicitate  filmare 

eveniment, montaj 

video si difuzare TV 

local si online Festivalul 

datinilor si Obiceiurilor 

2017 – 2018 

(243/29.12.2017) 

PV 364/ 

10.01.2018 

64228100-

1 
840,34 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC RTV 

NEAMT 

SRL 

Piatra 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

840,34 

lei 
840,34 lei  

331. 3
4
2 

Servicii productie si 

difuzare spot audio 

Festivalul datinilor si 

Obiceiurilor 2017 – 

2018 (240/29.12.2017) 

92210000-

6 
670 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC RADIO 

 M PLUS 

SRL Piatra 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

670 lei 670 lei  

332. 3
4
3 

Servicii de punblicare a 

evenimentului 

Festivalul datinilor si 

Obiceiurilor 2017 – 

2018  in presa scrisa, 

ziar Mesagerul 

(237/29.12.2017) 

79341000-

6 
840 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

VALMEDIA 

SRL Piatra 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

840 lei 840 lei  

333. 3
4
4 

Servicii de preparare si 

distribuire a hranei 

(catering) 

(241/29.12.2017) 

In afara 

SEAP 
5.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

ASOCIATIA 

SFANTA 

TEODORA 

DE LA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

5.000 lei 5.000 lei  

334. 3
4
5 

Servicii de servire masa 

restaurant pt 

evenimentul Festivalul 

datinilor si Obiceiurilor 

2017 – 2018  

(22.674/28.12.2017) 

In afara 

SEAP 
5.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC HOTEL 

DOINA SRL 

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

5.000 lei 5.000 lei  
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PV 397/ 

11.01.2018 

335.  

Lucrari de sistematizare 

rutiera la intersectia 

Humulesti, Tirgu 

Neamt, judetul Neamt 

(76/03.05.2017) 

PV 17.170/ 

04.10.2017 

51900000-

1 
165.000 lei 

Achizitie 

directa 

SC KATEL 

3A SRL 

PIATRA 

NEAMT 

Pretul 

cel mai 

scazut 

163.849,

79 lei 

163.849,79 

lei 
 

336.  

Lucrari de reparatii 

mobilier stradal si 

locuri de joaca 

(6127/10.04.2017) 

PV 8359/ 

22.05.2017 

 11822  lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

CENTRUL 

DE INTRETI 

NERE 

URBANA 

SRL 

Pretul 

cel mai 

scazut 

11.821,8

4 lei 
11.821,84 lei  

337.  

Lucrari pe domeniu 

public al orasului Tirgu 

Neamt 

(9061/31.05.2017) 

PV 10706/ 

28.06.2017; 

PV 11409/ 

10.07.2017; 

PV 18417/ 

23.10.2017 

 15.019 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

CENTRUL 

DE INTRETI 

NERE 

URBANA 

SRL 

Pretul 

cel mai 

scazut 

15.019 

lei 
15.019 lei  

338.  

Demontat, reparat, 

montat cosuri de gunoi 

existente 

(14737/30.08.2017) 

 6532 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

CENTRUL 

DE INTRETI 

NERE 

URBANA 

SRL 

Pretul 

cel mai 

scazut 

6532 lei 6532 lei  

339.  
Lucrari de demolare a 

constructiei C3 (bazin 
 15.000 lei Achizitie 

SC 

CENTRUL 

Pretul 

cel mai 
14.810 14.810 lei  
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de inot) din parc Cetate 

(14993/01.09.2017) 

PV 19081/ 

31.10.2017 

directa 

 

 

DE INTRETI 

NERE 

URBANA 

SRL 

scazut lei 

340.  

Montare si demontare 

steaguri pe raza 

orasului Tg. Neamt – 

Zilele orasului 2017 

(15198/05.09.2017) 

 973 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

CENTRUL 

DE INTRETI 

NERE 

URBANA 

SRL 

Pretul 

cel mai 

scazut 

973 lei 973 lei  

341.  

Lucrari pe domeniul 

public al orasului Tirgu 

Neamt 

(13742/11.08.2017) 

PV 14217/ 

23.08.2017 

 37877 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

CENTRUL 

DE INTRETI 

NERE 

URBANA 

SRL 

Pretul 

cel mai 

scazut 

37780 lei 37780 lei  

342.  

Lucrari pe domeniul 

public al orasului Tirgu 

Neamt 

(18.413/23.10.2017) 

PV 18.913/ 

30.10.2017 

 15.670 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

CENTRUL 

DE INTRETI 

NERE 

URBANA 

SRL 

Pretul 

cel mai 

scazut 

14.824,4

0 lei 
14.824,40 lei  

343.  

Lucrari de demolare a 

cladirii anexa de la 

Bilbioteca orasului 

Tirgu Neamt 

(22386/20.12.2017) 

PV 258/ 

09.01.2018 

 7.000 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

CENTRUL 

DE INTRETI 

NERE 

URBANA 

SRL 

Pretul 

cel mai 

scazut 

5.719,21 

lei 
5.719,21 lei  

344.  

Lucrari de reparatii la 

puntea peste raul 

Ozana 

(8023/16.05.2017) 

 450 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

CENTRUL 

DE INTRETI 

NERE 

URBANA 

Pretul 

cel mai 

scazut 

510,12 

lei 
510,12 lei  
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SRL 

345.  

Servicii de dezinfectie, 

dezinsectie si 

deratizare si arhiva 

Primariei 

(7205/03.05.2017) 

 800 lei 

Achizitie 

directa 

 

 

SC 

CENTRUL 

DE INTRETI 

NERE 

URBANA 

SRL 

Pretul 

cel mai 

scazut 

632,50 

lei 
632,50 lei  

346.  

Reparatii Sectia 

Obstretica Ginecologie 

la Spitalul Orasenesc Sf. 

Dimitrie Tirgu Neamt, 

jud. Neamt 

(231/19.12.2017) 

45453000-

7 

240.502,61 

lei 
 

SC DZC 

CON- 

STRUCT 

SRL 

Davideni, 

jud. 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

239.800 

lei 
239.800 lei  

347. 3
4
6 

Servicii de dirigintie de 

santier pentru: 

Reparatii Sectia 

Obstretica Ginecologie 

la Spitalul Sf. Dimitrie 

Tirgu Neamt, jud. 

Neamt 

(230/19.12.2017) 

71520000-

9 
3600 lei  

SC TEHNO 

STAR SRL 

Tirgu 

Neamt 

Pretul 

cel mai 

scazut 

3.550 lei 3.550 lei  

 

 

V. INVESTIȚII –PLĂȚI ȘI REALIZAT 2017 
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Situatia documentatiilor tehnice contractate, a avizelor, a certificatelor de 
urbanism si a autorizatiilor de construire obtinute pentru obiectivele de investitii : 

 
Nr. OBIECTIV INVESTITII UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

crt.   

Documente 

Contractate       TERMEN   

1. 

10 Parcari in orasul 

Tg.Neamt.             

    CU -168/19.06.2017 Expira pe 19.06.2018 X   12 luni   

    CU prelungit / 0       

    DALI Contract X       

  Proiectant LISTE CANTITATI Contract X       

    

STUDIU 

GEOTEHNIC Contract X       

  S.C. "DRUM DESIGN" S.R.L.  STUDIU TOPO Contract X       

  

                                        

Focsani Jud.Vrancea Expertiza Tehnica Contract X       

  Dan Oglan-Proiectant 

DEMOLARI 

GARAJE Contract X       

  0722/243.461 MEDIU-A 

Comunicare 

Nr.6.047/18.01.2018 X 26.06.2017 100 X 

  oglan.drumdesign@gmail.com 

MEDIU-B-Impact 

mediu 

Decizie 

Nr.7.624/01.02.2018 X 26.06.2017 400 X 

    DSP Clarificari X       

  Diriginte santier:    Aviz X 19.10.2017 200 X 

    TELEKOM-PT Aviz definitiv X 10.07.2017 439,5 X 

  Fara PT-DE-CS-DTAC ELECTRICA Aviz X   113 X 

    APASERV Aviz X 03.07.2017     

    GAZE Aviz X 27.06.2017     

    PT si DE cu CS Necontractat 0       

    DTAC Necontractat 0       

    AC-   0       

        

2 Platforma de gunoi UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  
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Documente 

Contractate       TERMEN   

   CU - 214/27.10.2014 EXPIRA-27.10.2015 X   12 luni   

   CU prelungit / 0       

  Proiectant CU - 327/09.10.2017 Expira pe 09.10.2018 X 02.10.2017 12 luni   

   CU prelungit / 0       

  

S.C. "UNICAT CONSTRUCT" 

S.R.L. SF Contract X       

  

                                      

P.NEAMT JUD.NEAMT 

STUDIU 

GEOTEHNIC Contract X       

  Vulpe Stefan-0744/571.380 STUDIU TOPO Contract X       

  unicatconstruct@yahoo.com PT si DE cu CS Contract X       

   Ordin Arhitecti Contract 0       

   SGA-2015 Aviz X 12.01.2015     

  Diriginte santier:  MEDIU-A-2014 Aviz X   100 X 

   MEDIU-A-2017 

Aviz Nr.7.969 din 

30.10.2017 X   100 X 

   ELECTRICA-1-2014 Aviz X 19.11.2014 113 X 

  

AC-2 - S-a schimbat 

amplasamentul ELECTRICA-2-2017 

Aviz 

Nr.1001646300/26.10.2017 X   113 X 

   ISU Scenariu incendiu 0       

     Aviz 0       

   DTAC-1-2015 Contract X       

   DTAC-2-2018 Contract 0       

   AC-1-9/16.02.2015 Expirata-Alt amplasam X   12 cu 24   

   Termen de incepere 16.02.2016 /       

   AC-1-Prelungita 16.02.2018 X       

    AC-2-2018   0       

        

3 

Ambulanta Spital 

Orasanesc-Corp Nou UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

    

Documente 

Contractate       TERMEN   
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   CU - 201/24.07.2017 Expira pe 24.07.2018 X   12 luni   

   CU prelungit / 0       

   MEDIU Aviz X  100 X 

   DSP Clarificari X 08.12.2017     

  Proiectant   Aviz 0 14.11.2017 200 X 

   ELECTRICA AVIZ NEFAVORABIL X  113 X 

  

S.C. "EUROAMIRA" S.R.L. 

IASI ELECTRICA FAVORABIL 0       

  

POPA-0740/247.570-

Proiectant ISU OPIS PROIECTANT X 07.11.2017     

  euroamira@gmail.ro   AVIZ ISU X 08.11.2017     

   

STUDIU 

GEOTEHNIC Contract X       

  Diriginte santier:  STUDIU TOPO Contract X       

   SF Contract X       

  Fara PT-DE-CS-DTAC PT Necontractat 0       

   CULTE-SF Aviz X       

   CULTE-PT Aviz 0       

   PT si DE cu CS Necontractat 0       

   DTAC Necontractat 0       

    AC-   0       

        

4 Strazi oras 2016-2017-2018 UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

    

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 27/27.01.2017 

Expira DEFIN pe 

27.01.2019 X   12 luni   

    CU prelungit 27.01.2019 X Un an 12 luni   

    SF   X       

  Proiectant PT Neîntocmit 0       

    MEDIU Aviz X 30.01.2017 100 X 

  

S.C. "STARCONSTRUCT" 

S.R.L. ELECTRICA- var.1 Aviz 0 19.12.2016 1.691,86 X 
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TG.NEAMT; JUD.NEAMT GAZE- var.1 Aviz 0 14.12.2016     

  Stan Ghita-0754/286.545 APASERV-var.1 Aviz 0 19.12.2016     

  starconstructsrl@yahoo.com ELECTRICA- var.2 Aviz X 01.02.2017 2.577,99 X 

    GAZE-var.2 Aviz X 01.02.2017     

  Diriginte santier:  APASERV-var.2 Aviz X       

    TELEKOM-SF Aviz X 15.12.2016     

  Fara PT-DE-CS-DTAC TELEKOM-PT Doc neîntocmita 0 Trebuie dusa     

    PT si DE cu CS Necontractat 0       

    DTAC Necontractat 0       

    AC-   0       

5 Trotuare DN 15C DN 15B UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

    

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 218/10.08.2017 Expira pe 10.08.2018 X   12 luni   

    CU prelungit / 0       

    

STUDIU 

GEOTEHNIC Contract X 3 buc.     

  Proiectant STUDIU TOPO Contract X 3 exemplare     

    SF Contract X 3 exemplare     

  

S.C."ROUTTE 

CONSTRUCT"S.R.L. DOC. AVIZARE Contract X completa     

  

                                           

BACAU; JUD.BACAU. MEDIU Aviz X 09.10.2017 100 X 

  Poputanu-0742/108.347 IJP-Circulatie Aviz X 02.11.2017 200 X 

  routteconstruct@yahoo.com DRDP-Iliescu Punct de vedere X 06.12.2017 139 X 

    DRDP-IASI Aviz 0 06.12.2017 604,67 0 

    ELECTRICA Aviz X 05.12.2017 113 X 

  Diriginte santier:  TELEKOM-SF Aviz X 06.12.2017     

    TELEKOM-PT Aviz 0       

  Fara PT-DE-CS-DTAC GAZE Aviz X 06.12.2017     

    APASERV Aviz X 05.12.2017     
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    PT si DE cu CS Necontractat 0       

    DTAC Necontractat 0       

    AC -   0       

        

6 

Scara incendiu Gradinita 3-

Humulesti UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

    

Documente 

Contractate       TERMEN   

  Proiectant CU - 94/31.03.2017 Expira pe 31.03.2018 X   12 luni   

    CU prelungit  / 0       

  S.C."TEHNOSTAR"S.R.L.  SF Contract 0       

    PT si DE cu CS Contract 0       

  

                                   

TG.NEAMT;JUD.NEAMT. MEDIU Aviz X   100 X 

  Iustin Lupoi-Proiectant ISU Aviz 0       

  iustinix@yahoo.com  ITC Aviz 0       

  Tel: 0726/255.686 DTAC Contract 0       

  Fax: 0233/662.456 AC -   0       

                

        

7 Infrastructura de agrement UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

    

Documente 

Contractate       TERMEN   

  Proiectant CU - 316/02.10.2017 Expira pe 02.10.2018 X   12 luni   

    CU prelungit  / 0       

    SF Contract X       

  

S.C."GT ARHITECT"S.R.L. 

IASI   MEDIU-A Aviz X   100 X 

  Tel: 0232/255.143-Proiectant 

MEDIU-B-Impact 

mediu Aviz X   400 X 

  gtarhitect@gmail.com ISU Aviz X       

  

B-dul Carol I; Nr.4; IASI; 

JUD.IASI APASERV Aviz X       

mailto:iustinix@yahoo.com
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    ELECTRICA Aviz X   113 X 

  Diriginte santier:  GAZE Aviz X       

   STUDIUL GEO Contract 0       

  Fara PT-DE-CS-DTAC PT si DE cu CS Necontractat 0       

    DTAC Necontractat 0       

    AC -   0       

        

8 Cresa 1 Tg.Neamt-PNDL-2 UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

    

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 339/19.10.2017 Expira pe 19.10.2018 X   12 luni   

    CU prelungit  / 0       

    DALI Contract X       

  Proiectant MEDIU-A Aviz X 23.11.2017 100 X 

    CULTE-DALI Aviz 0       

  

S.C."STRUCTURI" S.R.L. 

FOCSANI CULTE-PT Aviz 0       

  Husaru- 0723/397.376 ISU Aviz 0       

  Andra-0760/019.958 ITC Aviz 0       

  ionut.nica@structuri.ro 

DOCUMENTATIE 

CULTE Contract 0       

  andra.filip@structuri.ro 

SCENARIU 

INCENDIU Contract 0       

    Expertiza Tehnica Contract 0       

  Diriginte santier:  

COORDONATE 

GEO Contract 0       

    Audit Energetic Contract X       

  Fara PT-DE-CS-DTAC STUDIUL GEO Contract X       

    TOPO Contract X       

  

Mihaela Cristescu-

0723/093.033 PT si DE cu CS Necontractat 0       

  MDRAP-0372/114.589 DTAC Necontractat 0       

    AC -   0       
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9 

Reabilitare Stefan cel Mare-

PNDL-2 UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

    

Documente 

Contractate       TERMEN   

   CU - 340/19.10.2017 Expira pe 19.10.2018 X   12 luni   

   CU prelungit  / 0       

   DALI Contract X       

  Proiectant MEDIU-A   X 23.11.2017 100 X 

   CULTE-DALI   0       

  

S.C."STRUCTURI" S.R.L. 

FOCSANI CULTE-PT   0       

  

Husaru- 0723/397.376-

Proiectant ISU Aviz 0       

  Andra-0760/019.958 ITC Aviz 0       

  ionut.nica@structuri.ro 

DOCUMENTATIE 

CULTE Contract 0       

  andra.filip@structuri.ro 

SCENARIU 

INCENDIU Contract 0       

   Expertiza Tehnica Contract 0       

  Diriginte santier:  

COORDONATE 

GEO-electr. Contract 0       

   Audit Energetic Contract X       

   STUDIUL GEO Contract X       

  Fara PT-DE-CS-DTAC TOPO Contract X       

    PT si DE cu CS Necontractat 0       

  

Mihaela Cristescu-

0723/093.033 DTAC Necontractat 0       

  MDRAP-0372/114.589 AC -   0       

        

10-

A 

Canalizare micro st. epurare 

Baile Oglinzi. UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

AFM - Agentia Fondului de 

Mediu (AFM) 

Documente 

Contractate       TERMEN   
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10-

B 

Continuare lucrari retea de 

Canalizare Menajera CU - 149/16.07.2013 EXPIRA-16.07.2014 X   12 luni   

  

si microstatie de epurare in 

zona Balile Oglinzi CU prelungit  / 0       

  oras Tg.Neamt, jud.Neamt. CU- 121/26.04.2016 Intrare legalitate-Culte X 13.04.2016 12 luni   

    CU prelungit  / 0       

    SF Contract X       

    MEDIU-A Aviz X   100 X 

  Proiectant: 

MEDIU-B-Impact 

mediu Aviz X 13.09.2013 400 X 

    ACORD MEDIU ACORD X   49.68 X 

  S.C. "PROTOBY" S.R.L IASI ELECTRICA 

Aviz 

nr.1000463883/12.08.2013 X   113 X 

  Felix Tamasanu- 

PARC NAT. 

VANATORI  Aviz X 26.09.2013 1.500 X 

    DSP Aviz X   200   

  Diriginte santier:  SGA Aviz X   1.394.75   

  Tibi Tebrean CULTE Aviz X 07.04.2016     

    

SUPRAVEGHERE 

ARH. Autorizatie-Muzeu X Minist.Culturii     

    

Cercetare 

arheologica De la Muzeu de Istorie 0       

  Constructor:  DTAC Contract X       

  S.C. "CASREP" S.R.L IASI AC - 167/13.11.2013 

EXPIRATA DIN 

13.11.2015 X   6 cu 12   

  D-l Felea-0744/668.740 

Termen incepere 

lucrari 13.05.2014 /       

    

Prelungire incepere 

lucrari 13.11.2015 X prel.un an     

    

Ordin incepere 

lucrari Nu s-a dat 0       

    AC - 40/29.03.2016 EXPIRA- X   6 cu 36   

    

Termen incepere 

lucrari 29.09.2016 /       

    

Ordin incepere 

lucrari  0       
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    AC - 214/26.10.2017 EXPIRA:29.01.2021 X   12 cu 36   

    

Termen incepere 

lucrari 26.10.2018 /       

    

Ordin incepere 

lucrari 29.01.2018 X       

        

11-

A 

Apa Baile Oglinzi.-Ext. 

modernizare retea. UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

AFM - Agentia Fondului de 

Mediu (AFM) 

Documente 

Contractate       TERMEN   

11-

B 

Continuare lucrari de 

extindere si modernizare CU - 150/16.07.2013 EXPIRA-16.07.2014 X   12 luni   

  

retea Apa potabila in zona 

Baile Oglinzi. CU prelungit Nu s-a dat 0       

    CU- 197/24.09.2014 EXPIRA-24.09.2015 X 23.09.2014 12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

    CU- 121/26.04.2016 EXPIRA-26.04.2016 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

  Proiectant: CU- 94/07.04.2016 Impus de CULTE X 05.04.2016 12 luni   

    CU prelungit  Nu s-a dat 0       

  S.C. "PROTOBY" S.R.L IASI SF Contract X       

  Felix Tamasanu MEDIU-A Aviz X 02.10.2014 100 X 

    PT si DE Contract X       

    ELECTRICA Aviz X   235,14 X 

    

PARC NAT. 

VANATORI  Aviz X 28.10.2014 124 X 

  Diriginte santier:  DSP Aviz X   200 X 

    SGA Aviz X   744,92 X 

    APASERV Aviz X       

    CULTE Aviz nr.93/16.06.2016 X 13.04.2016     

    

SUPRAVEGHERE 

ARH. Autorizatie-Muzeu 0 Minist.Culturii     

    

Cercetare 

arheologica De la Muzeu de Istorie 0 11.07.2016 5.000 X 
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    DTAC Contract X       

    AC - 166/04.11.2014 EXPIRATA-22.04.2016 X   6 cu 12   

    

Termen incepere 

lucrari 04.05.2015 /       

    

Prelungire incepere 

lucrari 04.11.2016 X prel. Un an     

    

Ordin incepere 

lucrari 22.04.2015 0       

    AC - 25/20.02.2017 EXPIRA-20.02.2020 X   6 cu 36   

    Expira pe: 20.02.2020         

        

        

12 

Canalizare menajera 

Humulestii Noi, Blebea UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

Pometea. Realizare si 

extindere retea. PNDL-1 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 44/12.03.2014 EXPIRA-12.03.2015 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

    CU - 81/29.03.2016 EXPIRA-29.03.2016 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

  Proiectant MEDIU-A Aviz X 10.04.2014 100 X 

   ELECTRICA Aviz X   1.255,07 X 

  

S.C. "TOPGEOSYS" S.R.L 

SUCEAVA GAZE Aviz X   1.284,28 X 

  

Str.Dornelor; Nr.24;Bl.C5; 

Sc.C; Ap.15; Suceava. TELEKOM-PT Aviz X   981,80   

  Tel-Fax:0230/512.004 SF Contract X       

   PT si DE Contract X       

  Jugariu Adrian-0727-442.440 DRDP Iasi Aviz X 13.06.2016 5.579,64 X 

  Gros Loredana-0733-057.738 DRDP Iasi Autoriz. Nr.448/19.07.2016 X 13.06.2016 715,72 X 

  

e-mail: 

topgeosys@yahoo.com DRDP Iasi Autoriz. Nr.449/19.07.2016 X 13.06.2016     

   APASERV Aviz X 09.06.2016     

   CULTE Aviz X   1.609 X 



 
115 

 

   AC - 147/25.09.2014 EXPIRATA-01.08.2018 X   12 cu 24   

   

Termen incepere 

lucrari 25.09.2015 /       

   

Prelungire incepere 

lucrari 25.09.2016 X prel. Un an     

    

Ordin incepere 

lucrari 01.08.2016 X       

        

13 

Alimentare cu energie 

electrica SP1-SP3 in  UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

cartier Humulestii Noi-

Canalizare menajera  

Documente 

Contractate       TERMEN   

  

Humulestii Noi, Blebea si 

Pometea.             

  

 Realizare si extindere retea. 

PNDL-1.             

    CU - 339/20.12.2016 EXPIRA-20.12.2017 X   12 luni   

   CU prelungit Nu s-a dat 0       

   MEDIU-A Aviz X 03.04.2017 100 X 

   

Electrica-ATR-1 

SPAU 1 Nr. 1001317784-Str.Teiului X 15.11.2016     

   

Electrica-ATR-3 

SPAU 3 

Nr. 1001325829-Str.Valea 

Seaca X 22.11.2016     

   

Electrica-ATR-1 

SPAU 1 Nr. 1001495383-Str.Teiului X 23.05.2017 84 X 

   

Electrica-ATR-2 

SPAU 2 

Nr. 1001495394-

Str.Bistritei X 23.05.2017 84 X 

   

Electrica-ATR-3 

SPAU 3 

Nr. 1001495371-Str.Valea 

Seaca X 23.05.2017 1.609 X 

    AC - Nu s-a mai dat 0       

        

14 

Alimentare cu energie 

electrica SP1-SP7 in  UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

cartier Blebea-Canalizare 

menajera  

Documente 

Contractate       TERMEN   

  

Humulestii Noi, Blebea si 

Pometea.             
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 Realizare si extindere retea. 

PNDL-1.             

    CU - 93/28.03.2017 EXPIRA-28.03.2017 X   12 luni   

   CU prelungit Nu s-a dat 0       

   MEDIU-A Aviz X 03.04.2017 100 X 

  

Lipseste SP 1-

Str.Vanatorului 

Electrica-ATR-2 

SPAU 2 

Nr. 1001496636-

Str.Vanatorului X 24.05.2017     

  

S-a modificat denumirea 

obiectivului de investitii. 

Electrica-ATR-3 

SPAU 3 

Nr. 1001496647-

Str.Vanatorului X 24.05.2017     

   

Electrica-ATR-4 

SPAU 4 

Nr. 1001496664-

Str.Vanatorului X 24.05.2017     

   

Electrica-ATR-5 

SPAU 5 

Nr. 1001496688-

Str.Vanatorului X 24.05.2017     

   

Electrica-ATR-6 

SPAU 6 

Nr. 1001496711-

Str.Vanatorului X 24.05.2017     

   

Electrica-ATR-7 

SPAU 7 

Nr. 1001496723-

Str.Vanatorului X 24.05.2017     

    AC - Nu s-a mai dat 0       

        

15 

Biblioteca orasaneasca 

Tg.Neamt. UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  PNDL-1 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 38/17.02.2016 EXPIRA-17.02.2017 X   12 luni   

  Proiectant CU prelungit 17.02.2018 X       

    AC - Neemisa 0       

  

S.C. "ANIVO'S" S.R.L 

SUCEAVA CU nou-     

Cand sunt 

bani     

  Mutescu Ovidiu DALI Contract X       

    MEDIU-A Aviz X   100 X 

  anivos_2005@yahoo.com CULTE-SF Aviz X       

  office@anivos.ro CULTE-PT Aviz 0       

    ITC Aviz 0       

  Diriginte santier:  STUDIUL GEO Contract X 3 buc.     

    Expertiza Tehnica Contract X 3 buc.     

mailto:anivos_2005@yahoo.com


 
117 

 

  

TREBUIE Certificat de 

Urbanism  NOU Ordin arhitecti Contract 0       

    DTAC Contract 0       

        

16 

Baza Sportiva oras 

Tg.Neamt. UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  PNDL-1 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 246/05.09.2016 EXPIRA-05.09.2017 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

  Proiectant DALI Contract X       

    MEDIU-A Aviz X   100 X 

  

S.C. "UNICAT CONSTRUCT" 

S.R.L. ELECTRICA Aviz X   113 X 

  

                                         

P.NEAMT JUD.NEAMT STUDIUL FEZABIL Contract X       

  Vulpe Stefan-0744/571.380 STUDIUL GEO Contract X       

  unicatconstruct@yahoo.com Expertiza Tehnica Contract X       

    Ordin arhitecti Contract 0       

    

PT-DE-CAIET 

SARCINI Contract X       

  Diriginte santier:  ITC Aviz X       

    DTAC Contract X       

    AC - 149/29.09.2016 

EXPIRATA DIN 

29.09.2017 0   12 cu 36   

  

TREBUIE Certificat de 

Urbanism  NOU 

Termen incepere 

lucrari 29.09.2017 /       

    

Prelungire incepere 

lucrari Nu s-a dat 0       

    

Ordin incepere 

lucrari Nu s-a dat 0       

    CU nou-      

Cand sunt 

bani     

        

17 

Amenajare spatii birouri 

primarie. UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

mailto:unicatconstruct@yahoo.com
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Documente 

Contractate       TERMEN   

  Proiectant CU - 279/03.10.2016 EXPIRA-03.10.2017 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

  S.C."TEHNOSTAR"S.R.L.  MEDIU-A Aviz X   100 X 

  

                                  

TG.NEAMT; JUD.NEAMT. 

RAPORT 

EXPERTIZA Contract X       

  Iustin Lupoi-Proiectant ITC Aviz X       

  iustinix@yahoo.com ISU Nu e cazul 0       

  0726/255.686 DTAC Contract X       

  Fax: 0233/662.456 AC - 185/10.11.2016 

EXPIRATA DIN 

10.11.2017 X   12 cu 36   

  Diriginte santier:  

Termen incepere 

lucrari 10.11.2017 /       

  

TREBUIE Certificat de 

Urbanism  NOU 

Prelungire incepere 

lucrari Nu s-a dat 0       

    

Ordin incepere 

lucrari Nu s-a dat 0       

    CU nou-      

Cand sunt 

bani     

        

18 

Reabilitare modernizare 

sediul vechi. UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

    

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 41/22.02.2016 EXPIRA-22.02.2017 X   12 luni   

  Proiectant CU prelungit 22.02.2018 X       

    AC - Neemisa 0       

  S.C."TEHNOSTAR"S.R.L.  CU nou-     

Cand sunt 

bani     

  

                                   

TG.NEAMT; JUD.NEAMT. DALI Contract X       

  Iustin Lupoi-Proiectant MEDIU-A Aviz X   100 X 

  iustinix@yahoo.com CULTE-SF Aviz 0       

  0726/255.686 CULTE-PT Aviz 0       

mailto:iustinix@yahoo.com
mailto:iustinix@yahoo.com
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  Fax: 0233/662.456 ORDIN ARHITECTI Contract 0       

  Diriginte santier:  

RAPORT 

EXPERTIZA EN. Contract X       

    AUDIT ENERGETIC Contract X       

  Fara PT-DTAC GEO PRELIMINAR Contract X       

  

TREBUIE Certificat de 

Urbanism  NOU PT Necontractat 0       

    DTAC Necontractat 0       

        

19 

Reabilitare modernizare 

sediul nou. UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

    

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 39/22.02.2016 EXPIRA-22.02.2017 X   12 luni   

  Proiectant CU prelungit 22.02.2018 X       

    AC - Neemisa 0       

  S.C."TEHNOSTAR"S.R.L.  CU nou-     

Cand sunt 

bani     

  

                                   

TG.NEAMT; JUD.NEAMT. DALI Contract X       

  Iustin Lupoi-Proiectant MEDIU-A Aviz X   100 X 

  iustinix@yahoo.com CULTE-SF Aviz 0       

  0726/255.686 CULTE-PT Aviz 0       

  Fax: 0233/662.456 ORDIN ARHITECTI Contract 0       

    

RAPORT 

EXPERTIZA EN. Contract X       

  Diriginte santier:  ITC Aviz 0       

    ISU Aviz 0       

  Fara PT-DTAC AUDIT ENERGETIC Contract X       

    GEO PRELIMINAR Contract X       

  

TREBUIE Certificat de 

Urbanism  NOU PT Necontractat 0       

    DTAC Necontractat 0       
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20 

Extindere canalizare oras 

Tg.Neamt. UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  PNDL-1 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    

CU - 

234/02.12.2013-

Veche EXPIRA-02.12.2014 X 19.11.2013 12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

    

CU - 

297/26.10.2016-

Noua EXPIRA-26.10.2017 X 21.10.2016 12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

  Proiectant SF Contract X       

    PT Contract X       

  

S.C. "ANIVO'S" S.R.L 

SUCEAVA ORDIN ARHITECTI Contract X       

  Mutescu Ovidiu-0757/028.888 Expertiza Tehnica Contract X       

  anivos_2005@yahoo.com MEDIU-A Aviz X   100 X 

  office@anivos.ro 

PARC NAT. 

VANATORI  Aviz X 30.09.2014 62 X 

    ELECTRICA Aviz X   1.604,24 X 

    GAZE Aviz X 24.09.2014 2.284,22 X 

  Diriginte santier:  TELEKOM-SF Aviz X 24.09.2014     

    TELEKOM-PT Aviz 0 25.09.2017     

    PAC (DTAC) Contract X       

    AC - 50/21.05.2015 EXPIRATA X 18.05.2015 3 cu 24   

    

Termen incepere 

lucrari 21.08.2015 /       

    

Prelungire incepere 

lucrari Nu s-a dat 0       

    

Ordin incepere 

lucrari  0       

    AC - 178/1.11.2016 EXPIRA:01.11.2018 X 28.10.2016 12 cu 24   

    

Termen incepere 

lucrari 01.11.2017 /       
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Prelungire incepere 

lucrari 01.11.2018 X prel. Un an.     

    

Ordin incepere 

lucrari Urmeaza a fi emis 0       

        

21 

Apa oras Tg.Neamt.-

Extindere si reabilitare. UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  PNDL-1 

Documente 

Contractate       TERMEN   

   CU -233/02.12.2013 EXPIRA-02.12.2014 X 19.11.2013 12 luni   

   CU prelungit Nu s-a dat 0       

   

CU-82/29.03.2016 

(Dupa AC) EXPIRA-29.03.2017 X 25.03.2016 12 luni   

   CU prelungit Nu s-a dat 0       

   SF Contract X       

  Proiectant PT Contract X       

   ORDIN ARHITECTI Contract X       

  

S.C. "ANIVO'S" S.R.L 

SUCEAVA APASERV Nu e cazul 0 01.10.2014     

  Mutescu Ovidiu-0757/028.888 MEDIU-A Aviz X   100 X 

  anivos_2005@yahoo.com CULTE 

Aviz-Cerut dupa emitere 

AC. 0      

  office@anivos.ro DRDP-IASI AVIZUL X   132,4 X 

    

ACORD PREAL 

DRDP EXPIRAT-11.11.2014 X  4.467,85 X 

   

AUTORIZ 

AMPLASAM La punctele de lucru 0 24.03.2017     

  Diriginte santier: Anitei Stefan ELECTRICA Aviz X   929,33 X 

   GAZE Aviz X 24.09.2014 4.329,39 X 

   TELEKOM-SF Aviz X 24.09.2014     

   TELEKOM-PT Aviz 0 25.09.2017     

   PAC (DTAC) Contract X       

   AC - 7/09.02.2015 EXPIRATA X 04.02.2015 6 cu 36   

   

Termen incepere 

lucrari 09.08.2015 /       
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Prelungire incepere 

lucrari Nu s-a dat 0       

   

Ordin Incepere 

lucrari Nu s-a dat 0       

   AC - 20/18.02.2016 EXPIRA-12.05.2019 X 10.02.2016 6 cu 24   

   

Termen incepere 

lucrari 18.08.2016 /       

   

Prelungire incepere 

lucrari 18.08.2017 X Prel. un an.     

    

Ordin Incepere 

lucrari 12.05.2017 X       

        

22 

Apartament R.Teoharie-

Recompartimentare UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

    

Documente 

Contractate       TERMEN   

  Proiectant CU - 205/14.10.2015 EXPIRA-14.10.2016 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

  S.C."TEHNOSTAR"S.R.L.  CU - 200/24.07.2017 EXPIRA - 24.07.2018 X   12 luni   

  

                                  

TG.NEAMT; JUD.NEAMT. CU prelungit / 0       

  Iustin Lupoi-Proiectant SF Contract X       

  iustinix@yahoo.com PT Contract X       

  0726/255.686 MEDIU-A Aviz X   100 X 

  Fax: 0233/662.456 ITC Aviz X       

   

EXPERTIZA 

TEHNICA Contract X       

   DTAC Contract X       

   AC - 288/28.12.2017 EXPIRA-28.12.2018 X   12 cu 36   

   

Prelungire incepere 

lucrari Nu s-a dat inca 0       

    

Ordin Incepere 

lucrari Nu s-a dat inca 0       

        

23 

Modernizare drum comunal 

DC 7-Tg.Neamt UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

mailto:iustinix@yahoo.com
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  PNDL-1 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 182/11.09.2013 EXPIRA-11.09.2015 X   12 luni   

    CU prelungit 11.09.2015 0 Prel. un an. 12 luni   

    SF Contract X       

  Proiectant PT Contract X       

    MEDIU-A Aviz X 01.09.2014 100 X 

  

S.C. "ANIVO'S" S.R.L 

SUCEAVA ORDIN ARHITECTI Contract X       

  Mutescu Ovidiu-0757/028.888 Expertiza Tehnica Contract X       

  anivos_2005@yahoo.com 

STUDIU 

GEOTEHNIC Contract X       

  office@anivos.ro STUDIU TOPO Contract 0       

    LISTE CANTITATI Contract X       

  Diriginte santier:  

STANDARD DE 

COST Contract X       

    

DEVIZUL 

DEFALCAT Contract X       

    PAC (DTAC) Contract X       

    AC - 1/21.01.2015 EXPIRA: X 19.01.2015 3 cu 6   

    

Termen incepere 

lucrari 21.04.2015 /       

    

Prelungire incepere 

lucrari Nu s-a dat 0       

    

Ordin Incepere 

lucrari  0       

        

24 

Construire hala piata 

agroalimentara. UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

    

Documente 

Contractate       TERMEN   

    

CU 1- 

28/17.02.2014-Vechi EXPIRA-17.02.2015 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

    

CU 2- 

40/22.02.2016-Nou EXPIRA-22.02.2017 X   12 luni   
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    CU prelungit 22.02.2018 X   12 luni   

    AC - Neemisa 0       

    CU nou-     

Cand sunt 

bani     

    SF Contract X       

  Proiectant PT Contract X       

    PUZ Contract 0       

  

S.C. "ANIVO'S" S.R.L 

SUCEAVA MEDIU-1A Aviz 0 27.11.2014 100 X 

  Mutescu Ovidiu-0757/028.888 ELECTRICA-1 Aviz X 27.11.2014 113 X 

  anivos_2005@yahoo.com GAZE-1 Aviz 0 27.11.2014   X 

  office@anivos.ro APASERV-1 Aviz 0 27.11.2014     

    ISU-1 Aviz X 27.11.2014     

    DSP-1 Aviz X 04.11.2014 200 X 

    MEDIU-2A Aviz 0 02.03.2016 100 X 

  Diriginte santier:  

MEDIU-2B-Impact 

mediu Aviz 0   400 X 

    ELECTRICA-2 Aviz expirat 04.03.2017 X 24.02.2016 113 X 

    GAZE-2 Aviz X 24.02.2016   X 

    APASERV-2 Aviz X 24.02.2016 60 X 

    ISU-2 Aviz 0       

  

TREBUIE Certificat de 

Urbanism  NOU DSP-2 Aviz 0 22.03.2016 200 X 

    TELEKOM-SF-2 Aviz X 02.03.2016     

    TELEKOM-PT-2 Aviz 0       

    ORDIN ARHITECTI Contract 0       

    

STUDIU 

GEOTEHNIC Contract X       

    STUDIU TOPO Contract X       

    LISTE CANTITATI Contract X       

    

STANDARD DE 

COST Contract X       
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DEVIZUL 

DEFALCAT Contract X       

    PAC (DTAC) Contract 0       

        

25 

Reabilitare Strazi in orasul 

Tg.Neamt-2014 UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

    

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 59/31.03.2014 EXPIRA-31.03.2015 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

    SF Contract X       

  Proiectant PT+ DE Contract X       

    

STUDIU 

GEOTEHNIC Contract X Nevizat OCPI     

    STUDIU TOPO Contract 0       

    MEDIU-A Aviz X 01.09.2014 100 X 

  

S.C. "ANIVO'S" S.R.L 

SUCEAVA ELECTRICA Aviz X   889,23 X 

  Mutescu Ovidiu-0757/028.888 GAZE Aviz X   1.805,00 X 

  anivos_2005@yahoo.com TELEKOM-SF Aviz X 24.09.2014   X 

  office@anivos.ro TELEKOM-PT Aviz 0 Nesolicitat     

    APASERV Aviz X   62,52 X 

  Diriginte santier:  ORDIN ARHITECTI Contract X      

    Expertiza Tehnica Contract X       

    ISC Acord 0       

    PAC (DTAC) Contract X       

    AC - 50/21.05.2015 EXPIRA-03.08.2018 X 03.03.2015 6 cu 36   

    

Termen incepere 

lucrari 21.11.2015 /       

    

Ordin incepere 

lucrari 03.08.2015 X       

        

26 

Scoala 2-Corp nou 3 sali in 

orasul Tg.Neamt. UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  
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  PNDL-1 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    

CU - 69/31.03.2014-

Denum 1 EXPIRA-31.03.2015 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

    

CU - 

212/27.10.2014-

Denum 2 EXPIRA-27.10.2015 X 23.10.2014 12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

    

CU-desfiintare-

11/04.02.2014 EXPIRA-04.02.2014 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

    DALI Contract X       

  Proiectant PT+ DE Contract X       

    

STUDIU 

GEOTEHNIC Contract X Nevizat OCPI     

  

S.C. "DESIGN METHOT" 

S.R.L TG.NEAMT STUDIU TOPO Contract 0       

  

Miltiade Octavian-0754-

651.163 MEDIU-A Aviz X 01.09.2014 100 X 

  fabian0429@yahoo.com ELECTRICA Aviz X   117,80 X 

    GAZE Aviz X     X 

    TELEKOM-SF Aviz X 24.09.2014   X 

  Diriginte santier: Anitei Stefan  TELEKOM-PT Aviz 0 Nesolicitat     

    APASERV Aviz X   62,52 X 

    CULTE Aviz X 19.06.2015     

    ORDIN ARHITECTI Contract X      

    Expertiza Tehnica Contract X       

    ISC Acord 0       

    ISU Aviz X 31.03.2015     

    PAC (DTAC) Contract X       

    Aut.DESFIINTARE Nr. 8/09.02.2015 X      

    AC-36/28.04.2015 EXPIRA PE 27.05.2017 X 22.04.2015 12 cu 24   

mailto:fabian0429@yahoo.com
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Termen incepere 

lucrari 28.04.2016 /       

    

Ordin incepere 

lucrari 27.05.2015 X       

    

RECEPTIE-TERMIN 

LUCRARI 05.12.2016 X       

        

27 

AGRO- Modernizare reabilit. 

3 corpuri cladire UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  PNDL-1 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 211/27.10.2014 EXPIRA-27.10.2015 X 23.10.2014 12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

    DALI Contract X       

  Proiectant PT+ DE Contract X       

    

STUDIU 

GEOTEHNIC Contract X Nevizat OCPI     

  

S.C. "DESIGN METHOT" 

S.R.L TG.NEAMT STUDIU TOPO Contract 0       

  

Miltiade Octavian-0754-

651.163 MEDIU-A Aviz X 01.09.2014 100 X 

  fabian0429@yahoo.com ELECTRICA Aviz X   117,80 X 

    GAZE Aviz X     X 

    TELEKOM-SF Aviz X 24.09.2014   X 

  Diriginte santier: Anitei Stefan  TELEKOM-PT Aviz 0 Nesolicitat     

    APASERV Aviz X   62,52 X 

    CULTE Aviz X 19.06.2015     

    ORDIN ARHITECTI Contract X      

    Expertiza Tehnica Contract X       

    ISC Acord 0       

    ISU Aviz X 31.03.2015     

    PAC (DTAC) Contract X       

    AC-62/11.06.2015 

EXPIRATA 

DIN:06.07.2017 X 10.06.2015 12 cu 24   

mailto:fabian0429@yahoo.com
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Termen incepere 

lucrari 11.06.2016 /      

    

Ordin incepere 

lucrari 06.07.2015 X       

   AC-10/16.01.2018 EXPIRA PE 16.01.2021 X 12.01.2018 1 cu 36   

                

        

28 

SCOALA 3 Humulesti-

Construire corp central.  UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  PNDL-1 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    

CU - 

216/28.10.2014-

Denum 1 EXPIRA-28.10.2015 X 23.10.2014 12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

    

CU- 233/12.11.2014-

Denum 2 EXPIRA-12.11.2015 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

    DALI Contract X       

  Proiectant PT+ DE Contract X       

    

STUDIU 

GEOTEHNIC Contract X       

  

S.C. "DESIGN METHOT" 

S.R.L TG.NEAMT STUDIU TOPO Contract X       

  

Miltiade Octavian-0754-

651.163 MEDIU-A Aviz X 04.12.2014 100 X 

  fabian0429@yahoo.com ELECTRICA Aviz X 19.11.2014 117,80 X 

    Expertiza Tehnica Contract X       

  Diriginte santier: Anitei Stefan  ISC Acord X 09.02.2015     

    ISU Aviz / 09.02.2015     

    PAC (DTAC) Contract X       

    AC-3/02.02.2015 EXPIRA- X 10.06.2015 6 cu 12   

    

Termen incepere 

lucrari 02.08.2015 X      

    

Ordin incepere 

lucrari  0       

mailto:fabian0429@yahoo.com
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Se continua lucrarile din 

02.08.2015 

AC-265/28.11.2017-

continuare EXPIRA-28.11.2020 X 19.10.2017 1 cu 36   

                

        

29 

Extindere retea gaze 

naturale-Str.Vultur UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

    

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 16/16.02.2015 EXPIRA-16.02.2016 X 15.02.2015 12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

    CU - 55/03.03.2016 EXPIRA-03.03.2017 X 01.03.2015 12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

    

Documentatie 

Cadastrala Contract X       

    SF Contract X       

  Proiectat: PT Contract X       

    MEDIU-A Aviz X 06.05.2015 100 X 

  

S.C. "2 RRC EUROPRO" 

S.R.L P.NEAMT ELECTRICA Aviz X   172,05 X 

  Rusu Constantin- 

GAZE-Aviz tehnic 

executie Aviz X       

    

GAZE-Aviz tehnic 

conducte Nr.2087/14802/25.08.2014 X 

Traseu 

conducte     

  

Constructor: S.C."MIHOC 

OIL" S.R.L. Pipirig TELEKOM-SF Aviz X 24.09.2014 97,92 X 

    TELEKOM-PT Aviz X       

    APASERV Aviz X   62,52 X 

  RECEPTIONATA PAC (DTAC) Contract X       

    

Informare St. 

tehnico-econ. Nr.351HQ/12.06.2014 X V=113.527,58 L=1.110m D=90mm 

    Contract de asociere Nr.94/23.06.2014 X       

    AC-62/09.05.2016 EXPIRA:09.05.2017 X   6 cu 12   

    

Termen incepere 

lucrari 09.11.2016 /       



 
130 

 

    

Prelungire incepere 

lucrari 09.11.2017 X prel. Un an.     

    

Ordin incepere 

lucrari  0       

        

30 

Extindere retea gaze 

naturale-Str.Slt Campeanu UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

    

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 76/09.04.2014 EXPIRA-09.04.2015 X 07.04.2014 12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

    CU - 298/26.10.2016 EXPIRA-26.10.2017 X 21.10.2016 12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

    

Documentatie 

Cadastrala Contract 0       

    SF Contract X       

  Proiectat: PT Contract X       

    MEDIU-A Aviz X 16.05.2014 100 X 

  

S.C. "2 RRC EUROPRO" 

S.R.L P.NEAMT ELECTRICA Aviz X   59,02 X 

  Rusu Constantin- 

GAZE-Aviz tehnic 

executie Nr.208814230/17.10.2014 X       

    

GAZE-Aviz tehnic 

conducte Nr.208601172/16.06.2014 X 

Traseu 

conducte     

  

Constructor: S.C."MIHOC 

OIL" S.R.L. Pipirig TELEKOM-PT Aviz X   49,09 X 

    APASERV Aviz X   62,52 X 

    PAC (DTAC) Contract X       

  RECEPTIONATA 

Informare St. 

tehnico-econ. Nr.303HQ/15.04.2014 X V=60.105,21 L=615m D=90mm 

    Contract de asociere Nr.62/07.05.2014 X       

    AC-164/30.10.2014 EXPIRA: 30.11.2014 X   1 cu 3   

    

Termen incepere 

lucrari 30.11.2014 /       

    

Prelungire incepere 

lucrari Nu s-a dat 0       
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    AC-177/01.11.2016 Expira: 01.11.2018 X 27.10.2016 12 cu 24   

    

Termen incepere 

lucrari 01.11.2017 /       

    

Ordin incepere 

lucrari  0       

        

31 

Extindere retea gaze 

naturale-Str. Ion Creanga UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

    

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 12/09.02.2015 EXPIRA-09.02.2016 X 05.02.2015 12 luni   

   CU prelungit Nu s-a dat /       

   CU - 95/08.04.2016 EXPIRA-08.04.2017 X 04.04.2016 12 luni   

   CU prelungit Nu s-a dat /       

   

Documentatie 

Cadastrala Contract 0       

  Proiectat: SF Contract X       

   PT Contract X       

  

S.C. "2 RRC EUROPRO" 

S.R.L P.NEAMT MEDIU-A Aviz X 19.04.2016 100 X 

  Rusu Constantin- ELECTRICA Aviz X 12.04.2016 253,06 X 

   

GAZE-Aviz tehnic 

executie Nr.20888722/24.08.2016 X       

  

Constructor: S.C."MIHOC 

OIL" S.R.L. Pipirig 

GAZE-Aviz tehnic 

conducte Nr.208911816/18.12.2014 X 

Traseu 

conducte     

   TELEKOM-PT Aviz X 12.04.2016 48,36 X 

   APASERV Aviz X 12.04.2016 62,52 X 

  RECEPTIONATA TOPO Contract X       

   PAC (DTAC) Contract X       

   

Informare St. 

tehnico-econ. Nr. X V = L=1687m D=110mm 

   Contract de asociere Nr.174/24.10.2014 X       

   AC-135/06.09.2016  X   12 cu 24   

   

Termen incepere 

lucrari 06.09.2017 /       
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Ordin incepere 

lucrari  0       

        

32 

Extindere retea gaze 

naturale-Str. Zorilor UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

    

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 308/27.12.2012 EXPIRATA PE 27.12.2013 X   12 luni   

   CU prelungit Nu s-a dat /       

   CU - 202/07.10.2015 EXPIRATA PE 07.10.2016 X 28.09.2015 12 luni   

  Proiectat: CU prelungit Nu s-a dat /       

   

Documentatie 

Cadastrala Contract 0       

   SF Contract X       

   PT Contract X       

  

S.C. "COSTERM" S.R.L 

P.NEAMT MEDIU-A Aviz X   100 X 

   ELECTRICA Aviz X     X 

   

GAZE-Aviz tehnic 

executie Nr.14/20.05.2013 X       

   

GAZE-Aviz tehnic 

conducte Nr.207510095/26.03.2013 X 

Traseu 

conducte     

   TELEKOM-PT Aviz X     X 

   APASERV Aviz X   62,52 X 

  NU S-A MAI EFECTUAT TOPO Contract 0       

   PAC (DTAC) Contract X       

   

Informare St. 

tehnico-econ. Nr.153488/10.12.2012 X V=15.106,88 L=100m D=63mm 

   Contract de asociere   0       

   AC- 67/30.05.2013 

EXPIRATA DIN: 

30.08.2013 X   3 cu 6   

   

Termen incepere 

lucrari 30.08.2013 /       

   

Ordin incepere 

lucrari Nu s-a dat 0       
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    AC- 158/03.11.2015 

EXPIRATA DIN: 

03.05.2017 X 20.10.2015 6 cu12   

    

Termen incepere 

lucrari 03.05.2016 /       

    

Prelungire termen 

incepere 03.05.2017 X       

    

Ordin incepere 

lucrari Nu s-a dat 0       

        

33 

Extindere LEA joasa 

tensiune in oras Tg.Neamt UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  pe B-dul Stefan cel Mare. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 50/26.03.2015 EXPIRA PE 26.03.2016 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat /       

    SF Contract X       

    PT Contract X       

  Proiectant: MEDIU-A Aviz X   100 X 

    DRDP-IASI AVIZUL X   5.084,96 X 

    

ACORD PREAL 

DRDP Nr.236/22.09.2015 X       

    

AUTORIZ 

AMPLASAM-1 Nr.954/23.09.2015 X   132,87 X 

    

AUTORIZ 

AMPLASAM-2 Nr.953/23.09.2015 X     0 

    APASERV Aviz X   62,52 X 

    ATR-E-ON Nr.1000641117/20.06.2014 X       

    TELEKOM-PT Aviz X     X 

    AC - 149/20.10.2015  X   6 cu 12   

    

Termen incepere 

lucrari 20.04.2016 /       

    

Prelungire termen 

incepere Nu s-a dat X       

    

Ordin incepere 

lucrari  0       
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34 

Modernizare strada 

Castanilor Tg.Neamt UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

    

Documente 

Contractate       TERMEN   

  

Continuarea lucrarilor de 

modernizare CU - 273/01.11.2012 EXPIRA PE 01.11.2013 X   12 luni   

  

Str.Castanilor oras 

Tg.Neamt, jud.Neamt. CU prelungit Nu s-a dat /       

   SF Contract X       

   PT Contract X       

   MEDIU-A Aviz X   100 X 

  Proiectant:  

SGA-Gospodarirea 

Apelor Notificare X 25.03.2013     

   AC- 37/17.04.2013 

EXPIRATA 

DIN:08.05.2015 X   12 cu 24   

   

Termen incepere 

lucrari 17.04.2014 /       

   

Prelungire termen 

incepere Nu s-a dat 0       

   

Ordin incepere 

lucrari 08.05.2013 X       

  RECEPTIONATA AC- 67/22.06.2015 

EXPIRATA DIN: 

22.06.2016 X 16.06.2015 6 cu 12   

    

Continuare lucrari 

din 2013 22.06.2016 /       

    

Prelungire autoriz 

lucrari Nu s-a dat 0       

        

35 

Modernizare strazi 

Tg.Neamt:Nemtisor, H.C.C. UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

    

Documente 

Contractate       TERMEN   

  

Continuare lucrari de 

modernizare strazi  CU - 272/01.11.2012 EXPIRA PE 01.11.2013 X   12 luni   

  Tg.Neamt:Nemtisor, H.C.C. CU prelungit Nu s-a dat /       

    SF Contract X       

    PT Contract X       
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    MEDIU-A Aviz X   100 X 

    

SGA-Gospodarirea 

Apelor Notificare X 26.03.2013     

    AC- 39/17.04.2013 EXPIRATA DIN: X   12 cu 24   

    

Termen incepere 

lucrari 17.04.2014 /       

    

Prelungire termen 

incepere Nu s-a dat 0       

    

Ordin incepere 

lucrari  0       

    AC- 69/22.06.2015 

EXPIRATA DIN: 

22.06.2016 X 16.06.2015 6 cu 12   

    

Continuare lucrari 

din 2013 22.06.2016 /       

    

Prelungire autoriz 

lucrari Nu s-a dat 0       

        

36 

Modernizare strazi 

Tg.Neamt: V.Alecssandri, UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  Mihai Viteazul, Veterani. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

  

Continuare lucrari de 

modernizare strazi  CU - 271/01.11.2012 EXPIRA PE 01.11.2013 X   12 luni   

  

Tg.Neamt: 

V.Alecsandri,Mihai Viteazul,  CU prelungit Nu s-a dat /       

  Mihai Viteazul, Veterani. CU - 87/12.05.2015 EXPIRA PE 12.05.2015 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat /       

    SF Contract X       

    PT Contract X       

    MEDIU-A Aviz X   100 X 

    

SGA-Gospodarirea 

Apelor Notificare X 26.03.2013     

    AC- 38/17.04.2013  X   12 cu 24   

    

Termen incepere 

lucrari 17.04.2014 /       

    

Prelungire termen 

incepere Nu s-a dat 0       
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Ordin incepere 

lucrari  0       

    AC- 61/09.06.2015 

EXPIRATA DIN: 

09.06.2017 X   6 cu 24   

    

Continuare lucrari 

din 2013 09.06.2017 /       

    

Prelungire autoriz 

lucrari Nu s-a dat 0       

        

37 

Modernizare strazi 

Tg.Neamt: Daciei, UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  Vanatorului. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

  

Continuare lucrari de 

modernizare strazi:Daciei, CU - 59/20.03.2013 EXPIRA PE 20.03.2014 X   12 luni   

  Vanatorului. CU prelungit Nu s-a dat /       

    SF Contract X       

    PT Contract X       

    MEDIU-A Aviz X   100 X 

    

SGA-Gospodarirea 

Apelor Notificare X 26.03.2013     

    AC - 61/27.05.2013 EXPIRATA DIN: X   6 cu 12   

    

Termen incepere 

lucrari 27.11.2013 /       

    

Prelungire termen 

incepere Nu s-a dat 0       

    

Ordin incepere 

lucrari ??? 0       

    AC - 68/22.06.2015 

EXPIRATA DIN: 

22.06.2016 X   6 cu 12   

    

Continuare lucrari 

din 2013 22.06.2016 /       

    

Prelungire autoriz 

lucrari Nu s-a dat 0       

        

38 

Desfiintare bazin inot si 

constructii C1 si C2. UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  
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Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 13/09.01.2017 EXPIRA PE 01.11.2013 X 09.01.2017 12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat /       

    

MEDIU-A-lipsa cote 

Stereo 70 Aviz 0 07.08.2017 100 X 

    AC - 4/13.01.2017  X   6 cu 12   

    

Termen incepere 

lucrari 13.07.2017 /       

    

Prelungire termen 

incepere Nu s-a dat 0       

    

Ordin incepere 

lucrari  0       

        

39 

Desfiintare constructii C3 

(Bazin de inot) si UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

C4 (WC) in Parc "Cetate" 

orasul Tg.Neamt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 274/30.09.2016 EXPIRA PE 30.09.2017 X 22.09.2016 12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat /       

    MEDIU-A Aviz 0 Nu s-a dat 100 0 

        

        

40 

Desfiintare anexa-Biblioteca 

orasaneasca  UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

Tg.Neamt, jud.Neamt.-

Magazia din spate. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 247/25.11.2015 EXPIRA PE 25.11.2017 X   12 luni   

    CU prelungit 25.11.2017 X 10.11.2016 12 luni   

    CU - 215/09.08.2017 EXPIRA PE 09.08.2018 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

    MEDIU-A Aviz 0 20.10.2016 100 X 

    CULTE Aviz X 19.10.2016     

    AC-155/04.09.2017  X   1 cu 3   
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Termen incepere 

lucrari 04.10.2017 /       

    

Prelungire termen 

incepere Nu s-a dat 0       

    

Ordin incepere 

lucrari  0       

        

41 

Reabilitare si eficientizare 

energetica Detasa- UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

ment Pompieri Tg.Neamt-

Corpurile C1(Sediul 

Documente 

Contractate       TERMEN   

  

administrativ) si C2(Anexa-

garaje) CU - 309/26.09.2017 EXPIRA PE 26.09.2018 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

    MEDIU-A Aviz X 28.09.2017 100 X 

    Audit energetic Contractat 0       

        

42 

Reabilitare si eficientizare 

energetica Spitalul UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

Orasanesc "Sf.Dimitrie"-

Corpurile C1(Cladire 

Documente 

Contractate       TERMEN   

  

chirurgie) si C9(Cladire 

spalatorie si bucatarie) CU - 308/26.09.2017 EXPIRA PE 26.09.2018 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

    MEDIU-A Aviz X 28.09.2017 100 X 

    Culte Aviz 133/10.11.2017 X 03.10.2017     

        

43 

Semnal urban tip totem in 

orasul Tg.Neamt. UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

    

Documente 

Contractate       TERMEN   

  Proiectant: CU - 101/12.04.2016 EXPIRA PE 12.04.2018 X   12 luni   

  

S.C. "DESIGN METHOD" 

S.R.L. Tg.Neamt CU prelungit 12.04.2017 X 24.11.2016 12 luni   

  ing.Miltiade Octavian MEDIU-A Aviz 0   100 0 
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44 

Imprejmuire la limita de 

proprietate-Colegiul UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

National "Stefan cel Mare" 

Tg.Neamt jud.Neamt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 221/17.11.2015 EXPIRA PE 17.11.2016 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

  

AC se afla la Colegiul 

National. MEDIU-A Aviz 7900/29.12.2015 0 02.11.2015 100 X 

  

S-a ocupat Colegiul de AVIZE 

si toata investitia. Culte Aviz 106/10.12.2015 X 02.11.2015     

    

AC - Se afla la 

Colegiul Nat.  X       

    

Termen incepere 

lucrari   /       

    

Prelungire termen 

incepere  0       

    

Ordin incepere 

lucrari  0       

        

45 

Demolare cladire C2(atelier 

P) Colegiul National  UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

National "Stefan cel Mare" 

Tg.Neamt jud.Neamt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 222/17.11.2015 EXPIRA PE 17.11.2016 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

    MEDIU-A S-a ocupat institutia         

        

        

46 

Reparatie cladire C2(atelier) 

si schimbarea inve- UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

litorii din tabla zincata in 

tabla lindab-Colegiul 

Documente 

Contractate       TERMEN   

  

National "Stefan cel Mare" 

Tg.Neamt jud.Neamt. CU - 254/10.12.2015 EXPIRA PE 10.12.2016 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       
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    MEDIU-A Aviz 7901/29.12.2015 0 02.12.2015 100 0 

  

S-a ocupat Colegiul National 

de toata investitia. Culte Nu e la noi 0 02.12.2015     

    AC - 123/19.08.2016  X   6 cu 12   

    

Termen incepere 

lucrari 19.02.2017 /       

    

Prelungire termen 

incepere Nu s-a dat 0       

    

Ordin incepere 

lucrari  0       

        

47 

Construire anexa 

gospodareasca pentru 

depozitare mobilier scolar –

Scoala Domneasca "Grigore 

Ghica-Voda" Tg.Neamt 

jud.Neamt UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

   

Documente 

Contractate       TERMEN   

   CU - 77/04.05.2015 EXPIRA PE 04.05.2016 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

    MEDIU-A Aviz 0       

  Nu s-a mai realizat Culte Aviz 0       

    ELECTRICA Aviz 0       

    AC Nu s-a dat X       

        

48 

Reabilitare Scoala 6-

Schimbarea destinatiei. UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

 Scoala Domneasca- 

Tg.Neamt jud.Neamt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

  Proiectant CU - 373/06.12.2017 EXPIRA PE 06.12.2018 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

  S.C."TEHNOSTAR"S.R.L.  MEDIU-A Aviz 0       

  

                                  

TG.NEAMT; JUD.NEAMT. 

Raport Expertiza 

tehnica Contract 0       

  Iustin Lupoi-Proiectant ITC Acord 0       
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  iustinix@yahoo.com DSP Aviz 0       

  0726/255.686 DSV Punct de vedere X       

  Fax: 0233/662.456 

Aviz Ministerul 

Educatiei Aviz X       

    AC-   0       

        

        

49 

Lucrari de reparatii la Sectia 

de Obstetrica-Gine- UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

 cologie din cadrul 

Spitalului Orasanesc Tg.Nt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 380/13.12.2017 EXPIRA PE 13.12.2018 X 06.12.2017 12 luni   

   CU prelungit Nu s-a dat 0       

    MEDIU-A Aviz 0   100 X 

    CULTE Aviz 0       

        

50 

Desfiintarea structurilor la 

statiile de biogaz UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

 dezactivate din Spitalul 

Orasenesc Tg.Neamt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 67/08.03.2017 EXPIRA PE 08.03.2018 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

    MEDIU-A Aviz X 30.03.2017 100 X 

    CULTE Nu s-a dat 0       

        

51 

Tamplarie PVC-Pavilion 

Administrativ UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

  din cadrul Spitalului 

Orasenesc Tg.Neamt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 03/04.01.2017 EXPIRA PE 03.01.2018 X 28.12.2016 12 luni   

   CU prelungit Nu s-a dat 0       

    MEDIU-A Aviz X 04.01.2017 100 X 

    CULTE Nu s-a dat 0 11.01.2017     

mailto:iustinix@yahoo.com
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52 

Tamplarie PVC-Bloc 

alimentar UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

  din cadrul Spitalului 

Orasenesc Tg.Neamt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 06/04.01.2017 EXPIRA PE 06.01.2018 X 28.12.2016 12 luni   

   CU prelungit Nu s-a dat 0       

    MEDIU-A Aviz X 04.01.2017 100 X 

    CULTE Nu s-a dat 0 11.01.2017     

        

53 

Tamplarie PVC-Pavilion 

Chirurgie UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

  din cadrul Spitalului 

Orasenesc Tg.Neamt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 04/04.01.2017 EXPIRA PE 04.01.2018 X 28.12.2016 12 luni   

   CU prelungit Nu s-a dat 0       

    MEDIU-A Aviz X 04.01.2017 100 X 

    CULTE Nu s-a dat 0 11.01.2017     

        

54 

Tamplarie PVC-Pavilion 

Pediatrie-Cardiologie UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

  din cadrul Spitalului 

Orasenesc Tg.Neamt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 05/04.01.2017 EXPIRA PE 05.01.2018 X 28.12.2016 12 luni   

  CU prelungit Nu s-a dat 0       

    MEDIU-A Aviz X 04.01.2017 100 X 

    CULTE Nu s-a dat 0 11.01.2017     

        

        

55 

Reparatii Terapie intensiva 

si Chirurgie generala UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

  din cadrul Spitalului 

Orasenesc Tg.Neamt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 01/04.01.2017 EXPIRA PE 01.01.2018 X 28.12.2016 12 luni   



 
143 

 

   CU prelungit Nu s-a dat 0       

    MEDIU-A Aviz X 04.01.2017 100 X 

    CULTE Nu s-a dat 0 11.01.2017     

        

        

56 

Reabilitare Bloc Operator-

Sectia Chirurgie UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

  din cadrul Spitalului 

Oraeanesc Tg.Neamt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 02/04.01.2017 EXPIRA PE 02.01.2018 X 28.12.2016 12 luni   

   CU prelungit Nu s-a dat 0       

    MEDIU-A Aviz X 04.01.2017 100 X 

    CULTE Nu s-a dat 0 11.01.2017     

        

57 

Anvelopare cladire la sectia 

Contagioase UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

  din cadrul Spitalului 

Orasenesc Tg.Neamt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 206/14.10.2015 EXPIRA PE 14.10.2016 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

  Proiectant MEDIU-A Aviz X 16.10.2015 100 X 

    CULTE Aviz X 15.10.2015 927 X 

  PFA PREDA DALI Contract X       

  PFA VASILIU ANDREI PT cu DE Contract X       

    DTAC Contract X       

  Andrei Vasiliu-0744/630.447 AC - 171/28.12.2015 EXPIRA IN: 28.05.2017 X 07.07.2016 6 cu 12   

  vasiliuandrei85@yahoo.com 

Termen incepere 

lucrari 28.05.2016 /       

    

Prelungire termen 

incepere Nu s-a dat 0       

    

Ordin incepere 

lucrari  0       
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58 

Reabilitare sectie boli 

infectioase Contagioase UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

  din cadrul Spitalului 

Orasenesc Tg.Neamt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 21/25.02.2015 EXPIRA PE 25.02.2016 X 18.01.2015 12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

  Proiectant CU - 86/11.05.2015 EXPIRA PE 11.05.2016 X 05.05.2015 12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

  S.C."PRIM PROIECT" IASI MEDIU-A Aviz X 15.06.2015 100 X 

    CULTE Aviz X 15.06.2015 443 X 

  Str. Soficu; Nr.9; Iasi; Jud.Iasi. PT cu DE Contract X       

    DTAC Contract X       

    AC - 76/02.07.2015 EXPIRA IN: 02.01.2017 X 30.06.2015 6 cu 12   

    

Termen incepere 

lucrari 02.01.2016 /       

    

Prelungire termen 

incepere Nu s-a dat 0       

    

Ordin incepere 

lucrari  0       

        

        

59 

Modificare sarpanta si 

schimbare invelitoare UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

Lucrari de anvelopare la 

sectia Boli Infectioase 

Documente 

Contractate       TERMEN   

  

  din cadrul Spitalului 

Orasenesc Tg.Neamt. CU - 104/14.04.2016 EXPIRA PE 14.04.2017 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

  Proiectant MEDIU-A Aviz X 09.05.2016 100 X 

    CULTE Aviz X 09.05.2016 75 X 

  PFA PREDA TELEKOM Aviz 0 04.05.2016     

  

PFA VASILIU ANDREI 

DORIN ITC Aviz X 01.06.2016     

  Andrei Vasiliu-0744/630.447 ISU Aviz X 10.05.2016     
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  vasiliuandrei85@yahoo.com 

Raport Expertiza 

Tehnica Contract X       

   Audit Energetic Contract X       

    PT cu DE Contract X       

    DTAC Contract X       

    AC - 102/12.07.2016 EXPIRA IN: 19.01.2020 X 07.07.2016 6 cu 36   

    

Termen incepere 

lucrari 19.01.2017 /       

    

Prelungire termen 

incepere Nu s-a dat 0       

    

Ordin incepere 

lucrari  0       

        

60 

Reabilitare Unitate Primiri 

Urgente a UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

   Spitalului Orasenesc 

"Sf.Dimitrie" Tg.Neamt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 239/02.12.2014 EXPIRA:02.12.2015 0   12 luni   

   CU prelungit Nu s-a dat 0       

    MEDIU-A Aviz X 28.02.2014 100 X 

    AC- EXPIRA IN:  0       

        

61 

Modernizare CPU-Centrul 

Primiri Urgente UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

  din cadrul Spitalului 

Orasenesc Tg.Neamt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

   CU - 02/04.01.2017 EXPIRA: 0   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

        

62 

Refacere invelitoare 

Pavilion Central al UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

   Spitalului Orasenesc 

"Sf.Dimitrie" Tg.Neamt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 38/04.03.2014 EXPIRA:04.03.2015 0   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       
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  Proiectant MEDIU-A Aviz X 28.02.2014 100 X 

    CULTE Aviz X 07.04.2014 0   

  

S.C."ARHITECTIS TRUST" 

S.R.L. IASI DALI Contract X       

  arhis.line@gmail.com DTAC Contract X       

  0744/581.099 AC - 65/19.05.2014 EXPIRA IN: 19.11.2015 X 07.07.2016 6 cu 12   

  0332/814.211 

Termen incepere 

lucrari 19.11.2014 /       

    

Prelungire termen 

incepere Nu s-a dat 0       

    

Ordin incepere 

lucrari  0       

        

63 Reparatii exterioare la UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

   Spitalul Orasenesc 

Tg.Neamt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU - 65/07.04.2015 EXPIRA PE 07.04.2016 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

    MEDIU-A Aviz X 29.04.2015 100 X 

   CULTE Aviz X 22.04.2017     

    AC - 51/21.05.2015 EXPIRA IN: 21.05.2016 X   6 cu 12   

    

Termen incepere 

lucrari 21.11.2015 /       

    

Prelungire termen 

incepere Nu s-a dat 0       

    

Ordin incepere 

lucrari  0       

        

64 

Reparatii profile decorative 

si varuire fatada  UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

pavilion principal, corp C4, 

ignifugare sarpanta 

Documente 

Contractate       TERMEN   

  

si asteriala din lemn 

rasinoase si montarea unui CU - 133/08.07.2015 EXPIRA PE 08.07.2016 X   12 luni   

  

paratrasnet la Spitalul 

Orasanesc Tg.Neamt. CU prelungit Nu s-a dat 0       
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    CULTE   X       

   AC - 85/16.07.2015 EXPIRA IN: 16.01.2017 X   6 cu 12   

    

Termen incepere 

lucrari 16.01.2016 /       

    

Prelungire termen 

incepere Nu s-a dat 0       

    

Ordin incepere 

lucrari  0       

        

        

65 

Desfiintare constructii C17; 

C18; c19; C20; C21; UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

C22, din cadrul Spitalului 

Orasenesc Tg.Neamt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU -62/06.04.2015 EXPIRA PE 06.04.2016 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

   MEDIU-A Aviz X 22.04.2015 100 X 

    CULTE Aviz X 22.04.2015     

    AC - 48/20.05.2015 EXPIRA IN: 20.02.2016 X 19.05.2015 3 cu 6   

    

Termen incepere 

lucrari 20.08.2015 /       

    

Prelungire termen 

incepere Nu s-a dat 0       

    

Ordin incepere 

lucrari  0       

        

        

66 

Tamplarie PVC la 

Ambulatoriu si 

Administrativ la UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

   Spitalul Orasenesc 

Tg.Neamt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU -250/02.12.2015 EXPIRA PE 02.12.2016 X 26.11.2015 12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

    MEDIU-A Aviz X 26.11.2015 100 X 
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   CULTE Aviz X 26.11.2015 550 X 

    AC - 168/10.12.2015 EXPIRA IN: 10.12.2017 X 19.05.2015 12 cu12   

    

Termen incepere 

lucrari 10.12.2016 /       

    

Prelungire termen 

incepere Nu s-a dat 0       

    

Ordin incepere 

lucrari  0       

        

67 

Tamplarie PVC la Boli 

Infectioase, Medicina UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

interna, Ostetrica 

ginecologie, Pediatrie si  

Documente 

Contractate       TERMEN   

  

Policlinica la Spitalul 

Orasenesc Tg.Neamt. CU -01/13.01.2015 EXPIRA PE 13.01.2016 X 08.11.2015 12 luni   

  

Proiectant: 

S.C."TEHNOSTAR"S.R.L. 

Tg.Neamt CU prelungit Nu s-a dat 0       

  

Iustin Lupoi-Proiectant; 

0726/255.686 MEDIU-A Aviz X 26.11.2015 100 X 

  iustinix@yahoo.com CULTE 

Aviz negativ pct.3, pozitiv 

pct.1;2. X 26.01.2015 0   

  Fax: 0233/662.456 

AC - Nu s-a mai 

emis. NU S-A MAI EMIS 0       

        

68 

Reabilitare inlocuirea 

tamplariei si schimbarea  UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

 invelitorii la bucatarie-

spalatorie din cadrul  

Documente 

Contractate       TERMEN   

  

Spitalului Orasenesc 

"Sf.Dimitrie" Tg.Neamt. CU -240/02.12.2014 EXPIRA PE 02.12.2015 X   12 luni   

    CU prelungit Nu s-a dat 0       

  Proiectant: MEDIU-A Aviz X 04.12.2014 100 X 

    ITC Acord X 09.01.2015 0   

  

PFA VASILIU ANDREI 

DORIN DALI Contract X       

  Andrei Vasiliu-0744/630.447 Expertiza Tehnica Contract X       

mailto:iustinix@yahoo.com
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  vasiliuandrei85@yahoo.com Audit energetic Contract X       

    Ordin arhitecti Contract 0       

    DTAC Contract X       

    AC - 180/30.12.2014 EXPIRA PE 30.12.2015 X   6 cu12   

    

Termen incepere 

lucrari 10.12.2016 /       

    

Prelungire termen 

incepere Nu s-a dat 0       

    

Ordin incepere 

lucrari  0       

        

69 

Montare CT la Primaria 

Tg.Neamt UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

    

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU -208/19.10.2015 EXPIRA PE 19.10.2017 X 13.10.2015 12 luni   

  Proiectant: CU prelungit 19.10.2017 0 28.09.2016 12 luni   

    MEDIU-A Aviz X 16.10.2015 100 X 

  

S.C."CONFORT THERM GAZ 

PROIECT" S.R.L.  CULTE Aviz Nr.95/19.11.2015 X 27.10.2015 0   

    SF Contract X       

  P.Neamt, jud.Neamt. PT Contract X       

  Tel: 0233/231.212 DTAC Contract X       

  ing.Covaci Maria AC - 191/14.11.2016  X   6 cu36   

    

Termen incepere 

lucrari 14.05.2017 /       

    

Prelungire termen 

incepere Nu s-a dat 0       

    

Ordin incepere 

lucrari  0       

        

70 

Montare CT la Scoala 

Gimnaziala "Ion Creanga" UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

Humulesti Tg.Neamt, 

jud.Neamt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   
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  Proiectant: CU -218/09.11.2015 EXPIRA PE 09.11.2017 X   12 luni   

  

S.C."CONFORT THERM GAZ 

PROIECT" S.R.L.  CU prelungit 09.11.2017 0 28.09.2016 12 luni   

    SF Contract X       

  P.Neamt, jud.Neamt. PT Contract X       

  Tel: 0233/231.212 MEDIU-A Aviz X 10.11.2015 100 X 

  ing.Covaci Maria ELECTRICA Aviz X   117,9 X 

    

AC - Nu s-a mai 

emis   0       

        

71 

Modificare instalatie de 

utilizare gaze naturale la UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

Gradinita Nr.1 si Cresa Nr.1 

oras Tg.Neamt 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU -248/04.09.2017 EXPIRA PE 04.09.2018 X   12 luni   

  Proiectant: CU prelungit Nu s-a dat 0       

    MEDIU-A 

Aviz Nr.7602 din 

12.10.2017 X 09.10.2017 100 X 

  

S.C."CONFORT THERM GAZ 

PROIECT" S.R.L.  E-ON GAZ 

Punere in functiune si 

contor. X   208,77 X 

    SF Contract X       

  P.Neamt, jud.Neamt. PT Contract X       

  Tel: 0233/231.212 DTAC Contract X       

  ing.Covaci Maria AC - 209/20.10.2017  X 19.10.2017 3 cu36   

    

Termen incepere 

lucrari 20.01.2018 /       

    

Prelungire termen 

incepere Nu s-a dat 0       

    

Ordin incepere 

lucrari  0       

        

72 

Instalatie de utilizare gaze 

naturale la UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

Serviciul de ambulanta in 

orasul Tg.Neamt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   
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    CU -249/05.09.2017 EXPIRA PE 05.09.2018 X   12 luni   

  Proiectant: CU prelungit Nu s-a dat 0       

    MEDIU-A 

Aviz Nr.7603 din 

12.10.2017 X 09.10.2017 100 X 

  

S.C."CONFORT THERM GAZ 

PROIECT" S.R.L.  E-ON GAZ 

Punere in functiune si 

contor. 0     0 

    SF Contract X       

  P.Neamt, jud.Neamt. PT Contract X       

  Tel: 0233/231.212 DTAC Contract X       

  ing.Covaci Maria AC - 210/23.10.2017  X 19.10.2017 6 cu36   

    

Termen incepere 

lucrari 23.04.2018 /       

    

Prelungire termen 

incepere Nu s-a dat 0       

    

Ordin incepere 

lucrari  0       

        

73 

Extindere retea distributie 

conducta gaze natu- UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  

rale pe Str.M.Viteazul in 

orasul Tg.Neamt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU -217/23.10.2013 EXPIRA PE 23.10.2014 X 21.10.2013 12 luni   

  Proiectant: CU prelungit Nu s-a dat 0       

    MEDIU-A 

Aviz Nr.7.557 din 

31.10.2013 X 28.10.2013 100 X 

    ELECTRICA ATR X   52 X 

  

S.C. "2RRC EUROPRO" 

S.R.L. P.Neamt ELECTRICA Aviz amplasament X   95,98 X 

  rrceuropro@yahoo.com APASERV Aviz X   62,52 X 

  ing.Radu Rusu-0744/540.747 TELEKOM-PT Aviz X   49,45 X 

    

Contract de asociere 

E-ON Nr.339/E din 19.11.2013 X       

    SF Contract X       

    PT Contract X       

    DTAC Contract X       
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    AC - 38/02.03.2014  X 06.03.2014 12 cu3   

    

Termen incepere 

lucrari 02.03.2015 /       

    

Prelungire termen 

incepere Nu s-a dat 0       

    

Ordin incepere 

lucrari  0       

74 Modernizare Fdt.Livezi UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  in orasul Tg.Neamt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU -245/16.12.2013 EXPIRA PE 16.12.2014 X 11.12.2013 12 luni   

  Proiectant: CU prelungit Nu s-a dat 0       

  BIA Ioan Mocanu - P.Neamt. MEDIU-A 

Aviz Nr.8.625 din 

23.12.2013 X 12.12.2013 100 X 

  

S.C. "DESIGN METHOD" 

S.R.L. Tg.Neamt AC - 11/20.01.2014  X 17.01.2014 6 cu 12   

  ing.Miltiade Octavian 

Termen incepere 

lucrari 20.07.2014 /       

    

Prelungire termen 

incepere Nu s-a dat 0       

    

Ordin incepere 

lucrari  0       

75 

Construire adapost caini 

comunitari UNITATE AVIZ DETALII   DATA DEP COST PLATA  

  in orasul Tg.Neamt. 

Documente 

Contractate       TERMEN   

    CU -154/11.07.2014 EXPIRA PE 11.07.2015 X 11.07.2014 12 luni   

  Proiectant: CU prelungit Nu s-a dat 0       

  

S.C. "DESIGN METHOD" 

S.R.L. Tg.Neamt MEDIU-A Comunicare Incadrare X 24.06.2014 100 X 

  ing.Miltiade Octavian MEDIU-B 

Decizia Nr.4.250 din 

11.08.2014 X 24.06.2014 400 X 

   

DSV-Dir. Sanatate 

veterinara Nu s-a dat 0 13.08.2014     

   DSP Aviz Nr.133 din 03.07.2014 X 30.06.2014 200 X 

   ELECTRICA Aviz amplasament X       

   AC - 127/25.08.2014  X 05.08.2014 6 cu 12   
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Termen incepere 

lucrari 25.02.2015 /       

    

Prelungire termen 

incepere Nu s-a dat 0       

    

Ordin incepere 

lucrari  0       

 

 

VI. 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 2017 au fost 

inregistrate un număr de 34 de cereri, până in prezent la Primaria orasului Tirgu Neamt fiind 

inregistrate un numar total de aproximativ 945 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 2017 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. 

De la 01 august 2017 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 august-decembrie 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. 

 In 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 procedura de repartizare, fiind depuse 16 

dosare. 
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 Au fost inaintate catre ANL adrese prin care se solicita construirea de noi 

locuinte pentru tineri, destinate inchirierii si pentru specialisti din sanatate. 

VII. RELAȚIA CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI 

Pe parcursul anului 2017 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 90 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 31 de adrese, reclamaţii 

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

proprietari, precum şi de unele instituţii  

- S-a organizat o nouă sesiune de atestare a persoanelor care doresc să 
îndeplinească funcţia de administrator de imobile, ocazie cu care, două persoane 
au obţinut atestatul, astfel încât, la nivelul oraşului Tîrgu Neamţ, toate persoanele 
care îndeplinesc funcţia de administrator în cadrul asociaţiilor de proprietari, sunt 
atestate conform legii; 

- 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 10 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, în situaţiile în care s-a solicitat prezenţa reprezentantului 

Compartimentului Asociaţii 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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- Deplasări în teren în urma sesizărilor proprietarilor pentru verificarea şi 

identificarea cauzelor existenţei diferenţelor de înregistrare între apometrele 

generale şi suma înregistrărilor apometrelor din apartamente – o perioadă de trei 

luni 

- Coordonarea activităţilor de transport şi instalare pe noi amplasamente a 12 
platforme prefabricate destinate colectării selective a deşeurilor. 

 

VIII. TRANSPORTURI-ILUMINAT PUBLIC 

 Au fost eliberate un număr de 3 autorizaţiI de transport şi un număr de 5 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 3 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 3 autorizaţii de taxi şi un nr. de 3 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. 

 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 2018. 

 A fost supus spre analiză, dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi şi atribuirea 
de denumiri noi. 

 A fost supus spre analiză, dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ proiectul de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesiune a 
serviciului public de întreţinere, dezvoltare şi amenajare a spaţiilor verzi ale 
oraşului Tîrgu Neamţ. 

 A fost supus spre analiză, dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor actualizate la serviciul de 
ecarisaj practicate de S.C. CENTRUL DE ÎNTREŢINERE URBANĂ SRL TÎRGU 
NEAMŢ. 

 A fost supus spre analiză, dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi 
statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamţ”. 

 A fost supus spre analiză, dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 287 din 
23.12.2016 privind atribuirea unor activităţi componente ale serviciului de 
salubrizare a unităţilor administrativ – teritoriale, membre ale ADI ”Econeamţ”, din 
zona 3, jud. Neamţ. 

 A fost supus spre dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ 
proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 176 din 31.08.2016, 
privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând domeniului public al 
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oraşului Tîrgu Neamţ, către SC CIVITAS COM SRL Tîrgu Neamţ, în scopul 
amenajării şi administrării parcărilor de reşedinţă. 

 A fost supus spre analiză, dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 62 din 
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 SRL Tîrgu 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 Locală 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 31.12.2017: 

 41 - autorizaţii de transport valabile; 
 65 - 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 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea locului de aşteptare  

a taxiurilor pentru clienţi 

Numărul 

locurilor de 

aşteptare 

1. Parcare Str. Calistrat Hogaş – în faţă la Rotisor 19 
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Lista operatorilor de transport care desfăşoară activitatea de taxi persoane la 

data de 31.12.2017 

Nr. 

crt 

Denumire 

operator 

taxi 

Sediu 
Persoană de 

contact 

Nr. aut. 

transport 

Nr.de 

înmatriculare 

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 

Ioan P.F. 

Tg. Neamț , Aleea 

Zimbrului bl.B4, sc.B, 

ap.40 

Asiminei 

Ioan 

2 

 

NT 99 NIC 2 

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 

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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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 

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 
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12. Oglinzanu 

Constantin 

Ciprian P.F. 

Tg.Neamț,str.Bogdan 

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. Oglinzanu 

Gheorghe 

P.F. 

Tg. Neamț, str.Bogdan 

Petriceicu Hașdeu, 

nr.22 

Oglinzanu 

Gheorghe 

15 

 

NT 11 ROC 

 

18 

15 Rîpeanu 

Ionuţ I.I. 

Tg. Neamţ, str. 

Panazol, bl. A112, sc. 

A, etaj 1 

Rîpeanu 

Ionuţ 

16 NT 09 ZHF 16 

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 

Întreprinder

e 

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 P.F.A 

Tg. Neamț, str. Vultur, 

nr.17 

Tănăsescu 

Florin 

20 

 

NT 92 MAF 20 

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. Macxim Tîrgu Neamţ, str. 

Ştefan cel Mare, nr. 

Macxim 21 NT 74 RAY 21 
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Relu I.I.  38, bl.M3, ap 13 Relu 

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.   Feştilă 

Vasile I.I. 

Tg. Neamț, str. Baile 

Oglinzi, nr. 23  

Festila 

Vasile 

25 

 

NT 34 CAT 

 

25 

 

 

 

24. 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 

25. Stan Ilie I.I. Tg.Neamț, 

str.Batalion, nr.2 

Stan Ilie 39 

 

NT 05 KMT 72 

26. Pop C. 

Dumitru 

Taxi I.I. 

Tîrgu Neamţ, str. 

Alexandru Lăpuşnenu, 

nr. 7 

Pop C. 

Dumitru 

37 MT 74 CRY 65 

 

27. 

 

Kovacs 

Adrian I.I. 

Tg. Neamţ,str. 

Română, nr. 40 

Kovacs 

Adrian 

40 

 

NT 30 KAB 45 

 

 

 

28. 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 

 

46 

 

  

NT 83 ELI 

 

70 

29. Scutelnicu 

Ionel I.I. 

Tîrgu Neamţ, str. Cuza 

Vodă, Bl. A1, sc. C, etaj 

1, ap. 47. 

Scutelnicu 

Ionel 

42 NT 11 NON 47 

 

30. Iftime Tîrgu Neamţ, str. Iftime 30 NT11 MGI 60 
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Marius – 

Daniel I.I. 

Codrului, nr.2, bl. B7, 

ap. 26 

Marius 

Daniel 

   

31. 

 

 

 

Dulamă 

Vasile P.F.A 

Tg. Neamţ, str. Ion 

Creangă, nr.15 

Dulamă 

Vasile 

31 

 

NT 56 DVT 44 

 

 

  

32 Trifan 

Constantin 

– Alin I.I. 

Tg. Neamţ, str. Siret, 

nr. 10 

Trifan 

Constantin 

Alin (Catană 

Ion) 

33 

 

NT 10 BDR 

 

36 

NT 55 CAT 

 

61 

33. Roşu 

Neculai – 

Claudiu 

P.F.A. 

Tg. Neamţ, str. 

Tăbăcari, nr. 2A 

Roşu 

Neculai – 

Claudiu 

44 

 

NT 77 MON 54 

 

 

 

 

 

 

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 77 LUX 57 

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 41 
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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 

37.  Melinte 

Ioan 

Intreprinder

e 

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 
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 NT 03 LEO 74 

 

 NT 54 LEO 39 

 B 60 LLJ 73 

 NT 39 LEU 71 

 NT 54 LEU 43 

 NT 92 LEO 46 

 NT 40 LEU 49 

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 

 

IX. 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 de pe 5 iunie 2017 a fost marcată prin actiuni de salubrizare in 
zonele areale ale orasului, respectiv Monumentul „Vînătorilor de Munte”, Parc 



 
164 

 

„Cetate „ si zona „Cetatii Neamtului”, malurile drept si sting, amonte si aval ale 
raului Ozana.  

 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  s-a indeplinit. 

Notă: Populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice au fost înştiinţaţi de nenumărate 
ori cu privire la obligaţiile pe care le au de a încheia contracte pentru prestarea 
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 întreprinse mai multe acţiuni comune cu Poliţia Locală- de monitorizare a 

domeniului public privind salubrizarea. 

 Accesarea fondurilor comunitare prin Programul Operaţional Sectorial pentru 
Mediu – cele doua proiecte judetene sau finalizat; s-au aprobat hotarari ale 
Consiliului Local necesare pentru a in derularea lor, precum si alte formalitati 
solicitate ce catre cele doua Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara, respectiv 
„Aqua Neamt” si „Econeamt”. 
S-a participat cu toate prerogativele necesare pentru a sprijini operatorul de 

salubrizare din  Zona 3 judeţul Neamţ, respectiv Asocierea S.C. ROSSAL S.R.L. 

Roman şi S.C. DIASIL SERVICE S.R.L. Suceava, să preia activitatea de salubrizare 

pe raza oraşului Tîrgu Neamţ.  

Alte acţiuni desfăşurate în anul 2017: 

 S-au respectat prevederile “Planului de măsuri privind colectarea selectivă a 
deşeurilor”- Legea 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.   
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X. URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

a.Compartiment Urbanism 

1.1. Certificate de urbanism eliberate– 384 
1.2. Autorizaţii de construire eliberate – 288, din care : 

- 40 autorizaţii  construire locuinţe 
- 19 autorizaţii construire anexe gospodăreşti 
- 17 autorizaţii construire extinderi  
-   6 autorizaţii construire spaţii comerciale  
- 17 autorizaţii construire modificări spaţii 
- 112 autorizaţii construire branşamente şi instalaţii utilizare conductă gaze 

naturale 
-    3 autorizaţii construire schimbare destinaţie 
- 32 autorizaţii desfiinţare locuinţe 
- 20 autorizaţii construire împrejmuiri la limita de proprietate 
-   3  autorizatii lacașe de cult  
-   3 Autorizații spații provizorii 
-   7 autorizaţii construire pentru alte lucrări 
- 38 Certificate de edificare a construcției 
- 90 Procese verbale la terminarea lucrărilor 
- 17 Avize spargere drum 

1.3. autorizații bransament electric,apa și canal-110 
 Ca rezultate financiare – TOTAL - 94075,97 lei din taxele de eliberare de : 

certificate de urbanism ; autorizaţii construire ;regularizări taxe; autorizații bransament 

electric,apa și canal ; avize spargere drum   

 

 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. 

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; 
7) Acte aditionale la contracte – 18; 
8) Procese verbale la proceduri de  licitatii -   43; 
9) Oferte inregistrate pentru licitatii in vederea concesionarii teren/spatii: 30; 
10)Procese verbale de predare –primire  - 25; 
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11) Proiecte de hotarare, rapoarte de specialitate prezentate spre aprobare în 

Consiliul Local– 37; 

12) Notificari de plata   - persoane juridice - 100; 

                                     - persoane fizice  - 350; 

13) Adrese- corespondenta referitoare la exercitarea atributiilor de administrare a 

domeniului public si privat – 270; 

14)Note interne transmise in institutie: 97 

 
c. COMPARTIMENT PEISAGISTICĂ 

1. Elaborarea 
graficelor  de  plantări  și a  lucrărilor   de întreținere  a spațiilor verzi  pentru anul 
2017,  alegerea speciilor, conceperea  modelelor  florale și  calcularea  necesarului  
de  material   dendro-floricol. 

2. Urmărirea  
lucrărilor  de plantări : 

Martie-aprilie : 

- arbori si arbuști 
(B-dul Ștefan cel Mare, str. Ion Roată)  = 200 buc. 

- răsaduri  de 
specii floricole bienale (B-dul Stefan cel Mare, Casa Culturii, Parc Super, 
Parc Creangă, B-dul Mihai Eminescu)  = 12.500 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) = 13.000 buc. 

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

Septembrie : 

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

Noiembrie: 

- bulbi lalea ( 
Primărie, sens giratoriu Central) = 6.000 buc. 

      Refacerea  suprafețelor  cu  gazon (spații verzi) = 100 mp  

3. Urmărirea lunară a 
situațiilor  de lucrări  efectuate la spațiile verzi și salubritate pe raza orașului Tîrgu 
Neamț, propuneri. 

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

5. Amenajarea 
Parcului Cetate în cadrul Zilelor Cetății (iulie 2017) 
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6. Expoziție Florală în 
cadrul Zilelor orașului Tîrgu Neamț (septembrie 2017) 

7. Organizare 
Concurs interșcolar cu tema ”Frumusețea naturii în mâinile copiilor” (octombrie 2017) 

8. Întocmirirea de  
proiecte de peisagistica: 
- reamenajarea curții interioare a Colegiului Național Ștefan cel Mare, corp B. 

9. Preluarea 
sesizărilor de la cetățeni cu referire la spatiile verzi si rezolvarea reclamațiilor in 
termenele prevăzute în urma deplasărilor în teren – 50 buc.  
 

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

    XI. 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.; 

           - 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 



 
168 

 

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.    

Pe parcursul anului 2017 la Biroul Fond Funciar au intrat, spre rezolvare, 280 de 

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

cele 280 cereri, 240 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 40 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.   
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La nivelul orasului au fost inregistrate un numar total de 3250 cereri de reconstituire 

si constituire  a dreptului de proprietate, din care au rămas nesoluţionate  60(nu s-au emis 

titluri de proprietate), din care: 

            - 37 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. 

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 2017 s-au înregistrat si soluţionat 11 cereri  de afisaj oferte de 

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

În anul 2017 s-au eliberat un numar de 75 certificate de nomenclatura stradala și 20 

de adeverințe de nomenclatura stradala. 

Totodata, s-au eliberat 16 certificate de inregistrare vehicule ușoare si 6 adeverințe 

de radiere vehicule usoare. 

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 

../../../Documents%20and%20Settings/margaD/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp264422/00049656.htm
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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 

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. 
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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 2017, au fost eliberate un numar de 3193 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 2017 s-a răspuns la un numar de 367 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 488 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 34 atestate de producator și un numar 

de 35 de carnete de comercializare. 

Din activitatea specifica registrului agricol face parte si  eliberarea actelor în 

vederea arendarii terenurilor existente pe raza localitatii. 

In cursul anului 2017 au fost înregistrate un numar de 144 contracte de arenda cu 

suprafata totala de 114,68 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. 
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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 

XII. AUTORIZAREA ȘI CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE 

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

membre ale UE, în formele juridice consacrate de O.U.G.44/2008, respectiv Persoane Fizice 

Autorizate, Intreprinderi Individuale si Intreprinderi Familiale de către persoana 

specializată în reprezentare la ORC, din Biroului de asistenţă si reprezentare, componenta 

a compartimentului Prevenire, Îndrumare, Control comercial si Autorizare, in procesul obtinerii 

inmatricularii lor la ORC Neamt, precum si in procesul obtinerii certificatelor privind 

modificarea, suspendarea, si radierea din ORC a autorizatiilor PFA, IF, I.I.. 

Astfel, în anul 2017 au fost autorizaţi:  

– un total de 70 de cetăţeni, astfel:   
 în forma juridică P.F.A. un număr de 48 ,   
 15- în forma juridică Întreprindere Individuală, şi   
 7- în forma juridică Întreprindere Familială  

Veniturile la bugetul local din aceste activităţi de autorizare sunt in functie de prevederile 

Codului Fiscal- astfel, in 2017 NU s-a perceput taxa pentru consilierea si reprezentarea 

cetatenilor, in procesul autorizarii lor la ORC Neamt. 

3. Autorizarea punctelor de lucru şi sediilor  
În conformitate cu înregistrările din Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Judeţean Neamţ, în Tg Neamţ, există un total de 2820 operatori economici, dintre care, un 

număr de 363 sunt în stare de suspendare temporară sau sunt în curs de lichidare, 

ramânând activi 2457 de operatori economici.  

Dintre toţi aceşti operatori economici din Tg Neamţ înregistraţi la ORC Neamţ, au 

solicitat, şi au obţinut – conform Regulamentului de desfăşurare a activităţilor economice în 

Tg Neamţ, aprobat prin HCL 147/27.04.2017 şi  înregistrărilor din Baza de date a acestui  

Compartiment de specialitate-,au obţinut autorizarea, (de la existenţa acestor instrumente şi 
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metodologie, concretizate în această BD şi acest Regulament), adica, din 2013, prin 

Autorizaţia de funcţionare a punctului de lucru/sediului, un număr total de 1004 operatori 

economici.  

Autorizarea punctelor de lucru şi sediilor în temeiul atributiilor de autoritate ale 

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

compartimentul Prevenire, Îndrumare, Control comercial si Autorizări, din aparatul său 

de specialitate, în anul 2017 este: 

 puncte de lucru si sedii sociale un număr total de 156 de dintre care, 

-  8 puncte de lucru au activitate de alimentaţie publică. 

De asemenea, în anul 2017,  au obţinut viză pentru punctele lor de lucru un număr 

de 346 de operatori economici, dintre aceştia, 167 având obiect de activitate de tipul 

„alimentaţie publică”. 

 Venituri la bugetul local din această activitate :  

 din taxa de autorizare, care a fost, in valoare medie de 100 lei/ punct 
de lucru a rezultat : 

 156x100 lei/medie/autorizare s-au incasat  

 15600 lei(pt toate activitatile in afara de activitatea de 
alimentatie publica) ; 

 din taxa de autorizare pentru unitatile de alimentatie publica 
autorizate in 2017–( se taxeaza in functie de m.p.declarati in 
conformitate cu HG 843/1999, 

  s-au incasat 111.300 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, 
pentru anul 2017, prin HCL 245/29.11.2016 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale, 
in intervalul cuprins intre  400 lei si 6000 lei. 

4. Realizarile cele mai semnificative pentru anul 2017 sunt : 

1. in urma campaniei anuale de identificare, prin somatie intemeiata legal, 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 pt autorizare; 

2. reflectarea si promovarea unei conceptii de stricta specializare, care stabileste 
conditii minime si obligatorii de deplina legalitate, in interesul intregii comunitati 
locale, şi a cetatenilor-consumatori de bunuri si servicii, in Regulamentul de 
desfasurare a activitatilor comerciale, si de autorizare a sediilor si punctelor 
de lucru, aprobat prin HCL 147/27.04.2017. 

Deoarece, operatorii economici, in continuare, se raporteaza cu o relativa indiferenta la 

obligatiile de autorizare a sediilor si punctelor lor de lucru, este imperativ necesara, completarea 
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Compartimentului Control comercial şi Autorizare cu un minimum de personal prin care sa 

se poata acoperi şI 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 2018, -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 2018, 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 ineficienta 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.  

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 rulata in anul 2017, a insemnat un numar de 580 intrari 
si raspunsuri, referitoare la : cereri pentru autorizare/vizare a agentilor 
economici pentru punctele lor de lucru, cereri de reprezentare ale cetatenilor 
la ORC, reclamatii pentru inaintat la OJPC, etc.  

 
 

XIII. ACTIVITATEA JURIDICĂ  

I. Reprezentarea UATO Tg. Neamţ în faţa instanţelor de judecată în  88 de dosare, astfel: 

- dosare noi introduse în 2017,  un număr de 50; 
- dosare rămase spre soluţionare de a  nii anteriori 38; 
- din totalul dosarelor au fost soluţionate 39 de dosare, din care, în 25 dosare s-au 

pronunţat soluţii favorabile. 
II. Au fost întocmite cereri de chemare în judecată, întâmpinări, răspunsuri, puncte de vedere, 

concluzii, etc. în toate cele 88 de dosare.  

III. Contracte încheiate în anul 2017 (contracte de achiziţii: lucrări, prestări servicii, furnizare;  

diriginte de şantier, acte adiţionale, chirii / concesiuni, etc.) – 244; 

IV. Situaţie dosare Legea 10/2001- toate dosarele au fost soluţionate fie prin emiterea 

dispoziţiilor de respingere a notificărilor, fie prin înaintarea acestora autorităţilor competente în 

vederea validării dispoziţiilor primarului şi acordării de despăgubiri, fie prin soluţionarea acestora 
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în faţa instanţelor judecătoreşti, astfel încât în prezent nu mai este nici un dosar întocmit în baza 

legii 10/2001 nesoluţionat. 

V. Corespondenţă.  

In anul 2017 au fost înregistrate un număr de 830 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: 20 adrese 

înregistrate. 

V. Probaţiune. În anul 2017, dintr-un număr total de 18 dosare înregistrate, 14 au fost finalizate 

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

comunităţii, conform dispoziţiilor sentinţelor penale rămase definitive. 

     Orele executate de muncă în folosul comunităţii au fost în număr de 1570, reprezentând 785 

de zile. 

VI. 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 
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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 

 

VII. Conceperea, elaborarea a 40  proiecte de hotărâri de Consiliul local.  

VIII. Alte activităţi 

Participarea la comisiile de licitaţii, comisiile de concurs, şedinţele Consiliilor de Administraţie 

ale unităţilor de învăţământ de stat, formularea de puncte de vedere juridice solicitate de către 

celelalte servicii/compartimente/direcţii, avizarea proiectelor de hotărâri supuse spre dezbatere 

Consiliului local în şedinţele acestuia şi participarea la şedinţele Consiliului local, etc. 

XIV. RESURSE UMANE  

          În cadrul Aparatului de Specialiate al Primarului si al serviciilor publice 

subordonate Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt au fost prevazute un numar de 

174  de posturi, detaliate astfel : 

Nr.  
crt.  

Denumirea Numar posturi 

1. Aparatul de Specialitate al Primarului 102, din care: 
2 -Demnitari 
(Primar+Viceprimar) 
1 – Secretar 
1- Administrator public 
11 – Functii de 
conducere 

 

2. Centrul de Informare si Promovare turistica 2 

3. Biblioteca 4 
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4. Casa Culturii 8 

5. Serviciul Administrativ Gospodaresc 13 

6. Politia Locala 22 

7. SPCLEP  18 

8. SVSU 3 

9 Cabinet Primar 2 

 TOTAL 174 

 

 

Structura functiilor publice de  executie ocupate pe clase si grade profesionale 

Grad profesional/ 

Clasa 
Total Superior Principal Asistent Debutant 

Total, din care : 86 48 11  11 3 

I (studii superioare) 71 46 11        11 3 

II (S.S.D) 2 2 - - - 

III (studii medii) 13 13 - - - 

 

TOTAL posturi 174, din care 137 ocupate si 37 vacante. 

Biblioteca orăşenească: 

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

 

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

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

 

Serviciul Politie locală: 22 posturi (  ocupate 20), din care: 

 1 post sef serviciu 
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 4 agent pază ( personal contractual ) 
 7 politisti locali superior   
 7 politisti locali principal  
 3 politisti locali asistent  

 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei: 18 posturi (ocupate 12 şi  

6  vacante) 

 1 şef serviciu  
 1 şef birou  
 2 inspector asistent  
 2 inspector debutant ( vacante ) 
 1 referent IA 
 1 inspector de specialitate II 
 1 referent superior ( vacant ) 
 1 expert tic superior ( vacant ) 
 8 inspector superior ( vacante 2 , ocupate 6 ) 
 
Serviciul Administrativ – Gospodăresc: 13  posturi (ocupate 10 şi 3 posturi 
vacante ), din care: 

 1 şef serviciu 
 7  muncitori 
 4 şoferi  
 1 referent  debutant  

                   

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

Centrul de Informare si Promovare Turistica: 2 posturi (  ocupate ), din care: 

 1 post Inspector de sp. Deb. 
 1 post referent Deb. 
 

Cabinetul Primarului: 2 post ocupate   din care 2 consilieri cu studii superioare (fiecare 

cu ½ norma) si  unul cu studii de scurta durata – personal contractual  

      La personal contractual în anului 2017 au avut loc urmatoarele modificari  incetari,  

numiri in functie dupa cum urmeaza : 

- Dispoziţii de numire în funcţie contractuală:  6 
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- Dispoziţii  de încetare-1 

La functionarii publici au avut loc urmatoarele modificari : 

- Dispoziţii  încetare activitate :  5 

- Dispoziţii  suspendare activitate la cerere : 1 

- Dispoziţii  suspendare activitate creştere copil : 2 

- Dispoziţii  transfer la cerere : 0 

- Dispoziţii  transfer în interesul serviciului : 1 

- Dispoziţii  mutări definitive : 2 

- Dispoziţii  promovări în clasă : 0 

- Dispoziţii  numire în funcţie publică : 4 

- Dispoziţii  promovare în grad profesional : 11 

- Contracte de voluntariat : 6 

- Dispoziţii de reluare activitate :1 

Activităţi desfăşurate în anul 2017:  

 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 privind  declaraţiile  lunare  
 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 si completarea acestora; 
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 inregistrarea contractelor de munca intr-un registru special. 
 Intocmirea situatiilor statistice lunare si semestriale . 
 Monitorizare, coordonare si indrumarea metodologica a sistemului de control 

managerial intern/proceduri 
 Coordonarea activităţilor de sanatate si securitate in munca 
 Intocmirea contractului colectiv de munca 

 

 

 

XV. AUDIT PUBLIC INTERN 

 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(6) nu există organizate structuri de audit. Rolul compartimentului de audit 

intern în entitate îl reprezintă îmbunătăţirea managementului acestuia care este atins 

prin activităţi de asigurare cu scopul de a furniza o evaluare independentă a 

proceselor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă.     

Realizarea misiunilor de audit intern în anul 2017 

Număr misiuni de asigurare realizate : 

-domeniul bugetar-2 

-domeniul financiar-contabil-6 

-domeniul achizițiilor publice-1 

-domeniul resurselor umane- nu 

-domeniul IT-1 

-domeniul juridic-nu 

-domeniul fondurilor comunitare-nu 

-domeniul funcțiilor specifice-nu 

Număr misiuni de consiliere-nu. 
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În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2017  nu au fost constatate 

iregularități. 

Nu au fost constatate cazuri de recomandări formulate și neînsușite de conducerea 

entității publice. 

Referitor la urmărirea implementării recomandărilor, această activitate se referă la 

recomandările realizate de către structura de audit intern în cadrul misiunilor de 

asigurare din anii anteriori, și pentru care structura de audit intern are obligația urmăririi 

modului de implementare. 

În acest context, în cursul anului 2017 au fost urmărite un număr de 18 recomandări, cu 

următoarele rezultate : 

-18 recomandări parțial implementate(în curs de implementare), din care : 

 18 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit. 
 

Principalele constatări și recomandări realizate în cadrul misiunilor de asigurare 

derulate în anul 2017 

1. Domeniul bugetar -2 misiuni de asigurare 

 „Stabilirea şi modul de plată a taxelor de autorizare pentru autorizaţiile de 

construcţii eliberate în anul 2015 a căror termen de execuţie expiră în anul 2017”. 

Constatări: 

În urma verificării autorizaţiilor de construire eliberate în anul 2015 a căror termen de 

execuţie expiră în anul 2017,  s-a constatat că, nu toţi titularii autorizaţiilor de construire 

au fost înştiinţaţi pentru a depune declaraţiile privind valoarea lucrărilor de construcţii la 

compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, respectiv 

Serviciul UAT, în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţii. De 

asemenea, compartimentul de specialitate al autorităţii publice nu a stabilit în 31 de  

cazuri, taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie. Astfel, auditorii 

interni au procedat la calcularea diferenţei de taxă rezultând suma de 1.980 lei diferenţă 

taxă. 

Recomandări: 

Urmărirea la termen şi trimiterea de înştiinţări persoanelor fizice şi juridice în vederea 

regularizării taxei de autorizare a lucrărilor de construcţii. 
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 ,,Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor din concesiuni şi 

închirieri, în cuantumul şi la termenele prevăzute în contractele încheiate, 

precum şi identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea acestora şi a 

veniturilor din eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi 

economice,, 

Constatări: 

Referitor la modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor 

din eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi economice:  

Taxa care se percepe conform art. 475, alin. 3 din Codul Fiscal, concretizată în 

HCL nr. 245/29.11.2016, pentru activităţile de alimentaţie publică este 

determinată în funcţie de dimensiunile spaţiului, fiind cuprinsă în intervalul 400 lei 

pentru unităţi mici, sub 50 mp(majoritatea), până la nivelul maxim de 600 lei, 

pentru unităţi foarte mari, cu peste 1000 mp. Astfel, din evidenţele Direcţiei Taxe 

şi Impozite locale, reies următoarele date: 

-în anul 2016 –total încasări pe autorizări a fost de 80.437 lei, din care: 

-35.207 lei, din taxele de autorizare a unităţilor de alimentaţie publică. 

-în anul 2017- total încasări pe autorizări a fost de 64.776 lei, din care: 

-23.662 lei din taxele de autorizare a unităţilor de alimentaţie publică. 

Referitor la modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor 

din concesiuni şi închirieri, în cuantumul şi la termenele prevăzute în 

contractele încheiate: 

-suma totală ce reprezintă datoriile restante din redevenţa la contractele de 

concesiune/închiriere persoane fizice şi juridice până la data de 15.11.2017 -

592.373 lei; 

-suma încasată aferentă contractelor de concesiune/închiriere până la data de 

31.10.2017 persoane fizice şi juridice este de 463.985,84 lei; 

-suma de 37.464 lei reprezintă încasări din taxe de participare la licitaţie, taxe 

caiete de sarcini şi taxe acorduri de amplasare. 

 

2. Domeniul financiar-contabil -5 misiuni de asigurare 

 ,,Modul de respectare a  obligațiilor contractuale de către SC Eurosal Trade 

SRL Tîrgu Neamț,,. 
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Constatări: 

1.Contractul nu este semnat pe fiecare pagină de către părţile contractante; 
2.Concesionarul nu şi-a îndeplinit în totalitate  obligațiile prevăzute în contract. 

Recomandări: 

1.Identificarea tuturor băncilor și coșurilor stradale în vederea cunoașterii situației 
reale și  inventarierii acestora; 
2.Întocmirea de procese verbale de predare –primire a bunurilor și investițiilor 
dobândite în perioada de derulare a contractului nr. 55/2007. 

 
  

 ,,Respectare prevederilor legale privind platile  efectuate pe activitati in 

perioada  01.01.2016 -31.12.2016  ” 

 

Constatări: 

1.Din verificarea categoriei de operațiuni ,,cheltuieli cu bunuri și servicii”, s-a 

constatat că UATO Tîrgu Neamț a acordat în anul 2016 suma de 490.000 lei 

pentru susținerea cultelor. Aceste plăți nu au fost justificate în termenul prevăzut 

de lege, cauza care a condus la producerea acestei erori a fost necunoașterea 

prevederilor legale referitoare la acordarea sprijinului financiar cultelor religioase. 

2. Auditorii interni au constatat că activitatea de achiziții publice nu s-a 

desfășurat cu respectarea strictă a prevederilor legale deoarece au fost 

achiziționate bunuri la prețuri majorate nejustificat față de cele practicate în 

mod obișnuit, conducând la nerespectarea  principiului economicității 

utilizării fondurilor publice. 

3.Nu a fost întocmit Raport asupra sistemului de control intern managerial. 

Recomandări: 

1.Justificarea sumelor reprezentând sprijin financiar acordat cultelor să se facă în 

termenul prevăzut de lege. 

2. Îmbunătățirea activității de achiziții publice prin respectarea obligației de 
consultare a cataloagelor de produse puse la dispoziție prin Sistemul 
Electronic de Achiziții Publice, dar și a celorlalte principii, reguli și obligații 
stabilite prin legislația specifică. 
 

3.Dispunerea măsurilor privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea 

raportului asupra sistemului de control intern/managerial. 

 

 ,,Situația financiară a SC CIU SRL Tîrgu Neamț” 

Constatări: 
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1.În cadrul situațiilor de lucrări întocmite în cursul anului 2016 și plătite de către 

UATO Tîrgu Neamț, au fost introduse categorii de lucrări al căror preț pe 

material, manoperă, utilaj și transport, diferă de la o lună la alta în cursul 

aceluiași an. 

2.Din verificările efectuate asupra prețurilor practicate de către SC CIU SRL 

Tîrgu Neamț în cursul anului 2016, auditorii interni au constatat o 

supradimensionare a manoperei și transportului la o serie de categorii de lucrări, 

comparativ cu aceleași categorii de lucrări și prețuri practicate tot în anul 2016 de 

alte societăți cu care UATO Tîrgu Neamț a avut în derulare o serie de contracte. 

3.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. 

4.În mare parte facturile nu poartă viza de control financiar preventiv și nici ,,bun 

de plată”. 

5.Majoritatea situațiilor de lucrări care de obicei nu sunt de o mare amploare au 

incluse cote de cheltuieli indirecte de 10% care de cele mai multe ori nu se 

justifică. 

Recomandări: 

1.Responsabilizarea unui verificator din cadrul compartimentului de specialitate 

privind obligativitatea verificării exactității și realității lucrărilor efectuate. 

 

 ,,Respectarea prevederilor legale privind consumul de carburant pe anul 

2016” 

Constatări: 

În anul 2016 nu s-au înregistrat depășiri la consumul de carburant 

 

 ,,Respectarea prevederilor legale privind plaţile efectuate pe activitaţi 
pentru anii 2015-2016 la Școala Gimnazială nr. 3 ,,Ion Creangă”Tîrgu 
Neamț”. 
 

Constatări: 

Şcoala Gimnaziala nr.3 ,,Ion Creanga,,a achitat nejustificat catre E-ON 
Energie Româna SA odata cu valoarea gazelor naturale consummate pentru 
încalzire si accizele calculate de catre furnizor,în condiţiile în care,potrivit 
prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificarile şi 
completarile ulterioare,astfel de consumuri pentru orice produs energetic 
utilizat drept combustibil pentru încalzire ,de catre instituţii de  
învaţamânt,spitale,sanatorii,sunt scutite de la plata accizelor. 
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Recomandări: 
 
Recuperarea prejudiciului  constatat de catre auditorii interni,in suma de 
524,01 lei ,reprezentând contavaloarea accizelor achitate nejustificat,la 
ordonatorul terţiar Şcoala Gimnaziala nr.3,,Ion Creanga,, Tg. Neamţ. 

   

3. Domeniul achizițiilor publice -1 misiune de asigurare 

 
 ,,Evaluarea activităţii de achiziţii publice pe anul 2016,, 

 

Constatări: 

1.Achiziţia directă de ,,Furnizare piatră concasată, nisip, balast, sort,” nu a fost 
efectuată în baza unei proceduri operaţionale proprii. 
2.Neîntocmirea proceselor-verbale de recepție care să certifice execuţia lucrărilor 

respective. 

Recomandări: 

1.Conducerea U.A.T.O. Tîrgu Neamţ va lua toate măsurile necesare pentru 
întocmirea unei proceduri operaţionale privind achiziţia directă. 
2.Dispunerea măsurilor în vederea stabilirii efectuării plăţilor însoţite de 

documentejustificative(procese verbale de recepţie). 

3.Îmbunătățirea activității de achiziții publice prin respectarea obligației de 

consultare a cataloagelor de produse puse la dispoziție prin Sistemul 

Electronic de Achiziții Publice, dar și a celorlalte principii, reguli și obligații 

stabilite prin legislația specifică. 

 

4. Domeniul resurselor umane- nu. 

5. Domeniul IT-1 misiune de asigurare 

Constatări: 

1.Din analiza atribuţiilor stabilite persoanelor numite la nivelul entităţii cu 
responsabilităţi în domeniul dezvoltării IT, s-a constatat că acestea sunt, în 
general, de natură metodologică, respectiv planificarea şi elaborarea strategiei 
în domeniul IT şi armonizarea acesteia cu strategia şi mandatul entităţii. Totuşi, 
aceste persoane au şi atribuţii cu privire la monitorizarea activităţilor privind 
implementarea strategiei, însă analiza realizării acestor activităţi este rezumată 
doar la raportările periodice realizate de departamentul IT, cu privire la stadiul 
implementării proiectelor IT. Limitarea exercitării acestor atribuţii, doar la analiza 
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raportărilor efectuate de departamentul IT, fără o evaluare fizică, din partea 
acestora, a modului de implementare a programelor informatice, conduce la 
formularea unor constatări şi concluzii insuficiente, care au influenţă în decizia 
managerială şi dezvoltarea strategică.  
2.Realizarea in totalitate a strategiei implică fixarea şi respectarea termenelor 
necesare atingerii obiectivelor în raport cu care se urmăresc asigurarea şi 
repartizarea resurselor precum şi concentrarea eforturilor umane şi materiale. 
Totodată, trebuie  avuta în vedere compatibilitatea variantei strategice elaborata 
teoretic cu realitatea şi modul în care s-a reuşit surprinderea acţiunii factorilor 
de influenta.  
Strategia a fost elaborată partial fără a se evalua situata actuala, pe baza unei 
analize diagnostic, astfel încât să putem avea o imagine cât mai completa 
asupra serviciului, asupra rezultatelor pe care şi-a propus să le obţină, a 
potenţialului său financiar, cât şi a importanţei în cadrul realizării programului de 
guvernare.  
Totodată nu au fost identificate nici punctele tari şi punctele slabe în vederea 
determinării ameninţărilor şi oportunităţilor cu care se confruntă entitatea.  
 De asemenea, obiectivele strategice ale structurii funcţionale, definite în cadrul 
strategiei, nu au fost corelate cu posibilităţile efective ale entitatii, cu factorii 
interni şi factori externi. 
Realizarea strategiei implica fixarea şi respectarea termenelor necesare 
atingerii obiectivelor în raport cu care se urmăresc asigurarea şi repartizarea 
resurselor precum şi concentrarea eforturilor umane şi materiale.  
3.Din analiză s-a constatat că eforturile pentru elaborarea planului anual de 
activitate implică alocarea mica de fonduri şi resurse ridicate din partea entitatii 
care, în cele mai multe din cazuri, nu au ca referinţă atingerea scopului 
fundamental al acesteia.  
În acelaşi timp, activităţile considerate prioritare ale planului anual  au fost 
realizate in mica parte , nu au fost implementate în totalitate, în mod 
corespunzător, deoarece nu au fost reanalizate şi repartizate atribuţiile în cadrul 
compartimentelor în corelaţie cu noile obiective şi activităţi stabilite în cadrul 
planului. Aceasta a însemnat că, în unele cazuri, obiectivele şi activităţile deşi 
erau cunoscute de personal, acesta nu avea competenţa necesară, în special a 
celor care erau realizate în colaborare cu alte structuri funcţionale, ceea ce a 
necesitat solicitarea unor competenţe pentru realizarea acestora, proces care a 
îngreunat implementarea obiectivelor şi realizarea activităţilor. 
4.Din analiza efectuată a mai rezultat că la nivelul serviciului  este organizat şi 
se conduce partial  registrul riscurilor. 

Recomandări: 

1.Reanalizarea atribuţiilor persoanelor ce se ocupa de planificare strategică în 

domeniul IT şi redefinirea acestora astfel încât să poată realiza şi monitorizarea 

implementării proiectelor informatice şi informarea periodică a conducerii asupra 

realizării acestora. 
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2.Pregătirea profesională anticipată a personalului implicat în elaborarea 
strategiei, de către managementul responsabil cu aceasta. Reanalizarea 
strategiei definite la nivelul structurii funcţionale în conformitate cu procedura 
operaţională aprobată şi actualizarea acesteia astfel încât implementarea sa să 
contribuie la realizarea unui management modern in domeniul de activitate şi la 
atingerea obiectivelor strategice ale organizaţiei. 
3.Dezvoltarea unui sistem de instruire şi pregătire a salariaţilor astfel încât 
metodologia specifică domeniului de activitate, normativă şi procedurală, să fie 
aplicată corespunzător pentru dezvoltarea şi implementarea planurilor anuale. În 
baza planurilor elaborate să se identifice toate atribuţiile necesare pentru 
atingerea obiectivelor stabilite, iar acestea să fie repartizate corespunzător în 
cadrul compartimentelor.  
4.Instituirea şi conducerea Registrului riscurilor la nivelul serviciului. 
 

6. Domeniul juridic-nu. 

7. Domeniul fondurilor comunitare-nu. 

8. Domeniul funcțiilor specifice -nu.            

 

XVI. 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  2017 

 
Activitatea specifică a instituţiei a fost: 

http://www.primariatgneamt.ro/
../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68370/00051687.htm
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x  Foarte bună 
|_| Bună 
|_| Satisfăcătoare 
|_| Nesatisfăcătoare 
Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 
2017: 
 
I.Resurse şi proces 
 
1.Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a 
informaţiilor de interes public? 
X  Suficiente 
|_| Insuficiente 
 
2.Apreciaţi că resursele material disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor 
de interes public sunt: 
X  Suficiente 
|_| Insuficiente 
 
3.Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei 
dumneavoastră în furnizarea accesului la informaţii de interes public: 
X  Foarte bună 
|_| Bună 
|_| Satisfăcătoare 
|_| Nesatisfăcătoare 
 
II.Rezultate 
 
A)Informaţii publicate din oficiu 
1.Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, 
conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare? 
X  Pe pagina de internet 
X  La sediul instituţiei 
|_| În presă 
|_| În Monitorul Oficial al României 
X În altă modalitate: La biroul 5 în Primărie- Serviciul Comunicare și Relații Publice, 
unde pot fi și consultate documentele ce conțin un număr mai mare de informații 
 
2.Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi? 
X  Da 
|_| Nu 
 
3.Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia 
dumneavoastră le-au aplicat? 
a) Informarea și consilierea cetățenilor 
b) Distribuire de fluturași, materiale informative  

../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68370/00051687.htm
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c) Comunicate de presă 
 
4.A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele 
minimale prevăzute de lege? 
|_| Da, acestea fiind: ............................... 
X  Nu 
 
5.Sunt informaţiile publicate într-un format deschis? 
X  Da 
|_| Nu 
 
6.Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui 
număr cât mai mare de seturi de date în format deschis? 
- Măsurile interne vizează colaborarea cu toate serviciile în vederea publicării unui 
nr.cât mai mare de informații utile pentru cetățeni 
- Procedură pentru publicarea datelor în format deschis 
B)Informaţii furnizate la cerere 
 

1. Numărul total de solicitări de 
informaţii de interes public 

În funcţie de solicitant După modalitatea de adresare 

de la 
persoane 

fizice 

de la 
persoane 
juridice 

pe suport 
hârtie 

pe suport 
electronic 

verbal 

68 47 21 43 25 Nu se ține 
evidența 

Departajare pe domenii de interes 

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) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare 

0 

f) Altele, cu menţionarea acestora:  Acte fond funciar ; Completare chestionare ; 
Copii din arhiva instituției, solicitare de documente justificative care se comunică 
doar organelor de control abilitate 

6 

 

 Termen de răspuns Modul de comunicare 

2. Număr 
total de 
solicitări 
soluţiona
te 
favorabil 

Redirecțio

nate către 

alte 

instituții 

în 5 zile  

Soluționate 

favorabil în 

10 zile  

Soluționa

te 

favorabil 

în 30 zile 

Solicitări 

pentru 

care 

termenul 

a fost 

depășit 

Comunicare 

electronică 
Comunicare 

în format 

hârtie  

Comunicare 

verbală 

62 3 62 3  0 22 43 Nu se ține 

evidența 

../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68370/00051687.htm
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Departajate pe domenii de interes 
Utilizarea banilor 

publici(contracte, 

investiții, cheltuieli, 

etc.) 

Modul de 

îndeplinire a 

atribuțiilor 

instituției 

publice 

Acte 

normative, 

reglementări 

Activitatea 

liderilor 

instituției  

Informaţii 
privind modul de 
aplicare a Legii 
nr. 544/2001, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare 

Altele 
(se precizează 
care) 
Acte de fond 
funciar ; 
Completare 
chestionare ; 
Copii din arhiva 
instituției 

16 27 12 4 0 6 

 

 

 

3.Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în 
termenul legal:  
NU A FOST CAZUL 
 
4.Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată? 
NU A FOST CAZUL 
 

5. 
Număr 
total de 
solicitări 
respinse 

Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes 

Exceptat
e, 

conform 
legii 

Informaţ
ii 

inexisten
te 

Alte 
motive 

(cu 
precizare

a 
acestora) 

Utilizarea 
banilor 
publici 

(contracte
, investiţii, 
cheltuieli 

etc.) 

Modul de 
îndeplinir

e a 
atribuţiilo

r 
instituţiei 

publice 

Acte 
normative

, 
reglement

ări 

Activita
tea 

liderilor 
instituţi

ei 

Informaţii 
privind 

modul de 
aplicare a 
Legii nr. 

544/2001
, cu 

modificări
le şi 

completăr
ile 

ulterioare 

Altele 
(se precizează 

care) 
1.  
2.   
3. –Solicitare de 

documente 
justificative(acte 
contabile)care 
se comunică 
doar organelor 
de control 
abilitate 

 
 
 

3 3 - - - - - - - 3 

 
5.1.Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: 
(enumerarea numelor documentelor/informaţiilor solicitate): 

../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68370/00051687.htm
../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68370/00051687.htm
../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68370/00051687.htm
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- Solicitare de documente justificative(contabile) care se comunică doar organelor de 
control abilitate 

6.Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă 
 

6.1. Numărul de reclamaţii administrative la 
adresa instituţiei publice în baza Legii nr. 
544/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare 

6.2. Numărul de plângeri în instanţă la 
adresa instituţiei în baza Legii nr. 544/2001, 

cu modificările şi completările ulterioare 

Soluţionate 
favorabil 

Respinse 
În curs de 
soluţionare 

Total 
Soluţionate 

favorabil 
Respinse 

În curs de 
soluţionare 

Total 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

7.Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public 
 

7.1. Costuri 

Costuri totale de 
funcţionare ale 

compartimentului 

Sume încasate din 
serviciul de copiere 

Contravaloarea 
serviciului de copiere 

(lei/pagină) 

Care este 
documentul 

care stă la baza 
stabilirii 

contravalorii 
serviciului de 

copiere? 

 Buget local – Nu sunt 
evidențiate separat 

82,3 lei 0,30 lei  HCL nr.245 din 
29.11.2016 

7.2.Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public 
a)Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt 
publicate seturi de date de interes public? 
|_|Da 
X Nu 
 
b)Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei 
dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la 
informaţii de interes public: 

Procesul de asigurare a acesului la informații de interes public se realizează în mod 
eficient la Primăria orașului Tîrgu Neamț 

Măsuri destinate creșterii eficienței procesului de asigurare a accesului la informațiile 
de interes public : 

- eficientizarea serviciului public în slujba cetățeanului prin îndrumarea și 
soluționarea cât mai rapidă a solicitărilor adresate instituției 

- afișarea permanentă a informațiilor de interes public la avizierul instituției, pe 
site-ul propriu, precum și pe pagina de Facebook a orașului Tîrgu Neamț 

c)Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la 
informaţii de interes public: 
- informare și consiliere acordate cetățenilor 

../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68370/00051687.htm
../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68370/00051687.htm
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- utilizarea mijloacelor moderne de comunicare în relația cu cetățenii : fax, e-mail, 
Facebook 

- actualizarea permanentă a site- ului www.primariatarguneamt.ro   şi a paginii de 

Facebook a Primariei. 
- distribuirea de materiale informative, pliante, fluturași referitoare la informații de interes 
public 
- comunicate de presă, conferințe de presă privind activitatea instituției și legislația în 
domeniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică,  în anul 2017 

 

RAPORT DE EVALUARE 
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2017 

INDICATORI cod RASPUNS 

A. Procesul de elaborare a actelor normative 

1. Numărul proiectelor de acte normative 
adoptate în 2017 

A1 376 hotărâri ale 
Consiliului Local 

2. Numărul proiectelor de acte normative care au 
fost anunţate în mod public 

A2  6  

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: 

a. pe site-ul propriu A2_1 
6 

b. prin afisare la sediul propriu A2_2 
6 

      c.   prin mass-media  A2_3 
6 

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea 

de informaţii referitoare la proiecte de acte 

normative 

A3 0  

http://www.primariatarguneamt.ro/
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Din care, solicitate de: 

     a. persoane fizice A3_1   0 

     b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal 

constituite 

A3_2   0 

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor 

fizice care au depus o cerere pentru primirea 

informaţiilor referitoare la proiectul de act 

normativ 

A4 
0 

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de 

afaceri şi altor asociaţii legal constituite A5 0 

6. Numărul persoanelor responsabile pentru 

relaţia cu societatea civilă care au fost 

desemnate 

A6 1 

7. Numărul total al recomandarilor primite 
A7 0 

8. Numarul total al recomandărilor incluse în 

proiectele de acte normative A8 0 

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea 

asociaţiilor legal constituite A9 0 

10. Numărul proiectelor de acte normative 

adoptate în anul 2017 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 98 

B. Procesul de luare a deciziilor  

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de 

instituţiile publice) B1 29(din care 27 ședințe 
de Consiliu Local și 2 
dezbateri publice pe 

teme de interes 
public) 

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: 

               a. afişare la sediul propriu  
B2_1 29 
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               b. publicare pe site-ul propriu B2_2 
29 

               c. mass-media B2_3 
29 

3. Numărul estimat al persoanelor care au 

participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv 

funcţionarii)                

B3 60  la dezbateri 
publice și cca 5-6 
persoane/ședință de 
CL 

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în 

prezenţa mass-media B4 29 

5. Numărul total al observaţiilor şi 

recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor 

publice 

B5 0 

6. Numărul total al recomandărilor incluse în 

deciziile luate B6 0 

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 
29 

9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute 

publice B9 
 

29 

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie în 2017 

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 - 



 
195 

 

               c. în curs de soluţionare C1_3 - 

 

Pe parcursul anului 2017 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 2017 au avut loc 27 şedinţe ale Consiliului Local Tîrgu 

Neamţ, anunţate prin afişare la sediul propriu, postare pe site-ul instituţiei şi prin 

intermediul mass-media. Toate cele 27 şedinţe ale Consiliului Local s-au desfăşurat în 

prezenţa reprezentanţilor mass-media, iar procesele verbale (minutele) 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 

2017:  

 Petiții, reclamații, plângeri, sesizări, contestații înregistrate – 167  - 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 
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verzi; probleme privind iluminatul public, câinii fără stăpân; protecţie socială, 

servicii sociale; fond funciar; probleme legate de coordonarea asociaţiilor de 

proprietari; contestații liste de plăți la asociațiile de proprietari. 

 

 AUDIENȚE  

Printre atribuţiile Serviciului Comunicare-Relații Publice, Registratură și Arhivă 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; 

http://primariatarguneamt.ro/program-de-audientee
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- asistenţă şi protecţie socială, acordare ajutoare financiare sau materiale pentru 

depăşirea unor situaţii de dificultate; 

- 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 ; 

-scutiri la plata taxelor și a impozitelor locale 

- 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:  

- 218 audienţe în anul 2017 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. 

Număr total de persoane       Categorii de probleme solicitate         
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înscrise în  audienţe 

 

01.01 .2017 – 31.12.2017 
 

Social: 70 

Probleme ale comunităţii: 29 

Concesionare spaţii: 24 

Locuri de muncă: 21  

Investiţii: 17 

Cadastru: 13 

Scutiri taxe şi impozite: 13 

Locuinţe ANL: 6 

Urbanism: 4 

Juridic: 1 

Solicitare finanţare: 3 

Diverse: 21 

 
                 218                                  222 

 
  

 ACTIVITATEA DE 

CORESPONDENȚĂ, PROMOVAREA ȘI ORGANIZAREA 

EVENIMENTELOR LOCALE 

 

 Corespondență primită și soluționată de către Serviciul Comunicare și Relații 
Publice – 398 de adrese, sesizări, rapoarte statistice, solicitări, etc. 

 PH susținute în CL – 19 
 Organizarea si promovarea  manifestarilor cultural-artistice desfasurate cu 

sprijinul sau sub egida Primariei 
 Difuzarea invitaţiilor la acţiunile şi manifestările organizate de Primărie către 

diferite instituţii publice locale sau centrale, asociaţii neguvernamentale, firme, 

mass-media sau personalităţi ale vieţii publice; 

 Actualizarea  permanentă  a bazei de date referitoare la instituţii publice, 

organizaţii neguvernamentale, persoane fizice, în vederea transmiterii de felicitări 

cu diferite ocazii; 
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 Întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor și întrunirilor convocate de primar 

(cu salariații Primăriei) 

 Asigurarea comunicării în mediul online : 

- Actualizarea zilnică a secțiunii de știri de pe site-ul 

http://www.primariatarguneamt.ro, prin adăugarea comunicatelor de presă emise 

de instituție însoțite de fotografii și filme; 

- Contribuie și la actualizarea altor secțiuni de pe site, în funcție de solicitările 

serviciilor abilitate 

- Crearea de text, imagini și concept pentru secțiunile de pe site-ul 

http://www.primariatarguneamt.ro  dedicate proiectelor majore ale instituției, 

furnizând  în aceste materiale informații utile publicului ; 

- Gestionarea zilnică a paginii de Facebook a instituției: Primăria oraşului Tîrgu 

Neamţ-pagina oficiala a orașului; actualizarea conținutului cu fotografii, filme și 

text, răspuns la mesajele primite, transmiterea informațiilor relevante serviciilor 

abilitate să le soluționeze/gestioneze ; 

- Promovarea evenimentelor de pe Agenda Culturală,  în contextul cofinanțării 

acordate acestor evenimente din bugetul local 

- Realizarea de fotografii care ilustrează proiectele, acțiunile, evenimentele 

instituției și gestionarea bazei de fotografii 

- Actualizarea în permanenţă a bazei de date cu privire la instituţii locale, 

judeţene şi centrale, instituţii deconcentrate, mass-media, etc; 

 
 

 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: 144 
 

 Conferinţe de presă organizate și susținute: 5 
 

 Dezbateri publice organizate și susținute: 2 
 

 Anunţuri, știri, comunicate de presă  în mass media:  - 110, din care: 
- Anunţuri evenimente -  9 
- Anunţuri si invitaţii dezbateri publice-  6 
- Anunţuri manifestări culturale   8 
- Anunţuri -licitaţie ,inchiriere,concesiune, atribuire, negociere directă- 35 
- Anunţuri -mesaje de interes public  - 24 
- Invitatii conferinta de presa - 5 
- Anunţrui -întrerupere furnizare servicii (E-ON, ApaServ) - 18 

http://www.primariatarguneamt.ro/
http://www.primariatarguneamt.ro/
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- Anunţuri mortuare -  5 
- Anunţuri  felicitări - 2 

 

 REGISTRATURĂ  
În Sistemul informatic de registru intrări-ieșiri documente au fost înregistrate 

22754 adrese, din care : 

- Intrări: 10767 
- Ieşiri: 11987 
- Faxuri primite- 1430 

- Faxuri transmise- 774  

 

 Activitatea de expediere a corespondenței   

Prezentarea activităţii: 

- activitate de corespondenţă, sortare prealabilă, facilitarea repartizării, 

distribuire spre servicii, oficii şi compartimente; 

- primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa corespondenței, asigurând 

repartizarea lor în cadrul serviciului; 

- repartizează corespondenţa, o predă după executarea operaţiunilor de 

înregistrare în registrele special destinate; 

- expediază corespondenţa; 

- efectuarea situației borderourilor și a corespondenței transmisă astfel: 

  - scrisori simple  

  - scrisori recomandate 

  - scrisori recomandate cu AR 

Nr. Tip corespondență Nr. scrisori Pret/buc Total 

1. Simple 7.272  buc. 1,3 ron 9,453.60 ron 

2. Recomandate 2.399  buc. 2,7 ron 6,477.30 ron 

3. Recomandate cu AR 10.499 buc. 6,3 ron 66,143.70 ron 

Total - 20.170 buc - 82,074.60 ron 

 

- predarea lunară a borderourilor de corespondență către Direcția Buget 

Contabilitate în vederea decontărilor; 
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- arhivarea lunară a registrului general din cadrul compartimentului 

Registratură; 

- participarea la arhivarea documentelor din cadrul compartimentului Arhivă 

(cusut, numerotat, ordonare pe rafturi); 

 

 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 2017 au fost acordate următoarele titluri:  

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. 

 

 SĂRBĂTORIREA  ”CUPLURILOR  DE AUR” – 50 de ani de căsătorie 
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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 2017 au fost felicitate în cadrul Zilelor orașului Tîrgu Neamț, în data de 9 

septembrie 2017- 22 cupluri care au împlinit 50 de ani.  

 INFORMATICĂ  
 

Misiune și obiectivele în anul 2017 
 

 Misiunea Compartimentului Informatică este asigurarea şi menținerea unei 
funcţionării optime a sistemului informatic, precum şi îmbunătăţirea constantă a 
performanţelor. 

Obiective: 
- asigurarea unei funcționări optime  a echipamentelor hardware (computere, servere, 
imprimante, multifuncţionale, scanner, echipamente de rețea) din cadrul Primăriei 
oraşului Tirgu Neamt; 
- întreținerea programelor software şi colaborarea cu dezvoltatorii de programe de tip 
software, creare si administrare adrese de e-mail pe platforma web a instituţiei; 
- instruirea utilizatorilor PC în domeniul IT; 
- sprijin tehnic în vederea realizarii de backup de date de către utilizatori; 
- realizarea inventarului echipamentelor hardware şi software; 
- acordarea de asistență tehnică utilizatorilor (la solicitarea acestora); 
- actualizarea permanentă a datelor de pe site-ul www.primariatarguneamt.ro şi 
consiliu.primariatarguneamt.ro ;  
- relocare și reconectare echipamente IT în alte birouri sau spații amenajate; 
- configurarea și predarea unui număr de 7 calculatoarelor achiziționate în anul 2017; 
- asigurarea securității datelor din rețeaua instituției; 
- s-au efectuat desprăfuiri periodice a echipamentelor hardware; 
- scanarea și publicarea pe site-ul oficial al instituţiei a declarațiilor de avere și interese 
ale funcționarilor publici și ale consilierilor locali,  
- publicare pe pagina web a primăriei de proiecte de hotărâri, hotărâri, anunțuri, 
publicaţii căsătorie, anunţuri de concursuri organizate de Serviciul Resurse Umane şi  
Direcţia de Asistenţă Socială, oferte vânzări terenuri, dezbateri publice, diverse 
documente, actualizare pe site a tuturor informațiilor primite de la departamentele de 
specialitate; 
- Publicare de anunţuri cu activităţile importante, pe panoul cu led situat în zona Piaţa 
Adormirea Maicii Domnului; 
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- s-au instalat şi depanat sisteme de operare Windows XP, 7, 8.1 şi 10,  pachetul de 
programe MS Office, antivirus, antimalware, arhivatoare, creatoare PDF pe staţiile de 
lucru care au necesitat acest lucru; 
- configurare şi întreţinere programul de legislaţie SINTACT; 
- curăţare şi încărcare cartuşe laser pentru majoritatea imprimantelor din cadrul 
instituţiei; 
- colaborare cu Poliţia Locală privind efectuarea de back-up-uri de date ale camerelor 
de supraveghere video de pe raza oraşului Tîrgu Neamţ; 
- colaborare cu Direcţia de Asistenţă Socială referitor la  problemele tehnice ce  apar la 
nivelul reţelei, staţiilor de lucru, imprimantelor şi multifuncţionalelor ; 
- colaborare ocazională 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 minim de 10 calculatoare pentru a înlocui o parte 

din calculatoarele vechi depășite din punct de vedere tehnic și moral, precum 

achiziționarea unei imprimante color 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 2017 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 2017 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. Copii schite de apartament: 3 
6. Copii dupa autorizatia de constructie: 7 
7. Copii 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;  

 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; 
 

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.  
  

În anul 2017 Serviciul Comunicare și Relații Publice a contribuit la întreţinerea  şi 
dezvoltarea în condiţiile legii a relaţiilor de colaborare, cooperare sau asociere cu 
primăriile oraşelor înfrațite și cu instituţii si organizaţii din străinătate.  

- S-a redactat corespondența pentru Ministerul Afacerilor Externe în 

vederea obținerii avizelor asupra proiectelor Acordurilor de colaborare 

dintre Primaria Tîrgu Neamț si alte localitati din strainatate. 

- s-au prezentat  rapoarte si informari, la cererea Consiliului Local şi a 

Primarului. 

- S-a organizat protocolul ocazionat de vizitele delegatiilor straine înfrăţite la 

Consiliul Local si Primaria orașului Tîrgu Neamț. 

- S-au întocmit Scrisori de intenţie în vederea încheierii de noi 

cooperări/colaborări cu alte oraşe din străinătate 
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- S-au transmis scrisori de felicitare prilejuite de diferite sarbatori crestine 

sau aniversări și un mesaj de condoleanțe prilejuit de decesul 

Presedintelui Asociației Fiesland Moldova din Olanda – Cetățean de 

onoare al orașului Tîrgu Neamț - Dl.Tjalling Feenstra.  

 

ACTIVITATEA DE RELAȚII INTERNAȚIONALE –IANUARIE-DECEMBRIE 2017 

 PRIMĂRIA ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 

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 

Rambert și a  Asociației  

Échange Roumanie. 

Delegație formată din Dna 

Geanina Fedeleș - 

Administrator Public si 3 

membri ai Asociației 

”Valea Ozanei”  

 

Delegația a participat la   

”SEMAINE CUISINE 

ROUMAINE -  MJC et 

COLLEGE -  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 R.Moldova  30.06.2017- Vizită primită/ delegație Delegatia a participat la 
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comunei 

Bubuieci  

02.07.2017 formată din 4 membri – 

conducerea Primăriei 

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 Roumanie, 
reprezentanți ai unei trupe 
de teatru și ai Primăriei  din 
orașul înfrățit SaintJust-Saint 
Rambert  
 
 

 

Delegația a participat la 
manifestările ocazionate 
de ”Zilele orașului Tîrgu 
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, 
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XVII. CABINET PRIMAR 

RAPORT de activitate al consilierului personal Trofin Gheorghe 

În conformitate cu prevederile din fișa postului, anexă la contractul individual de muncă, 

vă prezint raportul de activitate pentru anul 2017: 

1.      Am avut o colaborare bună cu serviciul de investiții în scopul parcurgerii tuturor 

etapelor premergătoare elaborării proiectelor tehnice, pentru fiecare obiectiv de investiții 

ce a fost sau urmează să fie implementat, de exemplu : 

- modernizări de străzi 

- rețele de apă potabilă 

- rețele de canalizare menajeră 

- rețele de gaze naturale 

- reabilitări și reparații la unitățile de învățămînt 

- reabilitări și reparații la spitalul  orășănesc Sfîntul Dimitrie 

- parcări de reședință 

- trotuare 

Colaborarea cu acest serviciu a avut loc și în verificarea pe teren a execuției lucrărilor 

de modernizare străzi, reparații îmbrăcăminți asfaltice,rețele de apă și canalizare, rețele 

de gaze naturale, reabilitări și reparații la școli gimnaziale, licee, spital, iluminat public, 

reparații hidroizolații la blocurile ANL,ridicarea la cota asfaltului a geiegerelor și 

căminelor de canalizare, etc. 

Întotdeauna în urma acestor verificări am informat, împreună, pe ordonatorul principal 

de credite al Primăriei, respectiv pe d-l Primar Harpa Vasilică, despre stadiul execuției 

lucrărilor, calitatea acestora și măsurile dispuse împreună cu executantul și dirigintele 

de șantier, la lucrările verificate. 

Am participat și la recepția unor astfel de lucrări, acolo unde am fost numit prin decizia 

d-lui Primar să fac parte din comisiile de recepție. 

întâlniri cu directorii de 
școli din orasul Tîrgu 
Neamț în vederea stabilirii 
unor 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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Tot prin intermediul serviciului de investiții am avut o colaborare bună cu proiectanții 

acestor lucrări , în sensul îmbunătățirii modului de colaborare cu Primăria și o abordare 

pragmatică, în condițiile legii, a tuturor problemelor ivite pe parcursul elaborării 

proiectelor tehnice și a execuției lucrărilor de construcții. Deasemenea am avut o 

colaborare bună cu acest serviciu în sensul depunerii documentațiilor pentru obținerea 

avizelor și acordurilor, cerute prin certificatele de urbanism, urgentarea plății acestor 

avize și acorduri, taxe de mediu și ISC, printr-o mai bună colaborare între serviciile de 

investiții și contabilitate. 

Referitor la  aspectele prezentate mai sus , pot afirma că am avut o colaborare bună și 

cu serviciul de urbanism în sensul armonizării deciziilor celor două servicii, în scopul 

eliberării la timp a tuturor certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire pentru 

fiecare obiectiv de investiții.  Trebuie să precizez aici că am colaborat bine cu serviciul 

de urbanism și cu membrii comisiei numite prin dispoziția Primarului nr. 454/13.04.2016, 

pentru identificarea clădirilor și terenurilor aflate în paragină și aplicarea prevederilor din 

Codul Fiscal /2015, activitate care va continua  în anul 2018 și se va finaliza prin 

atragerea de noi fonduri la bugetul local al Primăriei. 

2. În ceea ce privește colaborarea cu instituțiile școlare subordonate Primăriei și 

Consiliului Local, pot afirma că în cursul anului 2017 pe linia activităților de investiții, 

aceasta s-a desfășurat în condiții normale, fiind prezent în permanență pe teren acolo 

unde se executau lucrări de construcții și reparații, de exemplu la : Colegiul Tehnic Ion 

Creangă, Școala Generală nr 3 Humulești, Școala generală nr2 Grigore Ghica Vodă.                                                                                                                

Am colaborat îndeaproape cu proiectanții, executanții lucrărilor și cu diriginții de șantier , 

am analizat cu  atenție  măsurile înscrise în dispozițiile de șantier, acolo unde acestea 

au fost date. 

3.    În ceea ce privește colaborarea cu societățile subordonate Consiliului Local. 

În cursul anului 2017 aceste societăți au realizat o multitudine de lucrări de reparații în 

construcții, ca de exemplu : 

SC CIU SRL: montarea de borduri, reparații de îmbrăcăminți asfaltice, pregătirea 

terenului pentru așternerea de asfalt și montarea de pavele la parcări și trotuare, 

reparații la rețele de canalizare menajeră și pluvială, ridicarea la cota asfaltului a 

căminelor de apă, canalizare menajeră și pluvială, precum și a geigerelor, montarea 

platformelor prefabricate din beton pentru gunoi, printre blocuri, montarea de limitatoare 

pentru reducerea vitezei în zona școlilor precum și în alte zone , la solicitarea în scris a 

cetățenilor orașului nostru, montarea de indicatoare de circulație etc. 

SC CIVITAS COM SRL: reabilitarea clădirii administrative din Piața Centrală a orașului, 

execuția de marcaje orizontale la toate trecerile de pietoni, execuția de premarcaje și 

marcaje definitive pentru delimitarea parcărilor de reședință și a locurilor de parcare 

stradală, execuția de marcaje orizontale la separatoarele de benzi de circulație din zona 

sensurilor giratorii precum și a intersecției de la Humulești. 
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SC ECO TG SRL- nu a desfășurat activități de investiții sau reparații în cursul anului 

2017. 

La toate aceste lucrări am participat, luînd măsurile necesare pentru respectarea 

calității lor precum și pentru încadrarea în termenele stabilite de comun acord cu d-l 

Primar. 

În afara colaborării cu aceste societăți subordonate Consiliului Local, în urma 

dispozițiilor primite de la d-l Primar, am colaborat și cu alte societăți care executau 

diverse lucrări pe domeniul public al orașului,precum : Compania Județeană Apaserv 

SA, SC Eurosal SRL, pentru rezolvarea unor probleme urgente, cum ar fi : 

determinarea pe teren și proiectarea unor rețele de apă și canalizare menajeră, 

vidanjarea subsolurilor unor blocuri aparținînd Primăriei, montarea unor hidranți noi 

pentru combaterea și stingerea incendiilor, plantarea unor pomi ornamentali deosebiți, 

toaletarea unor copaci cu utilaje moderne în zonele greu accesibile, tăierea de pomi 

care prezentau un real pericol pentru siguranța cetățenilor și autoturismelor parcate în 

raza lor, după obținerea avizului de la Agenția de Mediu și marcarea cu ciocanul de 

către Ocolul Silvic Tîrgu Neamț, precum și lucrări de intervenții la iluminatul public 

stradal, în parcuri și poavazarea orașului cu instalații luminoase pe timpul sărbătorilor 

de iarnă, amenajarea patinoarului în Parcul central al orașului. 

4. În ceea ce privește colaborarea cu unitățile de cult recunoscute în Romania, în cursul 

anului 2017 am avut o colaborare permanentă cu aceste instituții (biserici și 

protopopiatul Tîrgu Neamț).  

Astfel am participat împreună cu d-l Primar, d-l Viceprimar,d-na Administrator Public,  

consilieri locali și județeni la unele activități organizate de biserici și Protopopiatul Tîrgu 

Neamț, cum ar fi : 

- slujbele oficiate cu ocazia zilelor Cetății Neamț, Zilele Orașului Tîrgu Neamț, Ziua 

Vânătorilor de Munte, Ziua Națională a Romaniei, Ziua Drapelului Românesc. 

-cântări religioase de urări și mulțumire cu ocazia sărbătorilor de iarnă în sala de 

ședințe ale Consiliului local. 

- slujbele oficiate de fiecare parohie cu ocazia zilei Sfântului care patronează   parohia 

respectivă. 

- slujbele oficiate pentru sfințirea unor  paraclise( Paraclisul de la Colegiul Tehnic Ion 

Creangă cu ziua Sfinților Trei Ierarhi)sau resfințirea unor biserici : biserica Sfinții 

Voievozi din Pometea, biserica Sfântul Haralambie,etc. 

De asemenea au existat unele colaborări și pe linia derulării unor lucrări de investiții ( 

biserica Sfinții Trei Ierarhi din Humulești), de reparații la cimitirul Sfântul Spiridon , 

precum și la biserica Sfinții Voievozi din Pometea. 

Sper ca anul centenarului -2018- cu ajutorul lui Dumnezeu ,al Guvernului României și al 

Consiliului Județean Neamț, sa fie un an mai rodnic în colaborarea cu bisericile și 

Protopopiatul din orașul nostru pe linia investițiilor. 
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5.    În ceea ce privește colaborarea cu celelalte servicii din aparatul de specialitate ale 

Primarului, pot afirma că aceasta s-a desfășurat cu rezultate bune în anul 2017. 

Astfel la orice sesizare scrisă venită din partea cetățenilor, precum și în urma 

audiențelor programate la d-l Primar de către serviciul de Relații Publice, ca de altfel și 

în urma întîlnirilor organizate de d-l primar cu cetățenii, în toate cartierele orașului, am 

luat legătura cu serviciul din cadrul primăriei căruia îi era adresată solicitarea respectivă 

și împreună cu acesta am rezolvat toate cerințele cetățenilor. 

Astfel unde au fost solicitări pe linia Asociaților de Proprietari , prin dispoziția  d-lui 

Primar am luat legătura cu responsabilul din Primărie în relația cu acestea, pentru 

toaletarea unor copaci , pentru efectuarea curățeniei pe lîngă blocuri, pentru repararea 

iluminatului public , pentru instalarea platformelor betonate pentru gunoi, între blocuri 

etc.   

La întîlnirile publice pe care d-l Primar le-a avut cu cetățenii, aceștia au ridicat și 

problema amenajărilor de parcări de reședință, a trotuarelor pentru pietoni. Ulterior 

dispoziției d-lui Primar am luat legătura cu serviciul de investiții și de urbanism pentru 

demararea procedurilor legale în vederea întocmirii proiectelor tehnice, obținerea 

avizelor, acordurilor, a certificatelor de urbanism și autorizației de construire, precum și 

a procedurilor de finanțare a acestor obiective,iar  faptic acestea se vor putea derula 

începînd cu anul 2018.   

La solicitările cetățenilor pentru înlăturarea disconfortului creat în urma execuției 

lucrărilor de apă și canalizare menajeră, după expirarea perioadei de garanție a 

lucrărilor, am colaborat cu serviciile de transport-drumuri, administrativ-gospodăresc, 

pentru realizarea lucrărilor de reparații, iar acolo unde lucrările sunt în curs de excuție 

am luat legătura cu serviciul de investiții pentru ca societățile care execută acele lucrări 

să aducă suprafața carosabilă la starea inițială. Întotdeauna am răspuns prompt la 

aceste solicitări, mai ales că ele erau adresate atît d-lui Primar cît și d-lui Viceprimar. 

Deasemenea am colaborat bine cu responsabilul de mediu din cadrul Primăriei, în 

sensul că la toate solicitările unor cetățeni pe probleme de mediu , prin dicuții cu aceștia 

pe teren s-au găsit soluțiile legale de rezolvare a solicitărilor. 

Am avut o colaborare bună și cu Poliția Locală, în sensul că la toate solicitările d-lui 

Primar cu ocazia Zilelor Orașului Tîrgu Neamț, Zilele Cetății Neamț, Ziua Națională a 

României și la alte manifestări publice, am găsit împreună soluții pentru desfășurarea în 

condiții de siguranță a acestor activități.  

În cursul anului 2017am avut o colaborare bună și cu serviciile: taxe și impozite, 

contabilitate, resurse umane, cadastru și registru agricol, comercial, stare civilă, audit, 

juridic, DAS, în limita competențelor stabilite prin fișa postului , precum și a dispozițiilor 

primite de la d-l Primar în legătură cu aceste servicii. 

6. Am avut o bună colaborare cu JandarmeriaTîrgu Neamț, Poliția Orășănească, 

Detașamentul de Pompieri, atît la desfășurarea activităților specifice Primăriei și 
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Consiliului Local Tîrgu Neamț, cît și la activitățile specifice organizate de acestea , 

numai și împreună cu d-l Primar. 

Deasemenea am avut o bună colaborare cu asociațiile de pensionari și organizațiile de 

tineret ,acestea fiind sprijinite financiar de către d-l Primar, cu aprobarea Consiliului 

Local în realizarea unor activități specifice vârstei lor , pe baza proiectelor depuse în 

cursul anului 2017. 

7. În ceea ce privește relația cu membrii Consiliului Local, precum și                 

participarea la ședințele acestui for legislativ local. 

La solicitările d-lui Primar, am studiat proiectele de hotărîre supuse dezbaterii și 

adoptării în Consiliul Local, am colaborat cu consilierii locali în sensul lămuririi anumitor 

aspecte prezentate în proiectele de hotărîre, iar acolo unde a fost necesar, am inițiat o 

serie de întîlniri cu inițiatorul proiectelor de hotărîre cu cel ce a întocmit raportul de 

specialitate , expunerea de motive, precum și cu reprezentantul serviciului juridic, în 

scopul înțelegerii pe deplin a prevederilor din acele documente. 

Această relație cu consilierii locali este în permanență, deoarece la orice manifestare 

publică, din dispoziția d-lui Primar, îi informez pe aceștia despre locul, data, ora de 

desfășurare a respectivei activități, ceea ce duce la o încredere reciprocă și la 

îmbunătățirea activității mele și a lor în slujba cetățenilor care i-au ales să-I reprezinte în 

Consiliul Local. 

8. Am participat, împreună cu d-l Primar, cu d-l Viceprimar,cu d-na Administrator Public, 

la toate activitățile organizate de Primărie, Consiliul Local, Casa Culturii , exemplu : 

Ziua Națională a României, Ziua Unirii Principatelor Române, Ziua Drapelului 

Românesc, Ziua Vânătorilor de Munte,depunerea de coroane de flori la Monumentul 

Eroilor Români căzuți pe cîmpurile de luptă în cele două războaie mondiale, pentru 

apărarea patriei și neamului românesc, Ziua poetului național Mihai Eminescu, Zilele 

inegalabilului scriitor Ion Creangă, Zilele Orașului Tîrgu Neamț, Zilele Cetății Neamț, 

festivalul internațional de folclor, deschiderea anului școlar, activități caritabile în 

sprijinul copiilor cu dizabilități, precum și a celor cu posibilități financiare reduse ( 

întreceri sportive pe stadionul Cetatea, spectacole la Casa Culturii)și multe altele. 

Dacă anul 2017 a fost un an de început în această nouă activitate pentru mine, consider 

că mi-am îndeplinit toate sarcinile de serviciu,înscrise în fișa postului  (urmînd ca seful 

ierahic superior, respectiv dl Primar Harpa Vasilică să analizeze și să hotărască dacă 

într-adevăr  așa stau lucrurile, în vederea acordării calificativului pentru anul 2017) , dar 

ca în orice activitate există loc de mai bine, de o mai mare implicare profesională, iar în 

anul centenarului 2018 mă voi implica  activ în realizarea proiectelor de mare anvergură 

urbanistică ale Orașului pe care și le-a propus d-l Primar Harpa Vasilică , împreună cu 

d-l Viceprimar, cu d-na Administrator Public și Consiliul Local, pentru perioda ce 

urmează,precum și în rezolvarea cu promptitudine a tuturor solicitărilor cetățenilor 

orașului nostru, spre binele și bunăstarea lor. 
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XVIII. CASA CULTURII ”ION CREANGĂ” 

Casa Culturii „Ion Creangă” Tg.Neamţ, ca instituţie publică de cultură îşi 
desfăşoară activitatea pe baza unor obiective propuse atât prin Regulamentul de 
organizare şi funcţionare, cât şi prin angajamentele asumate de manager prin contractul 
de management încheiat. În întreaga activitate desfăşurată s-a urmărit respectarea 
legislaţiei specifice în vigoare, a hotărârilor Consiliului Local şi ale Primăriei Oraşului 
Tg.Neamţ. 

Pentru a raspunde într-o măsură tot mai însemnată la dezideratele culturale 
majore şi exigente ale tîrgnemţenilor, pentru a asigura un climat cultural de impact 
pentru turiştii care vizitează zona, pentru a asigura actului cultural standarde europene, 
instituţia a urmărit îndeplinirea următoarelor obiective :  

- încurajarea activităţilor de valorificare a resurselor culturale locale;  
- continuarea manifestărilor culturale tradiţionale;  
- explorarea unor tematici noi pentru spectacole, concursuri, expoziţii;  
- transformarea evenimentelor locale – tip festival, în evenimente cu impact naţional;  
- atragerea tinerilor spre domenii noi de exprimare artistică;  
- sprijinirea grupurilor artistice de amatori pentru a participarea la festivaluri şi 
concursuri naţionale şi internaţionale;  
- continuarea colaborării cu instituţiile şcolare locale şi asigurarea unui cadru de 
manifestare şi emancipare a tinerilor;  
- organizarea de activităţi dedicate persoanelor în vârstă;  
- promovarea parteneriatelor interculturale; 

În anul 2017, Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ şi-a înscris 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 orăşenească şi instituţiile de învăţământ din oraş şi 
zonă. 
               Manifestările şi activităţile propuse în anul 2017 au fost realizate şi duse la bun 
sfârşit, după cum urmează: 
IANUARIE 
2 ianuarie   

-Festivalul obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou, ediţia a V-a 
Loc desfăşurare: Piaţa „Adormirea Maicii Domnului” – scenă amenajată  
Formaţii participante:”Sumanarii” Trifeşti-Neamţ;Alaiul de datini şi obiceiuri 

Răuceşti (colindători, Arnăuţi, capra tânără, cerbii, Moştenitorii de Oglinzi,); Ansamblul 
„Poieniţa” Vorona-Botoşani (alaiul măştilor, jocul căiuţilor, jocul ursului, jocul măştilor, 
semănătură); Ansamblul Folcloric „Floricică de la munte” Piatra Neamţ (capra, jocul 
măştilor, jocul ursului ); Pluguşorul Hunuleşti; Ansamblul „Pădureanca” –Coşula-
Botoşani; Formaţia de arnăuţi Topoliţa-Neamţ; „Încheierea păcii” Agapia; Arnăuţii Valea 
Seacă; Formaţia „Datini drăguşenene” Drăguşeni-Suceava; 

Juriu: Cristina Emanuela Dascălu,Elena Ciorsac, Cristina Petreanu,Mihai 
Bălăoiu,Constantin Gavriluţă 

Buget total manifestare: 53.500 lei, din care 30.000 lei finanţare Consiliul 
Judeţean Neamţ, din care evidenţiem: 

Promovare eveniment: 13.800 
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Sumă totală Premii: 13.800 
Spectatori – 6.000 

13 ianuarie - Bilanţ  I.S.U –Detasamentul de pompieri  Tg.Neamţ  
14,15,16  ianuarie- „Eminescu – Lamură de veşnicie” 
Organizatori:Casa Culturii, Biblioteca Orăşenească, A.T.O.R. Tg.Neamţ 
Program: 
 Casa Memorială „Veronica Micle” Tg.Neamţ: 

- Serata literar - muzicală  „Dulcea mea Doamnă” program susţinut de ATOR 
Tg.Neamţ- pr.Filip Marian şi prof. Filip Daniela ;  
Casa Culturii „Ion Creangă” Tg.Neamţ: 

- Seara de romanţe şi poezie „Pe lângă plopii fără soţ” –Casa Culturii „Ion 
Creangă” - program  susţinut de Gabriela Secheşan şi actorul Liviu Pancu 

   Număr participanţi: 
Biblioteca „Ion Creangă”  Tg.Neamţ: 
- „Dor de Eminescu” - vizitarea standului de carte 

           -  program artistic 
Număr participanţi: 400 
Buget manifestare 1.500 lei:  
24 ianuarie Unirea Principatelor Române  -Platoul Casei Culturii, Tg.Neamt: 
-moment festiv 
-alocuţiuni 
-scurt program artistic 
Buget manifestare: 700 lei  
Număr participanţi: 200 (aprox.:consilieri locali, cadre didactice, elevi, pensionari )   
 
FEBRUARIE 
 
1 februarie - Teatru pentru copii şi tineret „Greuceanu”, prezentat de Teatrul „Fantezia” 

–Galaţi –  

Număr participanţi: 300 

12 februarie- Serată muzicală- „Din şlagărele muzicii uşoare româneşti”, cu Victor 
Marinescu, Gabriela Secgeşan, Petre Tărăboanţă; 
Număr participanţi: 200 
17 februarie – „Paşi spre viitor” - eveniment organizat de Puzzle OptimEast Tg.Neamţ: 
Număr participanţi: 300 
18 februarie - Spectacol pentru copii „Mickey Mouse”; număr participanţi: 300 
21 februarie - Întâlnire cu agenţii economici şi reprezentanţii  Administraţiei Finanţelor 
Publice Tg.Neamţ; număr participanţi: 50 
 
22-24 februarie - Caravana filmului românesc „Cartea şi filmul” – organizată de 

Primăria Oraşului Tg.Neamţ în parteneriat cu Asociaţia „CineCultura”: 

Număr total participanţi: 2.700 spectatori 
25 februarie - Zilele Radioclubului „ Ion Creangă” 
MARTIE 
1 martie  - „DE ZIUA TA” expoziţie de mărţişoare şi felicitări, organizată de  
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                             grădiniţele  şi şcolile din  oraş; număr participanţi: 100 
  - Spectacol de teatru pentru cei mici „Harap Alb” – prezentat de       
                           Trupa „Amicii năzdrăvani” – instructor Cristina Moisă; număr 
participanţi: 200 
        - Teatru pentru elevi şi tineret „Bani din cer” prezentat de Teatrul Mihai 
Eminescu Botoşani; număr spectatori: 150  
3 martie  - Conferinţă: „Cunoaşte şi protejează patrimoniul cultural naţional” – 
organizată de I.P.J.Neamţ şi Fundaţia „Collegium XXI” Bucureşti, în colaborare cu 
Liceul „Vasile Conta” Tg.Neamţ; număr participanţi: 300 
4 martie - „180 de ani de la naşterea marelui povestitor Ion Creangă” – spectacol 
organizat de Primăria Oraşului Tg.Neamţ, Biserica „Sf.Haralambie”, Fundaţia 
“Sf.Teodora de la Sihla” şi  Clubul Copiilor Tg.Neamţ; număr participanţi: 250 
5 martie 2017 – „Sărut femeie mâna ta” – spectacol de muzică uşoară susţinut de                       
                             Ion  Suruceanu, dedicat în exclusivitate femeilor, de ziua lor. Invitat_ 
Sânziana Tărniceriu (Piatra Neamţ) – pian 
Buget: 9.000 lei  
Număr spectatori: 300 
8 martie - spectacol de dans, muzică şi poezie dedicat Zilei Femeii,                                
organizat de Clubul Copiilor şi Elevilor Tg.Neamţ 
Număr spectatori: 300 
9 martie – spectacol Stand Up comedy, prezentat de Meaningful Cluj-Napoca, cu: 
George Tănase, Ana-Maria Caliţa, Ionuţ Rusu 

Număr spectatori 130  

 Întâlnirea pensionarilor – Sindicatul Pensionarilor 
11 martie: “Armonii de primăvară” spectacol de dans şi muzică oferit de Clubul de Dans 
Sportiv Milady Piatra Neamţ 
  Număr spectatori:270 
14 martie: - Teatru pentru copii „Fata babei şi fata moşneagului” prezentat de Teatrul 
de păpuşi „Vasilache” Botoşani; număr spectatori: 200  
21 martie: - „Atelierul lui Pogany” – Ziua Internaţională a Teatrului de Păpuşi 
  Participanţi: 10 copii cu vârsta de 6-14 ani 
Manifestare organizată de Primăria Oraşului Tg.Neamţ, Casa Culturii ,,Ion Creangă”  
Tg. Neamț, Asociația PinArt şi Ilinca Istrate.  
Buget manifestare: 1.000 lei,  
25 martie – „Marş pentru viaţă” 
Organizatori: Protopopiatul Tg.Neamţ – Biroul ProVita, Parteneri: Liceul „Vasile Conta”, 
Casa Culturii, ATOR Tg.Neamţ, Seminarul „Veniamin Costachi” Mănăstirea 
Neamţ,Seminarul Teologic „Sf.Parascheva” Agapia, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, 
Colegiul Tehnic „Ion Creangă”. 
Programul manifestării:  
-Marş pe  traseul: Liceul „Vasile Conta” – Bulevardul Ştefan cel Mare, Biserica 
„Adormirea Maicii Domnului”; 
-Conferinţă la Casa Culturii “Ion Creangă” susţinută de preot prof. Ailenei Bogdan. 
Număr participanţi: 300 
 
APRILIE 
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2 aprilie: 

  Adunare Generală C.A.R. Pensionari Tg.Neamţ 

 Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii. 
Program: 

- Expoziţie de carte pentru copii 
- Concurs : „Eu citesc ... hai să citim împreună” 

- participă 24 copii de la şcolile din oraş 
 

Buget manifestare – 1.850 lei din care premii: 1.200 lei 

 „Omul de azi şi Dumnezeu” – conferinţă religioasă în Postul Paştelui 
susţinută de profesor scriitor Cornel Constantin Ciomâzgă 

Organizatori: Primăria Oraşului Tg.Neamţ, Arhiepiscopia Iaşilor, Protopopiatul 
Tg.Neamţ, Casa Culturii „Ion Creangă” Tg.Neamţ, Editura „Cartea Actuală 3C” 

Număr participanţi: 200 
7 aprilie:  Bursa locurilor de muncă organizată de A.J.F.O.M. Neamţ 

- Sala mică. 
8 aprilie – cursuri asistenţi medicali organizate de Spitalul Orăşenesc Tg.Neamţ 
9 aprilie - Vernisaj Expoziţie de pictură „Flori de Florii” , prof.Ioan Munteanu 
                   -Spectacol caritabil de Florii „LUMINA IN SUFLET  DE COPIL”- invitat 
Grigore Gherman 
Număr participanţi: 250 
18 aprilie - FESTIVALUL „BUCURIA LUMINII” editia a IX-a  
Casa Culturii: 
Ora 12,00 - Lansare de carte : Victor Manolache:„Drum fără întoarcere”, „O sută de 
poezii”,„Elica”; „Anuţa” 
                 - Expoziţie de produse tradiţionale şi artizanat:Asociaţia Meşteşugarilor 
„Nemţeanca” Tg.Neamţ 
Parc (Grădina publică): 
Ora 13,00 - Animaţie clowni, baloane, face paiting 
                  - Expoziţii ale meşterilor populari din zonă 
                  -Atelier de încondeiat ouă – meşteri populari din zona Bucovinei 
        - Expoziţie Cercul de  Pictură  al Clubului Copiilor Tg.Neamţ 
Ora 14,00 – Spectacol de divertisment şi concert de fanfară 
Număr total participanţi: 1.000 
27 aprilie - Întâlnire cu agenţii economici şi reprezentanţii  Administraţiei Finanţelor 
Publice Tg.Neamţ; număr participanţi: 70 
28 aprilie - Spectacol organizat de Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Tg.Neamţ 
Număr participanţi: 300 
29 aprilie  - „SA FII ROMÂN” – Conferinţă şi lansare de carte -DAN PURIC 
Număr participanţi: 120 

MAI  

1 Mai - Sărbătoare câmpenească „Grătaru’ de sub Cetate” cu:„Vacanţa Mare”, 
„Talisman”, Aurel Moga, Bianca Ioana Cristea, George Cojocărescu, Dan Ţăranu etc. 
8 mai -  Expoziţie de pictură „Dincolo de aparenţe” – Rodica Filip, Piatra Neamţ. 



 
216 

 

Vizitarea expoziţiei de absolvenţii Liceului „Ştefan cel Mare” Tg.Neamţ, promoţia 1977; 
număr participanţi: 100 
9 mai - Ziua Europei, Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei: 

- Alocuţiuni 
- Program artistic 

Proiect educativ ”Cinste eroilor” – Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg.Neamţ 

12 mai - „Tîrgnemţenii au talent” – concurs organizat de Colegiul Naţional „Ştefan cel 

Mare” Tg.Neamţ cu participarea şcolilor şi colegiilor din oraş; Număr participanţi: 300 

17 mai - Teatru pentru copii şi elevi prezentat de Teatrul „Fantezia” Galaţi: „Tinereţe 

fără bătrâneţe”; „Hagi Tudose”; număr participanţi: 200  

19 mai - „Creangă la el acasă”, ediţia a VIII-a – manifestare organizată de Colegiul 
Tehnic „Ion Creangă” Tg.Neamţ: număr participanţi: 300 
20 mai - Spectacol interactiv pentru copii „Ceata lui Zâmbilici”; număr participanţi: 300 
21 mai - Spectacol de stand-up comedy; număr participanţi: 150 
25 MAI, ora 12,00 
Monumentul Eroilor Tg.Neamţ - Ziua Eroilor – Înălţarea Domnului: 

- TE DEUM 
- Depuneri de coroane 
- Alocuţiuni 

Program artistic 
Număr participanţi: 250 
26 mai- Curs festiv organizat de Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg.Neamţ; număr 
participanţi: 400 
27 – 28 mai - Festivalul de muzică uşoară pentru copii „Eu vreau să fiu o stea”, ediţia a 
II-a 
  Parteneriat Casa Culturii cu Asociaţia „Eu vreau să fiu o stea” 
Număr participanţi: 600 
IUNIE 
 
1 iunie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI: manifestări dedicate copiilor 
   Spectacol oferit de formaţii şi artişti locali. 
Număr participanţi: 1.000 
 2 iunie - Trofeul interşcolar skandemberg, fitness, mens phisique, culturism-ediţia a 
VIII-a, competiţie organizată de Clubul Sportiv „STEEL MAN” Tg.Neamţ, în colaborare 
cu Casa Culturii „Ion Creangă”; număr participanţi: 400 
3 iunie - Concert „Bucharest Tango” susţinut de Oana Cătălina Chiţu; număr 
participanţi: 200 
7 – 15 iunie - Serbări de sfârşit de an şcolar,  prezentate de grădiniţele şi şcolile din 
oraş. 
10 – 11 iunie  - BEST POP ROCK MUSIC FESTIVAL, ediţia a II-a, organizat de 
Asociaţia Culturală DoMiDance,în colaborare cu Casa Culturii „Ion Creangă” 
Număr participanţi: 500 
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14 iunie  - Premiere la sfârşit de an şcolar – manifestare organizată de Colegiul 
Naţional „Ştefan cel Mare” 
23 iunie – Platou Casa Culturii - „Ziua Muzicii Europene” spectacol extraordinar cu 
participarea formaţiilor, trupelor şi soliştilor din zonă; invitaţi speciali; număr participanţi: 
150  
24 iunie  - „ZIUA UNIVERSALĂ A IEI”: Festival de Folclor „Dragoş-Vodă în Ţinutul 
Zimbrului” 
26 iunie  - ZIUA DRAPELULUI ROMÂNIEI – moment festiv 
27, 28, 29 iunie – Cursuri asistenţi – Spitalul Orăşenesc Tg.Neamţ şi Ordinul 
Asistenţilor 
29 iunie  - Zilele Cetăţii Neamţ 

- Sesiunea a II-a de Comunicări Științifice „Cultură şi Artă în spaţiul medieval 
românesc” 

Primăria Tîrgu-Neamț, Fundația Culturala Ion Creangă, Valea Ozanei 
Proiecție de film – ,,Ștefan cel Mare” Regia Mircea Drăgan – comentat și prezentat de 
Claudia Motea - Canada, Garda de Mureș, Străjerii Cetății Tîrgu-Neamț 
30 iunie  - Spectacol deschidere MedievArtFest Tîrgu-Neamț –  
Marea paradă Casa Culturii Ion Creangă, Centru, Parcul Municipal – 
Număr participanţi: aprox.500 
IULIE 
1-2 iulie - Zilele Cetăţii – ediţia a XVII-a, Festival MedievArtFest, ediţia a  III-a 
1 iulie: 10,00 – 19,00-Manifestări organizate în Parc Cetate 
             19,00 – Spectacol: „Marele Hronicar al Neamului Românesc” 
2 iulie: 10,00 – 19,00- Manifestări organizate în Parc Cetate 
3 iulie: ora 10,00 – Preselecţie Miss Tîrgu Neamţ 2017 
    Număr participante: 20  
9 iulie, ora 17,00: Proiect „CASA STRĂMOŞEASCĂ” – Festivalul Corurilor de Copii şi 
Tineret „Izvor de cor”. Organizatori: Consiliul Judeţean Neamţ, Biserica „Sf.Haralambie” 
Tg.Neamţ, Fundaţia „Sf.Teodora de la Sihla” 
14 iulie, ora 11,00 - Preselecţie Miss Tîrgu Neamţ 2017 
    Număr participante: 20  
29 iulie, ora 11,00 - Ziua Imnului Naţional – moment festiv 
AUGUST 
05 august, ora 18,30 –  
Piaţa “Adormirea Maicii Domnului” - Festivalul Internaţional de Folclor „Ceahlaul” – 
organizat de Consiliul Judeţean Neamţ , Centrul pentru Cultură „Carmen Saeculare”, 
Primăria Oraşului Tg.Neamţ. 
7 august, ora 11,00 - Castings – Miss Tg.Neamţ 
   7 august, ora 11,00 - Castings – Miss Tg.Neamţ 
 Ora 17,00 – Lansare de carte: „Filozofia existenţei” – autor Vasile Tomoiagă 
Număr participanţi: 25 
SEPTEMBRIE 
 
8 – 10 septembrie – Zilele Oraşului 
20 septembrie, ora 16,00 - Instruire – educatori-învăţători 
Număr participanţi: 250 
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OCTOMBRIE 
1 octombrie, ora 17,00 - Spectacol „Melodii de neuitat” cu Formaţia „Adonis”, dedicat 
Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice 
Număr participanţi: 250 
2 octombrie, ora 11,00 - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ – întâlniri 
cu reprezentanţi ai contribuabililor – membri C.E.C.A.R. 
Număr participanţi: 50 
3 octombrie, ora 19,00 - Seară de teatru „Fidelitate” cu Florin Busuioc(Busu) şi 
Gheorghe Ifrim (Las Fierbinţi) 
Număr participanţi: 200 
6 octombrie, orele 10 şi 12, – Teatru pentru copii „Pinochio” prezentat de Teatrul 
„Fantezia” Galaţi 
Număr participanţi: 500 
Ora 17,00 Lansare de carte: „Januvia” – Daniel Corbu 
Număr participanţi: 40 
14 octombrie, ora 10,00 - „Paşi spre viitor”-ofertă educaţională învăţământ 
superior,organizator  Puzzle Optimeast Tg.Neamţ 
20 – 22 octombrie – Iarmaroc de toamnă, ediţia a III-a, organizat de Primăria 
Tg.Neamţ, Casa Culturii „Ion Creangă”, A:D.L. Eco Land, Asociaţia „Valea Ozanei” 
21 octombrie - Trofeul „Steel Man” , ediţia a VIII-a, concurs organizat de C.S. „Steel 
Man” Cu sprijinul Consiliului Judeţean Neamţ, al Primăriei şi Consiliului Local Tg.Neamţ 
23 octombrie - Teatru pentru copii şi elevi prezentat de Teatrul „Vasilache” Botoşani 
 
NOIEMBRIE 
2 noiembrie, ora 19,30 - Concert Mihai Mărgineanu&Band – L’Aspiraţii 
Număr participanţi: 180 
3 noiembrie – Ziua Vânătorilor de Munte – manifestare organizată în colaborare cu 
Primăria Oraşului Tg.Neamţ la Monumentul Vânătorilor de Munte 
Număr participanţi: 300 
Ora 17,00 - Balul Bobocilor Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Tg.Neamţ 
10, 11 noiembrie - Manifestări aniversare Liceul „Vasile Conta” Tg.Neamţ 
16 noiembrie - Proiect filme documentare: „Luna de filme documentere – Alice are 
grijă”, organizat de Casa Culturii şi One World Roumania 
Număr participanţi: 250 
18 noiembrie – Festival „Magia dansului” – organizat de Asociaţia „Magia copilăriei” şi 
Casa Culturii 
Număr participanţi concurs:60 formaţii şi solişti 
Număr spectatori:600 
28 noiembrie, orele 11,00 şi 12,00 - Teatru pentru copii: „Croitoraşul cel viteaz” 
prezentat de Teatrul „Fantezia” Galaţi 
 
DECEMBRIE 
 
1 Decembrie – Ziua Naţională a României 
Număr participanţi: 300 
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2, 3 decembrie - Festivalul de Muzică Uşoară pentru Copii „Eu vreau să fiu o stea” 
Număr spectatori: 500 
5 decembrie, ora 17,00 - Moş Nicolae la Tg.Neamţ: 

- Program artistic 
8 decembrie - Balul Bobocilor 2017 – Liceul „Vasile Conta” 
9 decembrie - Maraton de tuns 
 
18 decembrie - Serbare de sfârşit de an 2017 – Clubul Copiilor Tg.Neamţ 
18 – 22 decembrie - Serbări de sfârşit de an – grădiniţele şi şcolile oraşului 
22 decembrie – Ora 17,00 – spectacol oferit de elevi ai cursurilor organizate la Casa 
Culturii 
Ora 19,00 - Concert de Crăciun – cu Cezar Popescu, Adrian Beznă, Kripton 
Unplugeeed, Daria Boghian 
23 decembrie - „Vine, vine Moş Crăciun”: 
-„Nu-l putem vedea pe Iisus” – scenă prezentată de o parte din elevii înscrişi la cursurile 
de actorie, coordonator: actiţa Iulia Diaconescu, Piatra Neamţ  
-Program artistic cu elevii cursurilor organizate de Casa Culturii 
Datini şi obiceiuri cu Ansamblul Folcloric „Ozana” 
 
 Baza activităţii instituţiei a constituit-o Calendarul activităţilor 2017, aprobat de 
Consiliul Local al Oraşului Tg.Neamţ, ce cuprinde un total de 36 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. Astfel putem spune că cele 40 
de spectacole realizate cu artişti locali,  pe scena instituţiei sau a oraşului au în spate în 
medie 40 de ore de repetiţii, săptămânal, însumând un total anual de aproximativ 2.000 
de ore de repetiţii. Se poate spune că manifestările organizate au adus în sala instituţiei 
şi spaţiul de desfăşurare, un total aproximativ  de 15.000 spectatori şi participanţi, în 
timp ce pe scenă au urcat aproximativ 1.200 de protagonişti. Putem remarca prezenţa 
pe scena instituţiei, a unor importante personalităţi artistice, cum ar fi: Liviu Pancu, Ion 
Suruceanu, Grigore Gherman,   Florin Busuioc, Gheorghe Ifrim, Mihai Mărgineanu,  
Cezar Popescu, Adrian Beznă, Kripton Unplugeeed, Iulia Diaconescu, „Micutzzu” – 
Cosmin Nedelcu, George Tănase, Oana Cătălina Chiţu, fără a-i enumera pe cei ce au 
fost prezenţi la Zilele Oraşului şi Zilele Cetăţii, dar menţionând şi alte personalităţii ale 
culturii româneşti: Daniel Corbu, Adrian Alui Gheorghe, Gheorghe Simon, Corneliu 
Constantin Ciomâzgă, Dan Puric, preot Constantin Necula, scriitori consacraţi din 
Republica Moldova. 
 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 
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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 organizarea şi desfăşurarea manifestărilor culturale din 2017, a fost 
alocată de la bugetul instituţiei, suma de 60.975 lei. Pentru realizarea obiectivelor 
propuse, s-a încercat şi atragerea de fonduri nerambursabile, evidenţiind suma de de 
41.000 lei pentru proiectul „Şcoala lecturii”, finanţat de Administraţia Fondului Cultural 
Naţional , proiect de care au beneficiat 200 de copii din şcolile tîrgnemţene. S-au 
realizat şi venituri proprii, în sumă totală de 10.680 lei 

S-a urmărit în permanenţă promovarea manifestărilor organizate prin: afişe, 
flyere, postări pe reţelele de socializare şi site-ul oficial al instituţiei şi al Primăriei 
Oraşului, în presa locală şi nu numai. Ca rezultat al bunei colaborări cu presa locală 
(Ziar Tîrgu Neamţ, TVN), putem spune că aproape toate manifestările şi activităţile 
instituţiei au fost astfel mediatizate. Menţionăm de asemeni, apariţii despre manifestările 
organizate şi în presa judeţeană (Monitorul de Neamţ, Ceahlăul), dar şi pe postul de 
televiziune Favorit TV (Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou). Este de 
remarcat faptul că site-ul oficial al instituţiei a înregistrat în 2017 -15.000 de vizitatori 
unici (dintr-un total de 18.000 vizite), iar pagina a înregistrat 1.347 aprecieri (like-uri), 
fără a enumera aprecierile pe manifestări în parte, care a fost cu mult mai mare. 

Se poate spune că, pe ansamblu, au fost realizate toate obiectivele propuse, dar 
activitatea ar fi fost şi mai intensă, dacă bugetul instituţiei nu ar fi fost unul de 
austeritate. Subliniem aici faptul că, din lipsa fondurilor, nu avem mai multe formaţii 
artistice proprii şi nici nu am putut realiza spectacole cu nume foarte mari ale scenei 
româneşti, onorariile cerute de aceştia, nepermiţându-ne să-i invităm cu spectacole, 
întrucât preţul unui bilet ar fi fost foarte mari pentru potenţialii doritori, iar noi neavând 
posibilitatea de a susţine din fonduri proprii aceste evenimente. 

Întreaga activitate a instituţiei a fost realizată de un număr de 7 angajaţi: un 
manager, 2 referenţi culturali, un contabil, un gestionar, 2 muncitori, iar din luna 
septembrie şi un operator sunet-lumini, totalizând la finele anului un număr de 8 
angajaţi, un număr relativ mic , având în vederea numărul foarte mare de participanţi la 
manifestările de anvergură, precum şi spaţiile de desfăşurare ( toate sălile fiind ocupate, 
de exemplu). Subliniem de asemeni faptul că au existat, pe parcursul anului, zile la 
rând, în care activităţile desfăşurate în instituţie au depăşit 14 ore/ zilnic. 

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 „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 
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„Sf.Teodora de la Sihla” Tg.Neamţ. Au fost încheiate parteneriate cu instituţiile şcolare 

din oraş şi nu numai. 

Succesul activităţii noastre pe ansamblu, a fost sporit şi de sprijinul acordat de 

reprezentanţii administraţiei publice locale: primar Vasilică Harpa, viceprimar Vasile 

Apopei, city manager Geanina Fedeleş, de funcţionari ai Primăriei oraşului de la  

compartimentele: contabilitate, relații publice, juridic, resurse umane, administrativ, 

programe fonduri europene, achiziţii.  

Este de evidenţiat buna colaborare cu Poliţia locală, Detasamentul de Jandarmi 

şi cel de Pompieri de pe raza oraşului, cu şcolile şi celelalte instituţii din oraş. 

Pentru anul 2018, ne propunem: 

- Realizarea manifestărilor culturale cuprinse în Programul pentru anul 2018, 

aprobat de Consiliul Local al Oraşului Tg.Neamţ; 

- Atragerea altor surse de finanţări, cum ar fi fonduri nerambursabile şi 

sponsorizări; 

- Iniţierea de sondaje şi anchete pentru a descoperi preferinţele culturale ale 

târgnemţenilor; 

- Realizarea de parteneriate şi schimburi de experienţă cu instituţii de profil din 

ţară ) case de cultură, centre culturale, asociaţii culturale etc.); 

- Intensificarea colaborării cu mass media şi instituţiile şcolare, pentru promovarea 

adecvată a activităţilor culturale şi de educaţia adulţilor, pentru formarea gustului 

spectatorului, pentru a preveni şi combate curente de kitch şi nonvaloare, 

precum manele, vulgarităţi etc., cu impact nefast în special asupra tinerelor 

generaţii. 

- Intensificarea colaborării cu instituţii/organizaţii culturale din oraşele înfrăţite cu 

oraşul nostru; 

- Reorganizarea şi modernizarea spaţiilor existente; 

- Realizarea de venituri proprii mai mari.  

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 vom preocupa 

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 publică reprezintă un reper durabil în informarea comunității locale. 

Biblioteca, fiind un factor de reconstrucție ideatică a realității, constituie una dintre 
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instituțiile cu rol esențial in educarea și formarea culturală a comunității în care 

funcționează. Cu atribuții esențiale în formarea ,informarea si șlefuirea personalității 

utilizatorilor cărora li se adresează, biblioteca stochează și prelucrează informațiile, 

punându-le mai apoi, cu titlu gratuit, la dispoziția celor interesați. 

        Privită din aceste câteva considerente, biblioteca își află un loc prioritar în 

comunitatea locală asigurând utilizatorilor săi informarea, educarea și accesul liber la 

valorile umane. 

         În anul 2017 biblioteca din Târgu-Neamț a încercat să se păstreze în limitele 

consacrate din ceilalți ani. La finele anului ea avea în colecțiile sale înregistrate 60716 

cărți. Din totalul de 895 cărți achiziționate, 306 sunt din finanțare publica, în valoare de 

7822 lei, iar 589 din alte surse (donații de la edituri, autori sau diverse persoane) in 

valoare de 1581 lei. Cele 60716 volume din care 46976 titluri cărți sunt stocate destul 

de avantajos si sunt oferite utilizatorilor prin cele două secții de împrumut, adulți și copii.  

          Biblioteca orășenească deservește populația orașului Tg. Neamț (22003 locuitori) 

dar și  o mare parte din populația comunelor învecinate prin elevii și studenții ce au 

domiciliul în aceste localități și sunt elevi la colegiile, liceele și școlile generale din oraș. 

          În anul de referință 2017 biblioteca a înregistrat un număr de 3593 utilizatori 

activi, din care 392 noi înscriși  și 3201 vizați din anul anterior. Din raportul statistic de la 

sfârșitul lunii decembrie, din cei 392 utilizatori activi, ponderea cea mai mare o au elevii 

(52,03 %) adică 204 elevi, studenți (25 %) adică 98, profesii intelectuale (1,53 %),adică 

6, tehnicieni, maiștri (0,77 %) adică 3 , muncitori (1,02 %) adică 4, pensionari (9,18 %) 

adică 36, casnice (3,08 %) adică 12, șomeri (1,79 %) adica 7 si alte categorii sociale 

(4,34 %) adica 17. Se observă o creștere a numărului de utilizatori din alte categorii în 

special cei interesați de informații pentru recalificare profesională. 

          După vârstă, persoanele cu vârste sub 14 ani (46,68 %) sunt in număr de 183, 

intre 14-25 ani (34,44 %), adică 135, între 26-40 ani (9,69 %), adică 38, între 41-60 ani 

(4,85 %) adică 19 și cei peste 61 de ani (4,34 %) adică 17.  

          După sex, utilizatorii nou înscriși se împart in 187 bărbați (47,70 %) si 205 femei 

(52,30 %). 

          Frecvența bibliotecii a fost de 50011, iar tranzacțiile de împrumut au fost de 

58358 volume, din care 58343 cărți și 15 documente audio, iar 2217 documente 

consultate în bibliotecă. Cât privește publicațiile împrumutate și consultate în bibliotecă, 

din totalul de 58358, 863 aparțin clasei 0, 2117 clasei 1, 1408 clasei 2, 133 clasei 3/32, 

219 clasei 33, 397 clasei 34/36, 87 clasei 37, 214 clasei 39, 697 clasei 50/54, 853 clasei 

55/59, 502 clasei 61, 284 claselor 62/64,66/69, 311 clasei 65, 124 claselor 7/77, 98 

clasei 78/79, 541 clasei 80/811, 23115 clasei 821.135.1, 24089 clasei 821, 1205 clasei 
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91 și 1101 claselor 90;929/94.Din totalul documentelor, 24916  sunt publicații adresate 

copiilor. 

          Pe baza statisticii prezentate indicii de evaluare ai activității bibliotecii au fost 

următorii: 2,75 vol./locuitor-indicele de dotare și înzestrare ,  16,24 vol./utilizator-indicele 

de lectură a utilizatorilor, 2,65 vol./locuitor-indicele de lectură al populației. În 

comparație cu anii anteriori se constată o creștere bazată pe devierea cererilor de 

lectură spre zone aflate în dezvoltare editorială. Diversificarea cererii a determinat o 

activitate mai intensă din partea bibliotecarilor, care au căutat să analizeze în 

profunzime informațiile din colecțiile bibliotecii și să răspundă prompt doleanțelor 

utilizatorilor. Astfel, pe lângă tradiționalele liste bibliografice elaborate la cerere, au fost 

întocmite bibliografii ale unor evenimente culturale, iar pe bază de opis al referatelor s-

au întocmit  bibliografii tematice adresate elevilor și studenților. 

          Personalul  bibliotecii format din patru persoane a lucrat atent la toate activitățile 

specifice de bibliotecă. 

          Biblioteca și-a realizat dimensiunea sa culturală cu impact asupra comunității prin 

organizarea de activități în parteneriat cu diverse instituții: Fundația Culturală ”Ion 

Creangă”, Colegiul Național , Colegiul Tehnic, Liceul Tehnologic ”Vasile Conta”, Școala 

generala nr. 2, Școala generală nr. 3,  Școala Specială,  Clubul Copiilor Tg. Neamț si 

Casa Culturii ”Ion Creangă”. Prin aceste parteneriate s-a încercat dezvoltarea gustului 

pentru lectură la elevi. Astfel, elevii însoțiți de profesorii de limba română au desfășurat 

orele din programa școlară care se referă la carte și lectură, mai ales in săptămâna 

”Școala Altfel”, ținând cont de faptul ca in programa elevilor de gimnaziu a fost introdusa 

ora de lectura. 

          Biblioteca a organizat  împreună cu școlile  concursuri între școli, între clase de 

elevi, ore de cenaclu literar,concursuri de creație literară, emisiuni locale la posturile de 

radio și TV local, întâlniri cu scriitori de marcă și oameni de litere, profesori, medici. 

           In anul 2017 biblioteca având ca partener Casa Culturii Târgu Neamț a derulat 

Proiectul ”Școala lecturii, proiect desfășurat cu fonduri obținute de la Administrația 

Fondului Cultural Român. Proiectul s-a desfășurat în perioada 1 iunie-31 octombrie 

având ca public țintă  200 de copii cu vârste cuprinse intre 7 si 14 ani. Valoarea 

proiectului a fost de 47000 lei cu 10% cofinanțare de la Consiliul Local Târgu Neamț. 

          Proiectul a cuprins următoarele activități: trei excursii tematice ( Iași, Ruginoasa, 

Piatra Neamț, Case Memoriale din împrejurimile orașului cu ocazia Zilei Limbii 

Române), doua întâlniri cu scriitori ( scriitori  de literatura pentru copii din Republica 

Moldova - Claudia Partole și Iurie Miron, scriitorul Adrian Alui Gheorghe și poetul 

Gheorghe Simon), ore de actorie cu actrița Iulia Diaconescu din Piatra Neamț. 
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           Cei doua sute de copii au fost împărțiți în patru grupe ( trei la ciclul primar și una 

la ciclul gimnazial). Programul a fost stabilit de organizatori pentru zilele de luni și joi ale 

săptămânii de la orele 10-12. In timpul acestui program s-au desfășurat activități de 

lectură, jocuri de rol, desene după text, etc. Am beneficiat de sprijinul a patru doamne 

învățătoare, a unui domn învățător si a unei doamne profesoare. Proiectul s-a finalizat 

cu doua concursuri, unul de interpretare a unui text lecturat și celălalt însemnând un 

desen după text. Participanții la concursuri au primit premii in bani, iar ceilalți șepci și 

tricouri. 

          Proiectul a avut ca obiectiv principal dezvoltarea gustului pentru lectura, lucru 

concretizat prin creșterea numărului de utilizatori  pe segmentul de vârsta 7-14 ani. O 

atracție deosebită au reprezentat orele de actorie si ca urmare a acestui lucru, un grup 

de  doisprezece copii au pus in scena o piesa de teatru ( Cine l-a furat pe Iisus?) 

prezentată intr-un spectacol de Crăciun. 

          Un parteneriat deosebit am realizat cu Clubul Copiilor din Târgu Neamț, prin 

găzduirea mai multor expoziții tematice cu lucrările lor si a unor activități educative 

(recital de muzica-chitară, mandoline, grup folcloric, concursuri de desene, confecționat 

mărțișoare, etc ).     

          Din luna mai 2009 biblioteca a înființat un serviciu de informare turistică și 

informare europeană, ca urmare în anul 2017 ea a fost vizitată de 124 turiști care au 

cerut informații, din care 41 au fost turiști străini. 

          Bugetul bibliotecii a fost de 188857 lei din care : 7822 lei din finanțare publică 

pentru achiziții documente specifice cărți, 1581 lei din donații (cărți), 151450 lei au fost 

cheltuieli de personal și 27614 pentru cheltuieli materiale si funcționale. 

           În cursul anului 2017 Centrul Biblionet a avut 1882 utilizatori. 

           Fenomenul bibliotecă publică, pe lângă activitățile specifice, are și o dimensiune 

de animație culturală, fiind ea însăși promotorul unor activități și mai apoi partenerul 

tuturor proiectelor culturale din orașul Tg. Neamț. 

În anul 2017 s-au organizat următoarele expoziții tematice: 

1.  Eminescu-”Sens si timp in devenirea istorica a poporului roman”                                                                                                                                                                        
15.01-16.01 

2. ”Unirea principatelor române”- carte istorică și literară                24.01-25.01 
3. Ștefan Luchian - expoziție de albume de artă                              01.02-05.02                                                     
4. Ion Creangă- ”Mărțisorul literaturii române”                                 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 
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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. Eminescu doinește…lumii                                                       15.01 – 16.01                                           
2. Ion Creangă – poveștile copilăriei noastre                            01.03  
3. Proiectul Creangă la el acasă                                                  10.05 – 11.05 
4. Liber printre rânduri – cerc de lectură                                lunar 
5. Joc de cuvinte – seară de poezie eminesciană                    15.06   
6. Proiectul ”Școala lecturii”                                                         01.06 -  31.10  
7. Carnavalul poveștilor lui Creangă         25.11 
8. ”Cine l-a furat pe Iisus ?” piesă de teatru                              22.12 

      9.   Lansări de carte                                                                       lunar  

 

XX. SERVICIUL ADMINISTRATIV-GOSPODĂRESC  

-  S-a asigurat buna desfăşurare a activităţii Administraţiei Locale prin permanența              
aprovizionare cu materiale, furnituri de birou şi aparatură birotică; 

- S-a asigurat buna funcţionare a centralei termice, centralei telefonice, precum şi a celorlalte 
echipamente tehnice; 

-  S-au facut propuneri privind reparaţiile imobilelor din patrimoniu şi a instalaţiilor din dotare, 
urmărind executarea lor;  

-  S-a urmărit şi controlat modul de furnizare a energiei electrice şi termice; 
- S-au creat 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.); 

- 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;  

- S-a asigurat şi coordonat activitatea de curăţenie în toate birourile Primăriei oraşului Tîrgu 
Neamţ,  pentru  desfăşurarea în condiţii optime  a activităţii;  

- Aprovizionarea şi gestionarea carburantului auto, alimentarea zilnică a autovehiculelor, 
respectând înscrierea în cota lunară alocată;  
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-  Asigurarea lucrărilor de întreţinere periodică şi reparaţiile programate pentru fiecare 
autoturism;  

- Întocmirea evidenţei contabile privind consumul de carburant – Fişele activităţii zilnice – 
pentru fiecare autoturism;  

- Asigurarea materialelor de întreţinere şi igienizare zilnică a autovehiculelor; 
- S-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-au asigurat momente de recreere şi odihnă pentru cetăţenii oraşului, prin amplasarea de 
bănci în parcuri, pe aleele din faţa blocurilor, pe trotuarele din oraş ; 

- S-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. 

- S-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 activitatilor organizate cu prilejul diverselor 
evenimente de peste an. 

  

XXI. POLIȚIA LOCALĂ   

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU ANUL 2017 

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 

 
 
1 
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- 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 
 

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  

- 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 
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- 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  

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

 
          1 
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DIN CARTIERE 

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:   
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- transformate in avertisment  
Juridic 

 
 
 

- mentinerea amendei aplicate  

- 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 
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-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 
 
1 
 
 

- 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  6  

44.  NOTE INTERNE/DISPOZITII, PRIMĂRIE 14  

 

STRUCTURA PERSONALULUI – CONFORM  ORGANIGRAMEI 

CONDUCERE 1 

OFITER SERVICIU 4 

AGENT PAZA 3 

CONTROL COMERCIAL 1 

CIRCULATIE RUTIERA  3 

EVIDENTA PERSOANEI 1 

AGENTI ORDINE PUBLICA 5 

PROTECTIA MEDIULUI 1 

DISCIPLINA IN CONSTRUCTII 1 

POSTURI VACANTE 1 

 

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 
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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 

 

SESIZĂRI ALE CETĂŢENILOR 

Anul Sesizări scrise Sesizări telefonice 

2012 68 82 

2013 101 109 

2014 114 316 

2015 97 156 

2016 496 187 

2017 175 479 

 

SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE – Au fost aplicate 199 sancţiuni contravenţionale, 

din care 73 avertismente şi valoarea amenzilor a fost 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 

 

XXII. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ           

La nivelul executivului Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, activităţile în domeniul 
situaţiilor de urgenţă în anul 2017 s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile 
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; 
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 - 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 ministrului administraţiei şi internelor nr. 1474/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de 
prevenire a situaţiilor 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  

I. PROTECŢE CIVILĂ: 

-  s-a executat programul de pregătire şi instruire în conformitate cu 
prevederile cuprinse în Ordinul Prefectului pe anul 2017; 

- 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; 

- 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. 

 

II. APARARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR 
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- 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. 
 

III 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; 

- 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. 

IV. 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; 
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- 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; 

 

V. 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 
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 
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necesare îndeplinirii misiunilor, menţinerii în permanenţă a stării de sănătate a 
personalului, a stării de funcţionare a tehnicii de intervenţie şi comunicaţii. 

 În anul 2017 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 ; 

          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 2017 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; 



 
237 

 

 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 2017 prin: 

 Întocmirea graficului de informare publică şi a graficului de control pentru anul 
2017. 

 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. 

 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 2017. 

 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  , conform OMAI  nr. 736/22.07.2005 ; 
- 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 2017 au fost efectuate controalele la unităţile 
şcolare din sectorul de competenţă; 
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 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  a desfăşurat un control   
tematic, conform graficului de informare publică. 

 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. 

 

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, 
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 
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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. 212 din 27.06.2017 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 5 ocupate (1 post şef birou); 

- Compartiment Stare Civilă – 4 posturi, din care 2 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 21 martie 2017, respectiv 10 octombrie 2017 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 parţiale pentru 
primari din data de 11.06.2017 (pentru comunele Pipirig şi Bălţăteşti), 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, 
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 10, 11 iunie 2017 pentru alegerile 

pentru autorităţile administraţiei publice locale parţiale, fiind preluate cereri ale 
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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 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 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 2017 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 2017 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 41 de acţiuni, fiind puse în 
legalitate 191 persoane.  
Astfel, au fost efectuate un numar de : 

o 30 acţiuni cu camera mobila la 34 persoane netransportabile  
o 3 acţiuni la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Tîrgu Neamţ, fiind puse în 
legalitate 44 persoane 
o 2 acţiuni la Centrul Pilot de Recuperare a Persoanelor cu Handicap 

Păstrăveni, fiind puse în legalitate 20 persoane 
o 1 acţiune la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu Neamţ fiind 

puşi în legalitate 5 elevi 
o 1 acţiune la Mănăstirea Văratec, fiind puse în legalitate 28 persoane 
o 1 acţiune la Mănăstirea Agapia, fiind puse în legalitate 12 persoane 
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o 2 acţiuni la Mănăstirea Brădiţel (com. Grumăzeşti), fiind puse în legalitate 
41 persoane 
o 1 acţiune la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
Războieni, fiind puse în legalitate 7 persoane cu vize de reşedinţă 

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. 

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 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. 
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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 (11418 cărţi 
identitate tipărite) 

- au fost trimise 188 loturi CI pentru eliberarea actelor de identitate şi 37 rebuturi în anul 
2017;      

- 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 (619 verificări, din care 22 pentru M.I., 576 
pentru alte ministere, 21 pentru persoane fizice) ; 

- 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 



 
243 

 

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 – 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. 

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 2049 de documente primite şi create în cadrul 
serviciului 

- au fost înregistrate şi formulate răspunsuri pentru un număr de 391 solicitări ale 
persoanelor pentru Legea nr. 677/2001 

- nu au fost înregistrate petiţii 

- au fost primite în audienţă de către şeful serviciului un număr de 250 persoane 
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- 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.  

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 2017. 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. 

I. SEVICIUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

1.       BIROU PROTECȚIE SI ASISTENTĂ SOCIALĂ 

Principalele prestaţii şi servicii oferite in anul 2017 : 

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: 

- 216 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 
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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. 

Activitate: 

- 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, respectiv în cazul părintelui cu handicap care are în 

îngrijire copil cu vârsta sub 7 ani 

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. 

Activitate : 

- 2 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. 
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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. 

Activitate : 

- 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. 

Pe parcursul anului 2017 dinamica se prezintă astfel : 

- 26 dosare pentru care a fost aprobat dreptul; 

- 8 dispoziții de suspendare a dreptului la ajutor social pentru neefectuare oreleor de muncă în folosul 

comunității ; 

- 5 dispoziții de reluare a dreptului, în urma îndeplinirii obligațiilor legale ; 

- 17 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. 
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* 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. 

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.273/27.09.2017 privind aprobarea Listei cuprinzând situațiile deosebite 

care necesită acordarea de ajutoare de urgență. 

Activitate : 

-în perioada 01.01.2017 – 30.12.2017 au fost acordate un număr de 31 ajutoare de urgență, în sumă 

totală de 13400 lei. 

6.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 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 

-  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 acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 

-  dispoziții de respingere a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 

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. 
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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 2017 au fost întocmite un număr de 20 anchete sociale pentru beneficiari ai 
ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică. 

7.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 01.01.2017 –30.12.2017, au fost consiliate cca. 289 persoane cu 
nevoi speciale şi 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 

- 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. 

8.Primirea si solutionarea corespondentei dintre institutii , a adreselor si petitiilor cetatenilor si 

intocmirea de anchete sociale diverse (dosar bursa, cazare) 

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 : 

 1978 inregistrari –corespondenta intre institutii si cerereri,solicitari pentru intocmire diverse 
anchete sociale, in registrul « intrare – iesire ». 
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2.  Cantina De Ajutor Social  

 Oferă hrană familiilor şi persoanelor care se află în situații de necesitate : 

Cadru legal : Legea nr.208/1997 privind cantinele sociale 

Pană în luna decembrie 2017 au beneficiat de serviciile cantinei sociale un numar de 38 de 
persoane. Majoritatea beneficiarilor cantinei sunt persoane aflate in dificultate, in vârstă, suferinde de 
anumite afecțiuni unele chiar grave, care locuiesc in condiții precare, insalubre și nu se pot descurca să-
și procure sau să-și prepare singuri hrana . Din cei 38 de beneficiari fac parte familii cu copii , mame 
singure avand copii in întreținere, persoane singure bolnave cronic, si beneficiari de ajutor social. 

Serviciul cantinei sociale este constituit prin servirea a două mese pe zi : prânzul și cina. 
Beneficiarii sunt vizitați la șase luni cand li se intocmește ancheta socială ,cu situația constatată la data 
respectivă. 

- 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. 

 

3. CENTRUL  DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA  PERSOANELOR  FĂRĂ ADĂPOST  “ 

SFANTA  TEODORA “ 

           Centrul de primire în regim de urgență pentru persoane fără adăpost  ”Sf. Teodora” este un 
serviciu de protecție socială care funcționează în structura Direcției de Asistență Socială a orașului Tîrgu 
Neamț și este destinat persoanelor lipsite temporar de adăpost sau care se găsesc în situație de risc 
social. 

 Beneficiarii serviciului social sunt: 

a) Persoane singure sau familii aflate în situație de dificultate sau în risc de excluziune 

socială; 

b) Persoane care se află în stradă de o perioadă mai lungă de 3 luni. 

c) Persoane care nu au  familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate 

la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

d) Orice altă persoană care necesită adăpost de urgență până la soluționarea situației de risc. 

Misiunea centrului este : 

 de a primi beneficiarii atunci când ei nu îşi pot asuma singuri dificultăţile cu care se confruntă. 
Aceste dificultăţi pot fi de natură relaţională, profesională, socială. 

 de a ajuta beneficiarii să-şi exprime cât mai liber posibil alegerea lor în ceea ce priveşte viaţa 
profesională, personală, familială şi socială. 

 De a le oferi un suport educativ şi psihologic şi de a le încuraja reinserţia socială. 
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Principalele funcţii ale serviciului social Centrul De Primire În Regim De UrgentțăPentru Persoane 
Fără Adăpost  “Sfânta Teodora” TîrguNeamț sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor 
activităţi: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. găzduire pe perioadă determinată 

3. îngrijire medicală, educație pentru sănătate; 

4. acordarea hranei – 3 mese/zi; 

5. consiliere psihologică şi socială; 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, a autorităţilor publice şi a publicului larg despre 
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. sprijin în întocmirea actelor de identitate şi a altor acte şi drepturi în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 

2. intermedierea, în conditiile legii, a internării în unităţi care acordă asistenţă medicală şi 
socială; 

3. sprijin în întocmirea dosarului de solicitare a ajutorului social sau de urgenţă, la cantina 
socială, a dosarului pentru încadrarea în grad de handicap; 

4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 
drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 
categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, 
prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. beneficiarii sunt tratați cu respect și nu sunt supuși unor tratamente discriminatorii; 

2. beneficiarii au dreptul la liberă exprimare, în condițiile prezentului Regulament; 

3. beneficiarii au dreptul la corespondență pe perioada cazării în centru; 

4 . beneficiarii au dreptul de a face demersuri pentru integrare în muncă; 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3. întocmirea unui plan de intervenție și acțiuni; 

4. monitorizare și post monitorizare; 

http://legeaz.net/legea-136-1995-asigurarilor-reasigurarile
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e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor 
activităţi: 

1.Beneficiarii au la dispoziție camere curate dotate cu mobilierul necesar; 

2.Centrul le asigură beneficiarilor un spațiu comun de recreere și socializare; 

3. Centrul asigură materialalele igienico-sanitare necesare pentru întreținerea igienei 
beneficiarilor; 

4 .Centrul deține grupuri sanitare dotate cu apă caldă pentru întreținerea igienei 
beneficiarilor; 

5. Centrul asigură asistență medicală și medicamente în caz de necesitate. 

Principalii indicatori, din CPRUPFA ”Sf Teodora”, în anul 2017, sunt: 

Nr. 

Crt. 

Indicator  ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie decembrie Total 

1 Găzduire 

pe timp 

de noapte 

6 8 6 4 6 4 3 1 0 8 46 

2 Găzuire 

perioadă 

determinată 

10 9 11 10 10 8 7 6 6 0 77 

3 Mese 

acordate 

999 900 828 900 903 642 639 582 198 0 6591 

4 Asistare 

sociala 

16 17 17 14 16 8 7 7 6 5 113 

5 Suport 

psihologic 
10 3 5 4 5 4 4 6 6 5 52 

 

În anul 2017 în CPRUPFA ”Sf Teodora” a activat un voluntar- asistent medical. 

S-a întocmit : Metodologia de organizare și funcționare a centrului, Manualul de Proceduri formalizate, 

registrele , documentele necesare conform  Ordinului 2126 /05.11.2014 privind aprobarea Standardelor 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,  Anexa 4 - 

Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe o perioadă determinată organizate ca 

centre rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost. 

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. 
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- 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. 

 

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. 

         În exercitarea atributiilor prevazute de lege compartimentul protecţia drepturilor copilului 
desfasoară, în principal, urmatoarele activitaţi: 
      -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 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; 
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Legislaţia care stă la baza desfăşurării activităţii: 

- Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată   

- Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de 
servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie 

- Metodologie din 19.01.2011 de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii 
exploataţi şi aflaţi în situţii de risc de exploatare prin muncă, copii victime ale traficului de 
persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor 
state 

- Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

- Legea 277/2010, privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei,republicată 

- Hotărârea nr.1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se 
acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie 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 şi completările ulterioare 

- Legii 34/1998, privind acordarea de subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă social. 

   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 
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-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; 

 - 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; 

- 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-a elaborat şi a fost supusă spre aprobare în Consiliul Local , Strategia de dezvoltare a Serviciilor 
Sociale a oraşului Tg, Neamţ  2017-2020  

- s-au întocmit trimestrial  fişele de monitorizare a copilului cu indicatorii şi datele de la nivelul autorităţii 
publice locale solicitaţi de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului, ce apoi au fost transmise  Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Neamţ 

- 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”; 
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- 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 

- s-a realizat activitatea de arhivare a documentelor pe anul 2016 şi s-a întocmit centralizatorul 
arhivistic; 

- au fost introduce în programul GS ASIS un număr de 195 dosare pentru acordare/menţinerea 
/modificare/incetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei; 

- au fost  completate Fişe de observaţii şi şi Fişa de identificare a riscurilor pentru copii ai căror 
părinte/părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate şi au fost înregistrate în registrul special; 

- au fost identificati şi au fost întocmite dosarele pentru un număr de 20 copii din familii defavorizate în 
vederea înscrierii şi participării acestora în tabără socială:  

- s-a întocmit raportul de activitate pe anul 2016; 

- s-a participat la Campania privind măsurile de limitare a epidemiei de rujeolă. Astfel echipa desemnată 
din cadrul D.A.S.  a efectuat aproximativ 150 vizite la domiciliul copiilor care sunt pe listele transmise de 
medicii de familie, fără doze de ROR;  

- s-au întocmit 12 anchete sociale pentru repartizarea unei locuinţe A.N.L. şi s-a întocmit o notă de 
constatare în acest sens;  

- au fost întocmite documentaţii conform Legii 34/1998, privind acordarea de subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- au fost elaborate Procedurile  operaţionale, conform  Ordinului 200/2016 privind completarea Ordinului 
400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice; 

-  s-au făcut propuneri pentru Nomenclatorul Arhivistic - D.A.S.; 

- 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:  

- 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 

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. 
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 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 : 

- 209 dosare pentru acordarea/menţinerea alocaţiei pentru susţinerea familiei ; 

- 93 dispoziţii individuale pentru acordarea de drepturi noi /modificare cuantum / reluare drepturi- ASF 

- 58  dispozitii individuale de incetare a alocaţiei pentru susţinerea familiei; 

-410 anchete sociale pentru stabilirea, mentinerea, modificarea dreptului/cuantumului ; 

- 7 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 dreptului sau 
modificare a cuantumului. Conform legii, periodic fiecarei familii beneficiare de alocatie de sustinere i se 
face ancheta sociala. 

Alte activităţi: 

- 104- fişe individuale de instruire privind Securitate şi Sănătate în Muncă care se verifică lunar; 

- 104- fişe individuale de instructaj în domeniul Situaţiilor de Urgenţă care se verifică lunar. 

                  

2.  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.Mentionez ca cererile de inscriere au fost mult mai 
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multe , dar datorita faptului ca capacitatea unitatii este de 50 de copii , si personalul angajat existent 

este insuficient , nu am putut solutiona toate cererile. 

    In ceea ce priveste meniul copiilor , s-a avut in vedere aprovizionarea unitatii cu produse proaspete si 

de calitate , aprovizionarea facandu-se saptamanal sau chiar zilnic  la unele alimente ,respectind 

necesarul de calorii si  substante nutritive conform O.M 1955/1995.acestea calculindu-se zilnic prin 

fisele de calorii existente la nivelul unitatii . 

    S-a urmarit in permanenta aprovizionarea unitatii cu medicamente necesare aparatului de urgenta, 

materiale de curatenie , dezinsectia si dezinfectia trimestriala , materiale de birotica toate pentru buna 

desfasurare a activitatii.In luna august 2017 s-au efectuat lucrari de igienizare (vopsit/varuit) 

    Pe parcursul intregului an am avut in vedere realizarea unei colaborari permanente cu familiile 
copiilor care frecventeaza cresa , precum si realizarea unei relatii de parteneriat active cu 
parintii/reprezentantii legali ai copiilor , 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 tinindu-se cont de interesul copiilor. 

Deasemenea in cursul anului 2017 s-au organizat diferite activitati cu copii  cum ar fi : 

-8 martie “Ziua mamei “ 

-15 iunie “Adio Cresa “ 

-20 decembrie “Craciun de poveste “ 

         Personalul cresei a fost acelasi ca si in anul 2016 format din 10 persoane pina pe data de 10 
octombrie 2017 , cand s-a mai angajat o persoana in functia de ingrijitor. 

      In concluzie activitatea Cresei nr 1 Tg Neamt s-a desfasurat in conditii normale , toate activitatile pe 
care le-am desfasurat au urmarit punerea copilului 0-4 ani in centrul atentiei ,respectind obiectivele si 
principiile de functionare a creselor ,precum si gradul de satisfacere al beneficiarilor serviciilor oferite de 
unitatea noastra. 

3. CABINETE MEDICALE SCOLARE -  ACTIVITATEA  DE  ASISTENTA  MEDICALA  IN  UNITATILE DE 

INVATAMANT ARONDATE  DISPENSARULUI SCOLAR TIRGU NEAMT – COMPARTIMENT 

MEDICINA GENERALA 

RAPORT ASUPRA ACTIVITATII DE ASISTENTA MEDICALA IN UNITATILE DE INVATAMANT ARONDATE        

DISPENSARULUI SCOLAR TIRGU NEAMT, IN ANUL  2017 

 

Activitatea de asistenta medicala in unitatile de invatamant prescolar,scolar si liceal din orasul 

Targu Neamt ,este asigurata de catre Dispensarul Scolar prin cabinetele medicale ale Compartimentului 

Medicina Generala si Compartimentului  Stomatologic,aflate in subordinea Directiei de Asistenta Sociala 

a Orasului Targu Neamt.Personalul care a deservit aceste cabinete ,pe parcursul anului 2017,a fost : 
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MEDICI  : 
    1.Dr.PLATON MARIA MIHAELA                 -medic medicina generala 
    2.STEFAN SORINA MANUELA                    -medic primar medicina de familie(in per.11.09.2017-
31.12.2017) 
                                                                            ½ norma 
    3.STAN ELENA                                              -medic dentist(in per.03.02.2017-31.12.2017) 
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.TARANU NICOLETA    -asistent medical principal 
   10.VARTIC DANA VIORICA                            -asistent medical principal 
   11.CIOCOIU CATALINA DUMITRITA            -asistent medical -voluntar 
 
 

 

                                       

                                 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 PRELUNGIT 

NR.ELEVI 

EXAMINA

TI 

NR.CAZURI 

DEPISTATE 

 

 

 

 

 

 

 

1.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC DUPA VACANTA DE IARNA 

11-20.01.2017 

   5275   82 

2.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC DUPA VACANTA INTERSEMESTRIALA 

13-17.02.2017 

   5526   97 

3.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC DUPA VACANTA DE PASTI 

2-8.05.2017 

  5555   87  

4.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC DUPA VACANTA DE VARA    5650 120 

 COMPARTIMENT MEDICINA GENERALA La sfarsitul anului 2017 

1. NUMAR MEDICI           1 si 1/2 

2. NUMAR ASISTENTI MEDICALI          9 

3. NUMAR DE CABINETE MEDICALE           6   

4.        NUMAR COPII INSCRISI IN UNITATI SCOLARE                        

                                                                      NUMAR DE PRESCOLARI INSCRISI IN GRADINITE   673 pr.prelungit       80 pr.normal 

NUMAR DE ELEVI INSCRISI IN  CLASELE PREG-VIII 1990 

NUMAR DE ELEVI INSCRISI  IN CLASELE IX-XII 2853       

NUMAR DE ELEVI INSCRISI IN SCOLI 

PROFESIONALE 

  168 

                                                         TOTAL 5764 (elevi si prescolari) 
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11-18.09.2017 

5.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC DUPA VACANTA -GRADINITE SI SCOLI 

PRIMARE 

6-13.11.2017 

  1885   57 

6.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC  IN GRADINITE CU PROGRAM PRELUNGIT 

 

  650 

ZILNIC(IN 

MEDIE) 

456 

7.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC IN CAZ DE BOLI TRANSMISIBILE(ANGINE 

/OTITE CU STREPTOCOC BETA HEMOLITIC) 

  675 - 

8.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC AL ELEVILOR SOSITI IN TABARA SCOLARA DE 

LA OGLINZI  

 1236 22 

                                                                                                              TOTAL 

 
25802+650

ZILNIC(IN 

MEDIE) 

921 

CAZURI 

 b.VACCINARI  

 

 

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 - 

 

5.TESTARE IDR PENTRU DEPISTAREA TUBERCULOZEI - 

 TOTAL 

                          
- 

    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 

 705 

2.NR.DE ACTIUNI DE INSTRUIRE A PERSONALULUI DE INGRIJIRE SI 

CURATENIE CU INTOCMIREA DE PROCESE VERBALE 

   19 

3.CONTROALE IGIENICO-SANITARE LA BLOCURILE ALIMENTARE –

DE CATRE MEDICI 

 571 

 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” 

   36 

6.CONTROALE IGIENICO SANITARE  IN SPATIILE TABEREI SCOLARE    77  

                                                                                                   TOTAL 2013 controale 
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d.EDUCATIE PENTRU SANATATE MEDIC

I  

 

ASIST.MEDICA

LI 

 1.E.P.S.PENTRU NUTRITIE SANATOASA SI PREVENIREA OBEZITATII  43   52 

2.E.P.S. PENTRU PROMOVAREA ACTIVITATII FIZICE 20   35 

3.E.P.S PENTRU PREVENIREA FUMATULUI 18   26 

4.E.P.S. PENTRU PREVENIREA CONSUMULUI DE ALCOOL 20   20 

5.E.P.S.PENTRU PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI INCLUSIV 

SUBSTANTELOR ETNOBOTANICE 

40   17 

6.E.P.S.PENTRU VIATA DE FAMILIE ,INCLUSIV BOLI CU 

TRANSMITERE SEXUALA 

12   22 

7.E.P.S. PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR RUTIERE,ACTIUNI IN 

CAZ DE DEZASTRU 

  5    5 

8.ORE DE EDUCATIE PRIVIND UN STIL DE VIATA SANATOS 30   38 

9.E.P.S.PENTRU GRUPELE DE “SANITARII PRICEPUTI” 25   28 

                                                                                                   TOTAL 213 

ORE 

243 

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) 

- 

2.DEZINFECTIA GENERALA  A COLECTIVITATILOR CU CAZURILE DE 

HVA 
- 

3.EDUCATIE SANITARA A CONTACTILOR DE CAZ - 

                                                                                                   TOTAL  - 

f.ACTIUNI DE PREVENIRE A ANGINELOR CU STREPTOCOC HEMOLITIC DE 

GRUP A 

 

 1.EXAMENUL MEDICAL  AL CONTACTILOR DE CAZ  181  ELEVI CONTACTI 

2.BILETE DE TRIMITERE PT.RECOLTARE DE EXUDAT FARINGIAN  42 BT 

3.TRATAMENT DE PREVENTIE A CONTACTILOR PRIN ELIBERAREA 

DE RETETE MEDICALE 
  7 Rp 

4.EDUCATIE SANITARA A CONTACTILOR DE CAZ   6 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   182 

2.CLASELE I   214 

3.CLASELE  a IV-a   187 

4.CLASELE  a VIII-a  202 
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5.CLASELE a XII-A  657 

6.ULTIMUL AN DE SCOALA PROFESIONALA    47 

                                                                         TOTAL 1489 ELEVI SI 

PRESCOLARI 

7.MASURATORI  SOMATOMETICE LA ALTE GRUPE DE VARSTA 

DECAT CELE DE LA BILANT 

 

4101 

8.NUMAR DE  AFECTIUNI CRONICE DEPISTATE CU OCAZIA 

EXAMENULUI DE BILANT 

  556 

 

9.BILETE DE TRIMITERE CATRE MEDICI SPECIALISTI 

 

  498 

        II.ASIGURAREA ASISTENTEI MEDICALE DE URGENTA SI CURATIVA(CONFORM COMPETENTELOR 

DIN FISA POSTULUI) 

 1.CONSULTATII 5484 

2.TRATAMENTE 8239 

3.PANSAMENTE SI ALTE MANEVRE MEDICALE  1005 

4.CONSULTATII TABARA OGLINZI SI TABARA DE VARA     460 

5.TRATAMENTE SI PANSAMENTE TABARA OGLINZI     732 

                                                                                            TOTAL 15920 

       III.ELIBERARE SI VIZARE A DOCUMENTELOR MEDICALE 

a.ADEVERINTE 

MEDICALE PENTRU 

EDUCATIE FIZICA SI 

SPORT 

1.SCUTIRI TOTALE DE EDUCATIE FIZICA   209 

2.SCUTIRI PARTIALE DE EDUCATIE FIZICA   854 

3.ELIBERARE ADEVERINTE PENTRU EDUCATIE FIZICA-

CLINIC SANATOS 

3897 

3.ADEVERINTE  MEDICALE PENTRU COMPETITII 

SPORTIVE 

  786 

 TOTAL   5746 ADEVERINTE 

MEDICALE 

b.ADEVERINTE 

MEDICALE PENTRU 

SCUTIRE DE ORE 

1.ELIBERARE DE ADEVERINTE MEDICALE  PENTRU 

ORELE DE CURS 

355 

2.VIZAREA ADEVERINTELOR MEDICALE PENTRU ORE 

DE LA ALTI MEDICI 

540 

                                                                                              TOTAL 895  

c.ADEVERINTE 

MEDICALE DE 

1.ADEVERINTE MEDICALE PENTRU  INSCRIEREA LA 

LICEU 

206 
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INSCRIERE INTR-UN 

CICLU DE 

INVATAMANT 

SUPERIOR 

2. ADEVERINTE MEDICALE PENTRU  INSCRIEREA LA 

FACULTATE 

660(cate 3-5 formulare) 

                                                                                               TOTAL  866  

d.ELIBERAREA DE 

AVIZE 

EPIDEMIOLOGICE SI 

DOVEZI 

DEVACCINARE 

1.ELIBERAREA DE AVIZE EPIDEMIOLOGICE PENTRU 

EXCURSII,TABERE SI OLIMPIADE NATIONALE 

1105 

2.ELIBERAREA DE DOVEZI DE VACCINARE PENTRU 

TRANSFER SCOLAR 

  10  

3.ELIBERAREA DE DOVEZI DE VACCINARE PENTRU 

MEDICII DE FAMILIE CU VACCINARILE FACUTE IN 

SCOALA PANA IN 2015 

  25 

 TOTAL 

 
1140 

       IV.ALTE ACTIVITATI 

 1.NUMAR FISE MEDICALE INTOCMITE  1880 

2.NUMAR FISE MEDICALE INTOCMITE CAZURILOR NOI 

DE BOLI CRONICE 

  260 

                                                                                              TOTAL 2140 

                                                                                                              

III. BIROU BUGET CONTABILITATE  

1. COMPARTIMENT CONTABILITATE 

    Pe parcursul anului 2017 s-au desfăşurat următoarele activităţi în cadrul Biroului Financiar - Contabil: 

 1. întocmirea şi supunerea spre aprobare Consiliului Local a bugetului de venituri şi cheltuieli, 

precum şi rectificarea acestora conform prevederilor legale; HCL 122/30.03.2017, HCL 

250/03.08.2017, HCL 267/31.08.2017, HCL 321/08.11.2017. 

2. 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; 

3. organizarea şi conducerea evidenţei angajamentelor bugetare şi legale în conformitate cu normele 

metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice; 

4. organizarea şi conducerea contabilitatea în condiţiile legii; 



 
263 

 

5. întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, conform normelor elaborate de Ministerul 

Finanţelor Publice, dari de seamă pe trim I, II, III şi anuală, balanțele de verificare lunare raportate in 

sistemul FOREXEBUG. 

6. asigurarea pentru angajaţii directiei plata salariilor şi a altor drepturi salariale; 

7. întocmirea corectă şi în timp util a declaraţiilor privind obligaţiile de plată către: bugetul de 

stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform 

normelor legale în vigoare, D112, D100, M500, recuperare CM, situaţii statistice 

8. organizarea lucrărilor de inventariere în conformitate cu legislaţia specifică şi înaintarea 

propunerilor privind componenţa comisiilor de inventariere, precum şi a comisiei centrale de 

inventariere. 

9. informări privind legislaţia în domeniu; 

10. corespondenţa cu celelalte instituţii în termenele legale; 

11. activitatea de arhivare; 

12. întocmirea  evidenţei privind activităţile de încasări şi plăţi prin casierie în numar de 75 buc; 

13. 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 240 buc; 

14. lucrări de corespondenţă primită/emisă de unitate; depunerea la poştă a mandatelor poştale 

precum şi a borderoului însoţitor în număr 1250  de plicuri; 

15. 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 264 buc ; 

Execuţia de casă la data de 31.12.2017 cu privire la plăţile efectuate de către Direcţia de Asistenţă 

Socială a oraşului Tîrgu Neamţ, defalcate pe capitole, subcapitole şi articole, poate fi sintetizată 

astfel: 
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BUGETUL PE ANUL 2017 – sursa 02  

Denumire indicator Cod 

indicator 

Buget initial Buget 

31.12.2017 

Realizări/Plăţi 

efectuate 

Toatl buget DAS  5424000 5366000 5100789 

     

66.02.08- Servicii de sănătate 

publică 

 

735000 

 

 

735000 

 

 

682460 

Cheltuieli de personal 10 

626100 

 

626100 

 

617430 

Bunuri şi servicii 20 108900 108900 65030 

     

Asistenţă social în caz de 

invaliditate 68.02.05.02 

 

2575000 

 

 

 

2553780 

 

 

 

2420544 

Cheltuieli de personal – 

asistenţi personali 

10  

 

1065000 

 

 

1065000 

 

 

1019901 

Bunuri şi servicii 20 10000 8780 8775 

Asistenţă social - indemnizaţii 57  

1500000 

 

1480000 

 

1391868 

Creşe 68.02.11  450000 469650 453428 

Cheltuieli de personal 10  

350000 

 

347940 

 

342324 

Bunuri şi servicii 20 100000 121710 111104 

Ajutor social 68.02.15.01   

46000 

 

92000 

 

70070 

Asistenţă socială 57 46000 92000 70070 

Cantine de ajutor social 

68.02.15.02 

  

150000 

 

144010 

 

144005 

Bunuri şi servicii 20 150000 144010 144005 

Alte cheltuieli în domeniul 

asigurărilor şi asistenţei 

sociale 68.02.50.50 

  

 

 

 

1456000 

 

 

 

 

1371560 

 

 

 

 

1330283 

Cheltuieli de personal 10 1155000 1213060 1190105 

Bunuri şi servicii 20 70000 97500 88997 

Asistenţă socială 57 26000 18200 13400 

Asociații și fundații 59 200000 37800 37781 

Cheltuieli de capital 71  

5000 

 

5000 

 

0 
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             2. COMPARTIMENT RESURSE UMANE  

Compartimentul Resurse Umane, Registratura si Administrativ a acţionat în cursul anului 2017 
pentru asigurarea drepturilor salariale ale angajaţilor conform reglementărilor legale în vigoare, pentru 
actualizarea dosarelor de personal şi dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici, cu organizarea 
concursurilor pentru functii publice si de executie, cu fişele de post, cu evaluarile profesionale anuale, cu 
modificările intervenite în funcţia deţinută şi salarizarea postului ocupat, reactualizând toate 
modificarile in programul REVISAL transmis la ITM si pe portalul de management al functiilor publice din 
cadrul ANFP 

Principalele activităţi ale compartimentului în anul 2017: 

  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.; 

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 pentru personalul din cadrul serviciului şi a gestionat  un 
exemplar din acestea pentru toti funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul DAS. 

6. A întocmit şi completat dosarele profesionale ale funcţionarilor publici (19 dosare)  şi a dosarelor de 
personal pentru personalul contractual (88 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 examenelor ( 12 concursuri); 
-  constituirea comisiilor de concurs / examinare 9 decizii); 
-  pregătirea şi afişarea tematicii şi bibliografiei (pentru 12 concursuri) ; 
-  verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs / examen cu privire la documentele necesare pentru 

înscriere ( 23 dosare) 
- demersurile de incadrare pentru noii angajati: 8 angajati 
- condiţiile de depunere a jurământului de către funcţionarii publici numiti in functie in urma 

concursurilor (1 functionari) 
8. Au fost centralizate declaratiile privind stabilirea deducerilor personale pentru angajatii D.A.S. (27 
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 (19 declaratii), transmiterea 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 425 decizii  si 425 referate avand ca obiect: 
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- numirea in functii publice de executie:  ( 8 ) 

- numire in functii publice de conducere: ( 2 ) 

- incetare suspendare raport de serviciu: ( 1 ) 

- suspendare raport serviciu:  ( 1 ) 

- suspendare contract de munca – personal contractual:  ( 3 ) 

- reluare contract de munca – personal contractual: ( 3 ) 

- angajari in functii contractuale de executie:  ( 7 ) 

- angajari in functii contractual de conducere:  ( 0 ) 

- angajari asistenti personali: ( 18 ) 

- prelungiri contracte individuale de munca asistenti personali: ( 11 ) 

- incetari contracte individuale de munca asistenti personali:  ( 6  )  

- exercitare cu caracter temporar a functiilor publice de conducere:  ( 4 ) 

- constituire comisii concurs/comisii solutionare contestatii :  ( 13 ) 

- modificari salariale pentru asistentii personali (126) 

- reincadrari personal contractual Legea 153/2017 :  72  

- modificari salariale medici si asistenti medicali:  ( 3 ) 

-modificari salariale compartiment gospodaresc: ( 6 ) 

- modificari salariale pentru functionarii publici: ( 48 ) 

- modificari salariale pentru personal contractual ( cresa si centrul sf Teodora):  ( 32 ) 

- acordare spor conditii vatamatoare:  ( 1 ) 

-acordare indemnizatii persoanelor incadrate in grad de handicap grav :  ( 63 ) 

-incetarea acordarii indemnizatiei persoanelor incadrate in grad de handicap grav:  ( 39 ) 

- aprobare Regulament ocupare posture vacante: (  1 ) 

- transfer personal de la cantina sociala la Centrul Sf. Teodora si Cresa:  ( 2 ) 

12. A efectuat actualizarea dosarelor beneficiarilor de indemnizatie de handicap( 115 ) dosare; 

13. A incheiat 26 contracte de munca din care 18 pentru asistenti personali si 8 pentru personalul 
contractual din cadrul D.A.S; 

14. A incheiat 2 contracte de volutariat si declaratii de confidentialitate; 
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15. A ţinut evidenţa personalului contractual prin programul REVISAL;  

16. A operat toate înregistrările in Registrul general de evidenţă a salariaţilor :  ( 309 ) 

17. A verificat şi înregistrat  în  permanenţă toate modificările din statul de funcţii al D.A.S. pe  Portalul 
de Management al funcţiilor publice; 

18. A ţinut evidenţa concediilor de odihnă a angajatilor din cadrul DA.S. Tg. Neamţ si a eliberat si 
completat 264 cereri C.O; 
19. 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., Casa Judeteana de Pensii, 
Direcţiei Judeţene de Statistică s.a. (15 situatii); 

20. Transmiterea trimestriala de catre consilierul de etica  a rapoartelor privind respectarea normelor de 
conduita a functionarilor publici; 

21. A asigurat corespondenta cu alte institutii: A.N.F.P, D.S.P. Neamt, O.A.M.G.M.A.M.R., Colegiul 
Medicilor Neamt, Casa de pensii, Colegiul Medicilor Dentisti Neamt, Primaria Tg. Neamt, Ministerul 
Sanatatii,  s.a. (75 adrese); 

22. A întocmit acte aditionale pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru 
modificari salariale ( 86 acte ) , pentru prelungiri contracte individuale de munca pentru perioada 
determinata ( 11 acte ).; 

23. A actualizat dosarele  persoanelor încadrate în grad de handicap, potrivit Legii 448/2006: ( 163 
dosare )  

24. A tinut evidenta rapoartelor de evaluare a performantelor individuale a functionarilor publici (17) si 
a personalului contractual (32). 

25.  A asigurat corespondenta cu asistentii personali si a urmarit participarea acestora la cursul de 
perfectionare obligatoriu ( 32 participanti ). 

26. A intocmit programarea concediilor de odihna pentru toti angajatii institutiei. 

27. A elaborat proceduri conform Ordinului 400/ 2015 pentru aprobarea Codului Controlului Intern 
Managerial al Entitatilor Publice pentru Serviciul Resurse Umane Registratura si Administrativ. 

28. A asigurat selectionarea, ordonarea si arhivarea documentelor, conform nomenclatorului arhivistic. 

29. A intocmit nomenclatorul arhivistic al Directiei de Asistenta Sociala pentru anul 2017 . 

  IV. COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE PROGRAME SOCIALE  SI DEZVOLTARE  LOCALA              

In perioada  01.01.2017 – 31.12.2017, la compartimentul achizitii publice s-au derulat activitati 

de realizare a programului de investitii aprobat prin bugetul local : 

- 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;  
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- 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;  

- s-a asigurat aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a 
hotararilor de licitatii, prin încheierea contractelor de achizitie publica;  

- am realizat imatricularea autoturismului VW TOURAN, potrivit imputernicirii de la Primarul 
orasului; 

- 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: 

1. Saptamanal s-a facut achizitia alimentelor, serviciilor si produselor  pentru Cresa nr.1 – un 
numar de 1410  achizitii directe; 

2. Pentru Centrul de Primire in Regim de Urgenta a Persoanelor Fara Adapost „Sf Teodora” s-au 
realizat un numar de 57 achizitii directe; 

3. Pentru cabinetele medicale si cabinet stomatologic s-au realizat 379 achizitii directe 
insemnand servicii medicale, medicamente si produse de birotica; 

4. Pentru buna desfasurare a activitatilor birourilor D.A.S. Tg. Neamt s-au realizat 131 de 
achizitii directe pentru produse si servicii; 

5. S-au mai realizat achizitii pentru servicii PSI, PSM, SSM,  servicii de medicina muncii, 
certificate digitale si servicii de deratizare. 

Am participat la cursul online privind Siteme pentru optimizarea proceselor de achizitie publica, 
sustinut in luna octombrie 2017. 

Am intocmit demersurile pentru obtinerea Autorizatiei de funcftionare (D.S.P.) a Cabinetului 
medical scolar, pentru Gradinita nr. 2. 

Am participat la procesul de inventariere a bunurilor aflate in subordinea Directiei de Asistenta 
Sociala. 

Am intocmit rapoarte in S.E.A.P. 

Am participat si realizat intocmirea procedurilor de lucru privind achizitiile publice. 

Am solicitat raspunsuri de la A.N.A.P., pentru diferite spete privind achizitiile de servicii. 

Activitate de arhivare. 

Am cautat sa fim mereu informati cu tot ce apare nou legat de specialitatea noastra şi sa fim 
mereu bine documentati si pregatiti. 

V. COMPARTIMENTUL JURIDIC 

 Activitatea Biroului Juridic, în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017, a constat în principal în 
următoarele: 

 - Biroul Juridic a avut ca scop respectarea legalităţii actelor emise de către directorul executiv al 
Direcției de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț  
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 - în perioada sus-amintită, la Direcția de Asistența Socială a orașului Tîrgu Neamț  ca şi instituție cu 
personalitate juridică , s-au înregistrat de către Biroul Juridic  un nr. de 518 decizii si 131 de contracte. 

  -avizarea juridică a referatelor care stau la baza Deciziilor emise de directorul DAS  şi verificarea din 
punctul de vedere al legalităţii a proiectelor de hotărâre și rapoartelor de specialitate, supuse spre 
adoptare Consiliului Local 

1. P.H.privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2017, în 
vederea repartizării persoanelor care trebuie sa efectueze munca în folosul comunității 

2. P.H privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a oraşului Tîrgu Neamţ 2017-
2020 

3. PH privind aprobarea cuantumului alocației de hrană, a costului mediu lunar de întreținere și a 
contribuției de întreținere pentru un copil înscris la Creșa nr.1 Tg. Neamt suportată de părinte 
/reprezentant legal care nu are domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului Tg. Neamţ pentru 
anul 2017 

4. PH 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 care are domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului Tg. Neamţ pentru anul 
2017 

5.  PH privind aprobarea costului mediu lunar de întretinere a beneficiarilor Centrului de Primire în 
regim de Urgentă a Persoanelor fără Adăpost ”Sf. Teodora” Tg. Neamt ” pentru anul 2017 

6. PH privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul 
local în baza legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 
personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență social 

7.  PH privind aprobarea modelului-cadru de Contract de Parteneriat dintre UAT Tîrgu Neamt si 
alte UAT-uri pentru sustinerea financiară a serviciilor specializate acordate de Directia de 
Asistentă Socială a orasului Tîrgu Neamt prin Creșa nr.1 Tîrgu Neamt, pentru copiii înscriși la 
cresă și care nu au domiciliul stabil pe raza orașului Tîrgu Neamt, 

8.  PH privind aprobarea modelului-cadru de Contract de Parteneriat dintre UAT Tîrgu Neamţ şi 
alte UAT-uri pentru susţinerea financiară a serviciilor specializate acordate de Direcţia de 
Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ prin Centrul de primire în regim de urgență a 
persoanelor fara adapost ,,Sfanta Teodora,, Tîrgu Neamţ, pentru beneficiarii care nu au 
domiciliul stabil pe raza oraşului Tîrgu Neamţ, 

9.  PH privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii din cadrul Direcţiei de Asistenţă 
Socială a oraşului Tîrgu Neamţ, 

10.  PH privind desemnarea unui consilier local ca membru al Consiliului Comunitar Consultativ, 
11.  PH privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul 

local al Orașului Tîrgu Neamț pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2018, în 
baza Legii nr. 34/1998 și nivelul subvențiilor acordate  

  -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, constituirii sau modificări ale unor comisii, 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, membrii în comisiile de concurs , a comisiilor de evaluare oferte(servicii 
de catering) ; referate si decizii recuperare zi liberă , comisie de disciplină, comisie monitorizare, echipă 
de gestionare riscuri, referate numire curator special, convenție de colaborare între DAS și Poliția Locală 
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a orașului Tîrgu Neamț, elaborare Cod de conduită și integritate  a functionarilor publici si personal 
contractual , Regulament Intern Cresa nr. 1, contracte prestari servicii Creșa nr.1. 

 -s-a răspuns cererilor petenţilor (în număr de 20 ) prin informarea corecta a petentilor privind 
reglementarile legale in vigoare si oferirea unor solutii oportune pentru solutionarea problemelor 
acestora, si cererilor formulate in baza Legii 544/2001 privind informatiile de interes public(2 cereri ) 

- s-au luat măsuri de aducere la cunostința publică a deciziilor Directorului și dispozițiilor Primarului care 
au caracter de interes general pentru comunitate prin afișare și postare în rețeaua internă a instituției. 

-am analizat toate documentele furnizate de celelalte compartimente oferind consultanță juridică cu 
privire la subiectele expuse (Legea 416/2001; Legea 448/2006; Codul Muncii,etc  

- răspundem de distribuirea Monitorului Oficial în momentul aparitiei noutăților legislative, cu privire la 
modificări, actualizări ce fac obiectul activității D.A.S. 

- punerea în executare a unui nr. de 7 mandate de executare a muncii în folosul  comunității și 
corespondență cu persoanele pentru care s-au emis mandate de executare muncă  

-corespondență cu Direcția de Venituri Impozite și Taxe Tg.Neamț pentru scăderea amenzilor prin 
prestare de munca în folosul comunității 

- am făcut parte din cadrul comisiei de recepție, comisia de inventariere a elementelor de natura 
activelor bunurilor din patrimoniul D.A.S, comisii de concurs . 

-au fost afișate pe pagina de internet a Primăriei Tg Neamț  informații de interes public (buletin 
informativ) 

-elaborare proceduri operaționale pentru aplicarea Ordinului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităților publice, activitatea de secretar al comisiei de gestionare a 
riscurilor la nivelul DAS  

-selecționare, ordonare, inventariere și arhivarea documentelor conform nomenclatorului arhivistic 

- participarea la ecologizare pe malul Ozanei din dispozitia primarului. 

                                          

         Pentru anul 2018 obiectivul principal constă în ridicarea nivelului profesional prin îmbogăţirea 
cunoştinţelor, perfecţionare şi o mai bună adaptare la schimbările legislative. 

          Propuneri pentru remedierea deficientelor: 

Considerăm că nivelul de aprofundare a cunoștințelor și o mai bună pregătire în domeniu a consilierilor 
juridici din cadrul biroului ar putea fi îmbunătățite prin participarea la cursuri de perfecționare, în special 
în domeniul actelor administrative precum și prin participarea la o serie de evenimente de real interes 
pentru dezvoltarea schimbului de experență pe domenii specifice asistenței sociale. 
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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 2017 în structura de paturi şi 

ambulatorie prevăzută prin Ordinul M.S.nr. 793/2010 şi aprobata prin Hotărârea C.L.  Tg. Neamț  nr. 

73/28.01.2017, 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 

- 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. 

 Continuitatea asistentei medicale s-a asigurat prin cele trei linii de garda aprobate pe spital 
(specialitati medicale, specialitati chirurgicale si pediatrie), iar pentru Compartimentul primire urgente, 
prin linia de garda  medicina de urgenta, infiintata la datade 01.10.2017.                     

                  Asistenta medicala spitaliceasca, ambulatorie si de urgenta, a fost asigurata de un număr 
mediu de salariați de 340, dintr-un total de 483 posturi aprobate prin statul de funcții, fata de 620 
posturi normate in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii  1224/2010.                     

                       La finele anului 2017 din cele 378 posturi ocupate, 222 posturi sunt ocupate de personal 
medico-sanitar (din care :  47 medici şi alt personal sanitar cu studii superioare şi 175 personal sanitar 
mediu)  97 posturi sunt ocupate de personal auxiliar sanitar,   iar 59 posturi sunt ocupate de  personal 
administrativ (32,5 TESA şi  26,5 muncitori). 

                        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 2017, situația prezentându-se astfel: 
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Categoria de 

indicatori 
Denumire indicator 

Valoare medie 

nationala conf. 

Ord.MSP 1567 

din 2007 pe tip 

de spital 

Valoarea 

indicatorilor 

realizati 

in semestrul I 

2017 

Valoarea 

indicatorilor 

realizati in 

ANUL 2017 

Indicatori de 

management al 

resurselor umane 

Numar mediu de bolnavi 

externati (spitalizare 

continua) pe un medic 

418.00 139,58 262,42 

 

Numar mediu de bolnavi 

externati la o asistenta 

medicala 

88.00 28,47 51,82 

 
Proportia medicilor din 

totalul personalului angajat 
8.59 8,66 8,45 

 

Proportia personalului 

medical din totalul 

personalului angajat al 

spitalului 

55.45 55,31 53,00 

 

Proportia personalului 

medical cu studii 

superioare din totalul 

personalului medical 

17.70 20,71 22,28 

 

Numarul mediu de cons. 

efectuate in ambulatoriu pe 

un medic 

4082.00 1121,00 2232,00 

 

Numar mediu de consultatii 

pe medic in camera de 

garda / UPU 

50.00 731,00 1727,58 

     

                   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: 
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        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 calitatii 

serviciilor medicale şi a utilizării eficiente a resurselor alocate; 

       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; 

 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 serviciilor medicale de urgenta prin infiiintarea lilei de garda in specialitate, la 

nivelul Compartimentului de primire urgente. 

-   atragerea de noi specialisti (cu precadere a medicilor) in cadrul spitalului, pentru diversificarea 

gamei de servicii medicale acordate pacientilor 

               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 2017 

Valoarea 

indicatorilor 

realizati in 

anul 2017 

Indicatori de 

utilizare servicii 
Numarul de pacienti externati  specific 4327 8135 



 
274 

 

 

           Modul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli este reflectat in Indicatorii economico 

financiari , parte a indicatorilor de performanță ai managementului,  care se prezintă astfel: 

Categoria de indicatori 

 

 

 

 

Denumire indicator 

Valoarea 

indicatorilor realizati 

in sem I 2017 

Valoarea 

indicatorilor 

realizati in anul 

2017 

 Durata medie de spitalizare  7.10 6.70 6.68 

 

Proportia pacientilor internati 

din totalul pacientilor prezentati 

la camera de garda (%) 

specific 18.78 17.18 

 
Proportia urgentelor din totalul 

pacientilor internati (%) 
59.00 72.98       73.17 

 
Indicele de complexitate  cazuri 

pe spital si pe fiecare sectie  
0.6675 1.0543 1.0502 

 

Procentul pacientilor cu 

interv.chirurg. din total pacienti 

externati din sectiile 

chirurgicale(%)* 

specific 51.22 52.50 

 CHIRURGIE GENERALA 53.26 49.52 51.37 

 OBST.GINECOLOGIE 41.14 52.34 53.20 

 

Procentul pacientilor cu 

complicatii si co-morbiditati din 

totalul pacientilor externati (%) 

specific 96.90 96.92 

 
Numar de consultatii in 

ambulatoriu 
specific 14573 29016 

 
% internari in urgenta din total 

internari 
59.00 72.98 73.17 
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Indicatori economico-

financiari 

Executia bugetara fata de 

bugetul de cheltuieli aprobat 

 

96,92 

 

94,50 

 

Structura cheltuielilor pe tipuri 

de servicii si in functie de 

sursele de venit 

98,53 94,97 

 
Proportia cheltuielilor cu servicii 

de urgenta in total cheltuieli (%) 
18,33 18,40 

 

Proportia cheltuielilor pentru 

servicii paraclinice in total 

cheltuieli (%) 

 

  7,96 

 

  7,81 

 

Proportia cheltuielilor pentru 

servicii de spitalizare continua in 

total cheltuieli (%) 

 

55,63 

 

51,24 

 

Proportia cheltuielilor pentru 

servicii de spitalizare de zi in 

total cheltuieli (%) 

 

            11,66 

 

 

12,90 

 

Proportia cheltuielilor pentru 

servicii in ambulatoriul de 

specialitate in total cheltuieli 

(%) 

     4,95 

 

 4,62 

 

 
Procentul veniturilor proprii din 

totalul veniturilor spitalului (%) 
13,62 

 

12,02 

 

 

Procentul cheltuielilor de 

personal din totalul cheltuielilor 

spitalului (%) 

 69,11  80,57 
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Procentul cheltuielilor cu bunuri 

si servicii din totalul cheltuielilor 

spitalului (%) 

30,74 

 

18,86 

 

 

Procentul cheltuielilor de capital 

in total cheltuielilor spitalului 

(%) 

  0,15 

 

  0,57 

 

 Costul mediu pe zi de spitalizare 394,51 

 

351,00 

 

 

            Activitatea financiar contabilă și investiţiile realizate în anul 2017 

                    In anul 2017 Spitalul orăşenesc „Sfântul Dimitrie’’ Tg.Neamţ a beneficiat de fonduri în sumă 

totală de 26.937.001  lei, din care: 

                              - 25.175.821 lei din contracte şi acte adiţionale încheiate cu CAS Neamţ ;                                   

                              -       467.875 lei, venituri proprii ; 

                              -         49.773 lei, din fond de dezvoltare și valorificări de  bunuri casate ; 

                              -    1.218.532 lei,  din bugetul de stat și venituri proprii ale Ministerului Sănătății , 

destinate acţiunilor de sănătate , programelor de sănătate și burselor aferente medicilor rezidenți  ; 

                              -      25.000 lei,  din subvenții din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor  curente  

în domeniul sănătății; Fondurile avute la dispoziţie au fost utilizate cu respectarea destinaţiei acestora şi 

a disciplinei financiare . 

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 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 
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I. Venituri din contracte cu 

CAS 25247297 1589480 25175821 23823673 1352148 

    din care : 

 

  

 

    

  - chelt personal 20327531 1589480 20517832 19402184 1115648 

  - chelt materiale 4919766   4657989 4421489 236500 

  - chelt capital 0 0 0 0 0 

 II. Venituri proprii 510800 40800 467875 465969 1906 

    din care : 

 

        

  - chelt personal 405769   365981 364075 1906 

  - chelt materiale 

 

  

     - chelt capital 105031 40800 101894 101894 

  III. Fond dezvolt+valorif 

bunuri 49773 22505 49773 49773 0 

    din care : 

 

  

 

    

  - chelt capital 49773 22505 49773 49773 

  IV. Donatii si sponsorizari 0 0 0 0 0 

 V. Venituri din contracte cu 

DSP 1235130 0 1218532 1218532 0 

    din care :   

 

  

 

  

  - chelt personal 1048700 0       1048700         1048700 0 

  - chelt materiale 116430 0 102773 102773 0 

  - burse 70000 0 67059            67059 0 

 VI.  Subvenții buget local 28000 0 25000 25000 0 

    din care :   

 

  

 

  

  - chelt personal 28000 

 

25000 25000 0 

  - chelt capital 

    

0 

             

  TOTAL BUGET 27071000 1652785 26937001 25582947 1354054 785 

   din care :   
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 - chelt personal 21810000 1589480   21957513 20839959 1117554 

  - chelt materiale 5036196 

 

4760762 4524262 236500 

  - burse 70000 

 

67059 67059 0 

  - chelt capital 154804 63305        151667 151667 0 

     

La data de 31.12.2017, conturile de venituri deschise în Trezoreria Tg. Neamț înregistreaza un sold în 

sumă totală de 1354054 lei, care va completa resursele de care va dispune unitatea  în anul 2018. 

 În cursul anului 2017 intrarile de active fixe, sunt de 381669 lei , din care: 

                          - primite pe bază de proces - verbal de predare / primire de la  APL Tg. Neamț în sumă de 

205.080 lei : 

  Nominalizarea achiziţiilor de bunuri 

efectuate şi a altor investiţii 

 

U.M. Cantitatea Valoare 

 
Dotări independente     

 1 Echograf  buc 1 155.880 

2 Lavoare chirurgicale buc          2 30.000 

3 Purificatoare aer buc 4 19.200 

                           

              - achiziționate din venituri proprii, în sumă de 101.894 lei: 

  Nominalizarea achiziţiilor de bunuri 

efectuate şi a altor investiţii 

 

U.M. Cantitatea Valoare 

 
Dotări independente     

 1 Paturi ATI buc 5 30.018 

2 Injectomate buc         2 10.234 

3 Rampă gaze medicinale buc 1 6.545 

4 Monitor funcții vitale Buc. 2 44.625 

5 Electrocardiograf Buc. 1 10.472 



 
279 

 

 

                - achiziționate din fond dezvoltare, în sumă de 30.345 lei: 

  Nominalizarea achiziţiilor de bunuri 

efectuate şi a altor investiţii 

 

U.M. Cantitatea Valoare 

 
Dotări independente     

 1 Rampă gaze medicinale Buc 1   6.545 

2 Videolaringoscop Buc 1 23.800 

                  - primite din donații de la Fundația O șansă pentru viață și de la Organizația Salvați copiii,  în 

sumă  totală de 44.350 lei: 

  Nominalizarea achiziţiilor de bunuri 

efectuate şi a altor investiţii 

 

U.M. Cantitatea Valoare 

 
Dotări independente     

 1 Bilirubinometru Buc 1 15.232 

2 Aspirator electric Buc 1 6.750 

3 Electrocauter Buc 1 8.330 

4 Injectomat Buc 1 5.230 

5 Pulsoximetru Buc 1 8.808 

 

XXVI. SC.CIVITAS COM SRL 

Societatea comercială CIVITAS COM S.R.L.Tîrgu-Neamţ şi-a desfăşurat activitatea 

practică în anul 2017, 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 2017 aprobat de Consiliul Local al oraşului Tîrgu 

Neamţ prin Hotărârea nr. 64 din 28.02.2017 şi rectificate prin HCL 325 din 24.11.2017. 

În anul 2017 s-au emis un număr de 37 de Hotărâri din care. 
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Au avut loc următoarele modificări în structura AGA prin HCL 146/30.06.2016 

  Modificări în structura AGA: 

 30.06.2016  - Acsintoae Ana 

    - Dron Vasile 

    - Borş Paul 

Structura CA a fost desfiinţată. 

OBIECTIVELE  SOCIETĂŢII  PENTRU  ANUL  2017 

Pentru anul 2017, obiectivele societăţii stabilite prin Bugetul de venituri şi cheltuieli al 

societăţii aprobat de Consiliul Local al oraşului Tg. Neamţ prin Hotărârea nr. 64 din 

28.02.2017 şi rectificate prin HCL 325 din 24.11.2017au fost următoarele: 

- realizarea unor venituri totale de 1865710 lei, din urmatoarele activitati: 

 - realizarea unui profit brut de 15120 lei. 

                  - realizarea obiectivelor de investiții din piata agroalimentara: 

- construire tronson module stradale stadion 

- schimbare invelitoare complex Comercial 

- reparatii constructii Civitas 

- amenajare teren intrare piata 

 

REALIZĂRILE  SOCIETĂŢII  ÎN  ANUL  2017 

În anul 2017, societatea comerciala CIVITAS COM S.R.L. Tirgu Neamt a continuat 

activitatile desfaşurate in anii anteriori, respectiv administrarea pietei agroalimentare, 

oborului si bazarului şi administrare parcari cu plata şi parcari de reşedinta. 

Obiectivele societatii pentru aceasta perioada au fost cele stabilite prin Bugetul de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2017, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 64 din 

28.02.2017 rectificate prin HCL 325/24.11.2017 şi mentionate la inceputul prezentului 

raport, precum şi aducerea la indeplinire a urmatoarelor masuri: 

- masurile stabilite de organele de control: sanitare, veterinare, protectia 

consumatorului, protectia mediului, P.S.I., etc. 

- masurile stabilite prin Hotararile Adunarii Generale şi Consiliului de Administratie 
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a Societatii precum şi prin Dispozitia Primarului oraşului Tg. Neamt 

Veniturile totale ale societatii la 31.12.2017 au fost de 1852630 lei fiind  

realizate din:  

-administrarea pietei agroalimentare, oborului şi bazarului (chirii +taxe)     1351260 lei 

- venituri din parcari                  330720 lei 
- prestari  servicii 102690 lei 
- venituri din marcaje rutiere 31320 lei 
-venituri din producția de imobilizari                                                                   8590 lei 
- venituri din parcări de reședință  20210 lei 
-alte venituri din exploatare           6470  lei 
-     venituri financiare                                                                                          1370 lei 

 

    Cheltuielile totale ale societații la sfarşitul acestei perioade au fost de   1831630 lei  

Profitul brut al societatii in această perioadă a fost de                           21000 lei 

Din creditele bancare in suma de 85156 lei existente la inceputul anului 2017 s-au 

achitat rate in suma de 50080 lei precum şi dobanzi in suma totala de 5600 lei. 

In luna octombrie 2017 s-a contractat un credit cu termen de rambursare de 5 ani 

scadent in octombrie 2022, in suma de 259970 lei necesar investitiilor realizate in 2017. 

Valoarea investitiilor realizate in 2017 a fost in suma de 367710 lei provenind din 

surse proprii de finanțare şi credit bancar. 

In anul 2017 s-au incheiat 34 contracte de inchiriere pentru suprafete de teren, 

module, spații in piata oraşului Tg. Neamt astfel: 

- 24 contracte incheiate pentru chiriaşii deja existenți care au mai 

inchiriat alte module sau care au avut diferite modificari in ceea ce priveşte 

societatea - schimbare forma societate II, IF, PFA ş.a 

- 10 contracte incheiate pentru chiriaşi nou veniti in piata. 

La finele anului 2017, societatea are in derulare un numar de 199 contracte de 

inchiriere pentru module, spatii, teren in vederea desfaşurarii activitatii de comert.  

De asemenea un numar de 15 module sunt libere ca urmare a rezilierii contractului 

de inchiriere. 

La sfarşitul anului 2017 societatea are contractate urmatoarele credite bancare: 

-   credit bancar pentru investitii parcari in suma de 35076 lei, pe o perioada de 5 

ani, avand ca termen de rambursare 01.08.2018. 
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- credit bancar investitii piata in suma de 253032 lei avand ca termen de 

rambursare octombrie 2022. 

 

XXVII. SC CENTRUL DE ÎNTREȚINERE URBANĂ SRL  

 Societatea comerciala Centrul de Intretinere Urbana SRL, pe parcursul anului 2017  

a continuat activitatile specifice actului constitutiv  - activitati de intretinere urbana, prin 

lucrari de constructii, prestari servicii DDD, iar in urma obtinerii  avizelor si autorizatiilor 

necesare   desfasurarii   activitatilor   veterinare, a executat si servicii de ecarisaj. 

 In decursul anului 2017 s-au realizat venituri in valoare de  373.537,61, din care : 

 Lucrari -Constructii (domeniul public, Primarie) – 137.261,88  lei 

 Prestari servicii Deratizare, Dezinfectie, Dezinsectie -  18.174,42  lei 

 Prestari servicii Ecarisaj  – 218.101,31  lei 

 Lucrari executate in 2017 facturate si neincasate in valoare de 63.747,01 lei. 
 
Situatie lucrari -2017 

- Vopsit si montat cosuri de gunoi : parc Casa Culturii, Ion Creanga , str.Mihai 

Eminescu,Stefan cel Mare, 1 Decembrie 1918 

-reparat si vopsit banci - parc Ion Creanga, Casa Culturii 

- reparat si vopsit pergola - parc Casa Culturii 

- reparat si vopsit jardinière - sediul Primariei, Parc Central 

- remont loc joaca zona ANL-22 Decembrie 

- lucrari de imprejmuire cu plasa Strand Cetate 

- reparatii birou Colegiul National Stefan cel Mare 

-lucrari de racordare la reteaua publica de canalizare la Centrul Sf.Teodora 

- decolmatare geigere pe str. Stefan cel Mare, Mihai Eminescu, Marasesti, Cuza Voda 

- lucrari de mutare a tuburilor din beton - zona Baile Oglinzi 

- lucrari de reparare a curtii interioare la Colegiul National Stefan cel Mare 

- lucrari de hidroizolare a terasei B1.M6-22 Decembrie 

- lucrari pentru colectarea apei pluviale in parcarea de la Stadion Cetate 
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-lucrari de amenajare intrare de pe str.Stefan cel Mare la Ambulanta -ridicare la cota a 

capacelor de camin si lucrari de decolmatare geigere conform situatiei de lucrari 

anexata 

- lucrari de demolare a bazinului de inot Parc Cetate 

Situatie de lucrari decolmatare geigere pe urmatoarele strazi : 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVIII. SC ECO TG SRL – nu a depus raport de activitate 

Având în vedere următoarele considerente: 

- faptul că S.C. ECO TG SRL a rămas fără obiect de activitate începând cu data de 

01.06.2017 prin predarea activităţii de salubrizare către operatorul unic care a câştigat 

licitaţia la nivel de judeţean,respectiv S.C. ROSSAL SRL Roman, 

- existenţa pierderilor financiare considerabile şi inexistenţa unor măsuri viabile de 

redresare, precum şi existenţa unei datorii acumulate de 496.599 lei; 

Nr. 

Crt. 
Denumire strada 

Nr. 

geigere 

1. MIHAI VITEAZU 20 

2. DECEBAL 11 

3. PETRU RARES 9 

4. 1 DECEMBRIE 1918 27 

5. PROGRESULLT 1 

6. ALE. ZIMBRULUI 4 

7. CALISTRAT HOGAS 2 

8. MIHAIL KOGALNICEANU 2 

9. VETERAN! 16 

10. VASILE ALECSANDRI 22 

11. ROGER NAUM 2 
12. TUDOR VLADIMIRESCU 3 

13. MIHAIL SADOVEANU 23 

14. PICTOR GRIGORESCU 1 

15. ETERNITATII 1 

16. PLOPULUI 16 

17. SALCAMILOR 6 

18. RADU TEOHARIE 23 

19. ABATORULUI 20 

20. 9 MAI 11 

21. 22 DECEMBRIE 14 

TOTAL 234 
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- Hotărârea Adunării generale a acţionarilor de declanşare a procedurii de insolvenţă 

a societăţii; 

- Existenţa unei datorii noi la bugetul de stat în sumă totală de 12.152 lei - TVA la 

luna iulie 2017 si de 7.011 lei - obligaţii de plată la contribuţiile sociale, la impozitul pe 

venit pe luna august 2017, neluarea măsurilor de redresare şi de recuperare a sumelor 

constatate ca prejudicii de Curtea de Conturi, respectiv a sumei de 53.408,57 lei 

conform Deciziei nr.104/2017 din 27.01.2017 pronunţată de Curtea de apel Bacău în 

dosarul nr.1386/103/2015; 

- împrejurarea că pe portalul "mfinanţe.ro" nu sunt postate bilanţurile ( principalii 

indicatori financiari ) de activitate pe anii 2015 si 2016 ,iar comp.financiar contabil al 

firmei nu a pus la dispoziţie,spre verificare,documentele de evidenţă contabila 

asociatului unic,respectiv Consiliul local al Oraşului Tg.Neamţ,ceea ce crează o 

serioasă îndoială cu privire la corectitudinea conducerii şi ţinerii evidenţei contabile a 

societăţii ,caracterul general şi nedocumentat al raportului cenzorilor; 

Consiliul Local a aprobat HCL nr. 296 din 30.10.2017 privind aprobarea hotărârii 

A.G.A. a S.c. ECO TG SRL Tîrgu Neamţ de declanşare a procedurii de insolvenţă 

la această societate comercială. 

Pe rolul Tribunalului Neamț se află Dosarul nr.4625/103/2017  

Obiectul cauzei: la cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) 

Stadiu procesual: Fond 

Materia juridicã: Faliment  

 

XXIX. SC ROSSAL SRL-ZONA 3 TG.NEAMT 

Punct de lucru Tg Neamt perioada 01.03.2017-31.12.2017 

Activitatea de inceput a societatii SC ROSSAL SRL s-a desfasurat pe mai multe paliere: 

1.Semnare contract privind "Delegarea prin concesiune a gestiunii unei activitati 
componente a serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ- teritoriale membre ale 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare "ECONEAMT" din Zona 3, Judetul Neamt. 

2.Perioada de mobilizare prin care SC ROSSAL SRL : 

- a facut deplasari in teren intalnindu-se cu reprezentantii UAT-lor si stabilind masurile 
concrete de incepere a serviciului de salubrizare 
- in data de 13.04.2017 a fost preluata baza materiala ca urmare a Procesului verbal 
de predare-primire cu Serviciul Public de Administrare a SMID Neamt reprezentand 
Statia de transfer, utilajele,containerele 40 mc, containere metalice 1,1 mc ,containere 
din plastic pentru colectarea selectiva a deseurilor cat si pubelele din plastic pentru 
deseurile biodegradabile 
 Pentru Orasul Targu Neamt au fost preluate 84 seturi de containere din plastic 1,1 
mc :        -  84 bc culoare albastra 1,1 mc (hartie/carton) 
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- 84 bc culoare galbena 1,1 mc (plastic/metal) 
- 84 bc culoare verde 1,1 me (sticla) 
- 2933 bc pubele din plastic culoare maro -120 litri pentru deseuri 

biodegradabile (case oras Targu Neamt) 
- in data de 22 .05.2017 au fost preluate 84 de platforme pentru colectarea selectiva a 
deseurilor din care 19 buc nu erau amplasate pe domeniul public (existau depozitate in 
incinta serei Tîrgu Neamt -str. 22 Decembrie) 
- s-a constituit Garantia de Buna Executie 
- s-au incheiat politile de asigurare solicitate prin contract 
- s-au obtinut autorizatiile necesare bunei desfasurari a activitatii(Mediu, Apele 
Romane) 
- s-a inchiriat de la Primaria orasului Targu Neamt spatiul pentru birouri si casierie 
Situat in str.Stefan cel Mare nr. 48B -program de lucru de luni pana vineri orele 08.00-
16.00 -pentru functionarea corecta a casieriei a fost intocmită evaluarea de risc la 
securitate fizică cu o firma autorizata 
- s-au angajat si instruit un nr.de 96 persoane din orasul Targu Neamt si zona limitrofa 
din care, in urma unei selectii obiective, in prezent se desfăşoară activitatea cu un nr de 
64 persoane, necesar desfasurarii activitatii in Z3 (soferi,salubrizori,incasatori 
teren,personal " Tesa") 
- la data de 01.06.2017 s-a început efectiv activitatea de colectarea deseurilor din 
orasul Targu Neamt -dificultatile de operare intampinate in Statia de Sortare au facut ca 
predarea efectiva sa se faca de abia in data de 11.09.2017 ca urmare a Procesului 
Verbal de predare- primire dintre Primaria Targu Neamt si SC ROSSAL SRL -echipele 
mixte Primarie-Rossal ca urmare a deplasarii si analizei in Statia de Sortare au ajuns la 
concluzia ca din componenta statiei, buncarul metalic cu snecuri, banda de primire, 
desfacatorul de saci, tocator deseuri si utilaj aerare nu indeplinesc conditiile tehnice de 
operare drept pentru care nu au fost preluate. 
 
3. S-au desfasurat activitati de constientizare si informare a locuitorilor orasului prin : 
-afise tip A2 amplasate in punctele importante din oras prin care cetatenii au fost 
informati privind inceperea serviciului de care societatea ROSSAL cu data de 
01.06.2017 cat si colectarea selectiva pe cele patru fractii respectiv: 

-  deseuri reziduale 
- hartie si carton 
- plastic si metal  
- sticla 
 

-flayere tip A5 cu acelasi continut cu afisul care au fost inmanate fiecarei persoane 
fizice care a incheiat contract 

-desfăşurarea unei conferinţe de presa impreuna cu Primaria Orasului Targu Neamt  

-anunturi si articole in massmedia locala (Ziar Targu Neamt ,ZCH NEWS,Mesagerul 
Neamt,Monitorul de Neamt,TVN Neamt,TV CABLU DEYVID COM) 

-intalniri la Primaria Targu Neamt cu reprezentantii Asociatilor de proprietari 
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4. Activitatea de contractare efectiva atat cu persoanele fizice cat si juridice s-a 
efectuat prin deplasarea in teren a angajatilor ROSSAL ( atat din casa in casa cat si la 
sediile societatilor comercile. Din punct de vedere al contractarii/facturarii orasul este 
impartit in patru zone cu responsabil angajat ROSSAL pe fiecare zona in parte cat si un 
punct fix la sediul punctului de lucru din str.Stefan cel Mare ,48B unde atat persoanele 
fizice cat si juridice pot incheia contracte sau plati facturile curente. 
Pentru persoanele fizice care nu au fost gasite acasa au fost lasati fluturaşi cu numele 
si nr de telefon al angajatului ROSSAL din zona respectiva pentru a putea fi contactat. 

 De remarcat faptul ca s-au întampinat dificultati in contractarea serviciului 
cu persoanele juridice, drept pentru care s-a gasit intelegere la Primaria orasului Targu 
Nemt si impreuna cu Serviciul Politiei Locale au fost instiintati sub semnatura un numar 
de peste 400 agenti economici de pe raza orasului. 

 Pana la data de 31.12.2017 au fost incheiate: 

- un nr.de 4221 contracte persoane fizice reprezentand un nr. de 8495 persoane (2.01 
pers/contract) 
Mentionam faptul ca in documentatia de atribuire a licitatiei in orasul Targu Neamt 
figurau un nr. de 20396 persoane iar SC ROSSAL a inceput facturarea pentru diferenta 
persoanelor fara contract de la 15704 persoane (populatie rezidenta APM la 
01.01.2016). 

-un nr.de 356 contracte persoane juridice si institutii -instituirea prin HCL 
nr.245/03.08.2017 Targu Neamt a taxei speciale pentru persoanele fizice si juridice cat 
si buna colaborare cu serviciul de impozite si taxe al primariei a impulsionat activitatea 
de contractare  

5.Monitorizarea activitatii de pe raza orasului Targu Neamt Activitatea de colectare de 
pe raza orasului se realizeaza astfel: 

- colectare deseuri reziduale sector platforme blocuri:  luni, marti, miercuri, joi sambata, 
duminica intre orele 00.00-06.00 
-sector case de luni pana vineri din poarta in poarta conforma grafic atasat: 

 LUNI MARTI MIERCURI JOI  VINERI 

PRUNDULUI POP A SAPCA TUDOR VLADIMIRESCU MARASESTI M.SADOVEANU 

 VANATORULUI OITUZ CIPRJAN PORUMBESCU GHE. LAZAR GAROAFELOR 

 GHEDOJA LALELEOR CUZA VODA GHE.ASACHI FDT.DRAGOS 

 VADULUI FLOR1LOR 22 DECEMBRIE MIHAI VITEAZU ION CREANGA 

 VIITORULUI V.ALECSANDRI INDEPENDENTEl VENIAMIN COSTACHE GRIVITE1 

 RADU TEOHARIE VIITORULUI 9 MAI BIRUINTEI FDT.MARI ENI 

 UZINEJ MOLDOVB VIILOR ION CREANGA NEMTISOR 

PICTOR GRIGORESCU FOT.FERARI M.SADOVEANU HCC APRODU PURICE 

 ABATOR VERONICA MICLE TE1ULUI CAMPULUI GRADINILOR 

 GLORIEI BUSUIOCULUI CRINULUI UNIRII FDT.MERILOR 

 ALEEA ETERNITATII BUZESCU BISTRITEI TABACARI FDT.MOCANI 
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 B.P. HASDEU ROMANA VALEA SEACA ALEXANDRU 
VLAHUTA 

1 MAI 

 ETERNITATII PLOPULUI PASTORULUI CUCOS CORBULUI 

  STEFAN CEL MARE HANDULUI OZANEI OGOARELOR 

  1 DECEMBRIE 1918 MACULUI NUCILOR SLT.CAMPEANU 

  CETATII BATALION TRANDAFIRILOR FDT.CERBULUI 

  FDT.VAII GRIGORE UNGUREANU CAPRIOAREI FDT.RANDUNICII 
 
 
 
 

 
SI RET DUMITRU ULEA ANA IPATESCU B82YIT 

 LUNCII BAILE OGLINZl ZORILOR FDT.CEAHLAU 

 PRUNILOR G.COSBUC HUGO SCHWAB FDT.DOROBANTI 

  FOT SPITAL VETERAN I M.SADOVEANU LIBERTATII 

  FDT FABRICII PANOURI  FDT.CARPATI 

   MOS ION ROATA  CASTANILOR 

   VERDE  CRIZANTEMEI 

  VULTUR   
   ALEEA VANATORULUI   

  IZVOR   

  CRANGULUI   

-colectare deseuri reciclabile : 

-sector platforme blocuri, platforme containere deseuri reciclabile (42buc) si 

agenti economici de luni pana vineri zilnic intre orele 06.30-16.00 

-sector case din poarta in poarta o data la doua saptamani (coincide cu ziua 

ridicarii deseurilor reziduale) 

Activitatea se desfasoara cu trei autocompactoare pentru deseu rezidual si o 

autocompactoare de 7 mc pentru deseuri reciclabile pentru acestea avand incheiate 

contracte de monitorizare GPS AUTO cu o firma specializata. 

S-au intreprins actiuni de verificare a containerelor de deseuri reciclabile impreuna cu 

Serviciul Mediu din Primaria Targu Neamt (ing.Actrinei Niculina) si s-a constatat ca nu 

se respecta selectarea pe cele trei fractii a deseurilor. 

La solicitarea Primariei s-au intreprins actiuni de ridicare a deseurilor abandonate din 

puncte diferite a orasului (malul Ozanei; strada Tabacari, strada Castanilor,Scoala 

Condreni, Blebea Troita, platformele T3 ,etc). 

Impreuna cu reprezentatii Politiei Locale s-au constituit patrule mixte identificand 

cetateni ai orasului care sustrag din containere deseuri reciclabile creand in acelasi timp 

un disconfort in zonă prin imprastierea deseurilor reziduale. 
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Propuneri de Imbunatatire a colaborarii cat si a activitatii serviciului de salubrizare: 

-continuarea intalnirilor periodice cu Serviciul Mediu din cadrul Primariei pentru 

monitorizarea activitatii 

-continuarea patrulelor mixte cu Politia Locală pentru descurajarea sustragerii de 

deseuri recliclabile  

-crearea unui parteneriat intre SC ROSSAL si Primaria orasului Targu Neamt, Scolile si 

Liceele din oras si massmedia locala pentru a constientiza importanta colectarii pe cele 

patru fractii a deseurilor municipale. 

 

XXX. CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE 

TURISTICĂ 

 Proiectul „Amenajare Centru Național de Informare și Promovare Turistică, oraș 

Târgu Neamț, județul Neamț” a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 

2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”. 
 Infiintat in anul 2015, C.N.I.P.T. Tirgu Neamt are ca obiective specifice: 

 cresterea accesului turistilor la informatii, servicii turistice si evenimente specifice 

realizate pe plan local; 

 promovarea potentialului turistic din arealul Tirgu Neamt, in scopul cresterii 

numarului de turisti si a duratei sejurului; 

 facilitarea schimbului de informatii cu institutii si centre de informare din alte zone 

turistice din tara; 

 facilitarea schimbului de informatii intre operatorii turistici de pe plan local si tur 

operatorii de la nivel national si international. 

În septembrie 2017 s-a primit certificatul de acreditare pentru Centrul Național de 

Informare și Promovare Turistică Tîrgu Neamț. Practic, documentul atestă faptul că 

această unitate a atins standardele cerute de legislația în domeniu. Este o mare 

realizare, dovada unui proiect dus la capăt cu succes. 

Activităţi pe luni: 

Ianuarie 2017 

 Participarea la Festivalul Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou editia a V-a si 

realizarea de materiale foto/video in cadrul evenimentului. 

 Postare pe reteaua de socializare facebook a unei animatii realizate in cadrul 

Festivalului Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou editia a V-a; 
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 Postare pe reteaua de socializare facebook a albumului "Festivalul Obiceiurilor si 

Traditiilor de Anul Nou - Tirgu Neamt"  

 Realizare şi postare pe reteaua de socializare facebook a mai multor materiale 

foto/ video realizate in cadrul Festivalului Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou 

editia a V-a 

 Postare pe reteaua de socializare facebook  constand in distribuirea unui articol 

al revistei sapteseri.ro despre Tinutul Zimbrului; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook  constand in distribuirea unui status 

ce are in prin plan descrierea poetului Mihai Eminescu in calitate de revizor 

scolar intr-o scoala din judetul Neamt; 

 Update-ul fotografiei de cover a paginii de facebook; 

 Incheierea unui acord de parteneriat intre C.N.I.P.T. Tirgu Neamt si Asociatia 

"Tinutul Zimbrului"; 

 Colaborarea cu Casa Culturii "Ion Creanga" prin realizarea si distribuirea pe 

pagina de socializare facebook a unei machete grafice a evenimentului "Unirea 

Principatelor Romane"  

 Oferirea de informatii generale, asupra ofertei turistice si a obiectivelor turistice 

locale, tuturor turistilor ce ne-au trecut pragul. 

Februarie 2017 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a paginii de facebook a Complexului Muzeal Judetean Neamt ce are in prin plan 

o fotografie veche a Cetatii Neamtului; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui video ce 

are in prim plan Cetatea Neamtului; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a paginii de facebook a Complexului Muzeal Judetean Neamt ce are in prim plan 

vizita unui cercetator al "The Ancient Orient Museum" din Tokyo cu scopul de a 

se documenta asupra vestigiilor preistorice, în special cu ceramica de la sfârsitul 

culturii Cucuteni și începuturile epocii bronzului; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a paginii de facebook "Tinutul Neamtului, locuri de legenda si povesti" constand 

in fotografii ale zimbrilor aflati in libertate 

 Update-ul fotografiei de cover a paginii de facebook; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand intr-o fotografie ce are in 

prin plan pregatirea pentru Targul de Turism al Romaniei de la Romexpo  

 Participarea ca si organizator in perioada 15.03.2017 - 19.03.2017 si realizarea 

machetelor grafice a diverselor materiale promotionale, precum si a albumelor 

foto pe zile. 
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 Postare pe reteaua de socializare facebook a fotografiilor realizate in cadrul 

Targului de Turism al Romaniei de la Romexpo, ce are in prim plan promovarea 

stand-ului oraşului Tîrgu Neamţ 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a primarului orasului Tirgu Neamt ce are in vedere promovarea stand-ului nostru 

din cadrul Targului de Turism al Romaniei de la Romexpo; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea mai multor 

articole din publicaţia www.ziartarguneamt.ro ce are in vedere promovarea 

stand-ului nostru din cadrul Targului de Turism al Romaniei de la Romexpo; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro ce are in vedere promovarea evenimentului "Caravana 

Filmului Romanesc" ce a avut loc la Casa Culturii "Ion Creanga"; 

 Postarea pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea une postari 

ce are in vedere descrierea legendelor Dragobetelui; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro despre eliberarea mai multor zimbri in Parcul Natural Vanatori 

Neamt; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro ce are in vedere promovarea Festivalului "Zilele Creanga"; 

 Oferirea de informatii generale, asupra ofertei turistice si a obiectivelor turistice 

locale, tuturor turistilor ce ne-au trecut pragul. 

Martie 2017 

 Update-ul fotografiei de profil a paginii de facebook; 

 Update-ul fotografiei de cover a paginii de facebook; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a paginii de facebook "Tinutul Neamtului, locuri de legenda si povesti" ce are in 

prim plan aniversarea nasterii scriitorului Ion Creanga. 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro ce are in vedere promovarea unui spectacol de 8 martie oferit 

de ansamblul folcloric "Ozana"; 

 Update-ul temporar al fotografiei de profil a paginii de facebook; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a paginii de facebook "Agent Green" ce are in prin plan promovarea unui articol 

despre zimbrii din Parcul Natural Vanatori Neamt; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

totb.ro ce are in prin plan promovarea zimbrilor din Parcul Natural Vanatori 

Neamt; 
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 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro ce descrie istoria caii ferate Tirgu Neamt - Pascani; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

teleleu.eu ce are in prim plan promovarea zimbrilor din Parcul Natural Vanatori 

Neamt; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro despre realizarea unei platforme de aterizare SMURD la Tirgu 

Neamt; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a paginii de facebook "Tinutul Zimbrului - Destinatie ECOturistica" despre Casa 

Memoriala "Veronica Micle" cu ocazia zilei internationale a poeziei; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a paginii de facebook "Cnipt Botosani" despre Festivalul Concurs Interjudetean 

"Ion Creanga"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei 

fotografii ce are in prim plan promovarea zimbrilor din Parcul Natural Vanatori 

Neamt; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro despre vizita delegatiilor Guvernelor Romaniei si R. Moldova la 

Manastirea Agapia; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui video 

despre orasul Tirgu Neamt; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

mesagerulneamt.ro despre concursul de dans sportiv "Cupa Cetatii Neamtului"; 

 Oferirea de informatii generale, asupra ofertei turistice si a obiectivelor turistice 

locale, tuturor turistilor ce ne-au trecut pragul. 

Aprilie 2017 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro despre mistretii din Tinutul Zimbrului; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

ce are in prim plan promovarea zimbrilor din Parcul Natural Vanatori Neamt; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in postarea unei fotografii 

ce are in prim plan promovarea mancarurilor traditionale din zona neamtului  

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro ce promoveaza spectacolul caritabil de Florii "Lumina in suflet 

de copil"; 



 
292 

 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro ce promoveaza evenimentul caritabil "Te tunzi si ajuti un 

copil!"; 

 Update-ul fotografiei de cover a paginii de facebook; 

 Update-ul fotografiei de profil a paginii de facebook; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro ce promoveaza o expozitie de pictura; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro despre traditiile si obiceiurile din Miercurea Mare; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a paginii de facebook "Tinutul Neamtului, locuri de legenda si povesti" despre 

drumul catre Monumentul Eroilor; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro ce informeaza despre gratuitatea parcarilor in zilele de 16 si 17  

aprilie 2017; 

  Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol 

al ziartarguneamt.ro despre traditiile si obiceiurile din Joia Mare; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a paginii de facebook " Parcul Natural Vanatori Neamt" ce are in prim plan 

promovarea zimbrilor; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei 

fotografii ce are in prim plan promovarea orasului Tirgu Neamt; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei 

fotografii despre pregatirile de Paste; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro ce informeaza despre programul de vizitare al muzeelor din 

Tirgu Neamt de Pasti; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei 

fotografii ce are in prim plan promovarea orasului Tirgu Neamt; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei 

fotografii despre mancarurile traditionale de Paste din zona Neamtului; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in postarea unui afis al 

evenimentului "Bucuria Luminii"; 

 Participarea la evenimentul Festivalul "Bucuria Luminii" editia a IX-a, precum si 

realizarea si postarea pe reteaua de socializare facebook a albumul foto 

Festivalul "Bucuria Luminii" editia a IX-a (18.04.2017) 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro ce informeaza despre codul portocaliu de zapada si viscol in 

perioada de 19-21 aprilie, in judetul Neamt; 
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 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

mesagerulneamt.ro ce informeaza despre o expozitie si donatie spectaculoasa la 

Muzeul de Istorie si Etnografie Tirgu Neamt; 

 Update-ul fotografiei de cover a paginii de facebook; 

 Update-ul fotografiei de profil a paginii de facebook; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei 

fotografii a paginii de facebook "Tinutul Neamtului, locuri de legenda si povesti" 

ce promoveaza orasul Tirgu Neamt; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui afis ce 

are in prim plan promovarea evenimentului "Grataru' de sub Cetate"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a paginii de facebook " Parcul Natural Vanatori Neamt" ce are in prim plan 

promovarea zimbrilor; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui afis ce 

are in prim plan promovarea evenimentului "Sa fii roman!"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce promoveaza evenimentul "Grataru' de sub Cetate"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce are in prim plan promovarea evenimentului "Premiul pentru 

proza "Ion Creanga" Opera Omnia"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce promoveaza evenimentul "Sa fii roman!"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a paginii de facebook " Parcul Natural Vanatori Neamt" ce are in prim plan 

promovarea faunei din zona; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce promoveaza istoria locala; 

 Oferirea de informatii generale, asupra ofertei turistice si a obiectivelor turistice 

locale, tuturor turistilor ce ne-au trecut pragul. 

Mai 2017 

 Participarea la evenimentul Festivalul "Grataru' de sub Cetate", precum si 

realizarea si postarea pe reteaua de socializare facebook a mai multor fotografii, 

cu scopul promovarii evenimentului  

 Participarea la evenimentul Premiul pentru proza "Ion Creanga" Opera Omnia 

editia a IX-a, precum si realizarea si postarea pe reteaua de socializare facebook 

a albumului foto "Premiul pentru proza "Ion Creanga" Opera Omnia"  
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 Participarea ca organizator si realizarea machetelor grafice a diverselor materiale 

de promovare a evenimentului "Cupa Cetatii Neamtului", precum si promovarea 

pe reteaua de socializare facebook; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in postarea afisului 

evenimentului "Cupa Cetatii Neamtului" 

 Update-ul fotografiei de profil a paginii de facebook cu scopul promovarii 

evenimentului "Cupa Cetatii Neamtului"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

totb.ro, ce are in prim plan promovarea Tinutului Zimbrului; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

totb.ro, ce are in prim plan promovarea muzeului Vivant de la Manastirea Agapia; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce promoveaza manifestarile dedicate zilei de 9 mai la Targu 

Neamt; 

 Update-ul fotografiei de cover a paginii de facebook; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce informeaza asupra apelarii gratuite in cazul gasirii 

animalelor salbatice ranite sau bolnave; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

mesagerulneamt.ro, ce promoveaza a V-a editie a simpozionului "Istoria fara 

Manual"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce promoveaza concertul artistei berlineze Oana Catalina 

Chitu; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in postarea afisului 

concertului "Bucharest Tango"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce promoveaza simpozionul regional "Arta de a fi Gazda"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in redistribuirea afisului 

evenimentului "Cupa Cetatii Neamtului"; 

 Implicarea ca si membru al juriului in cadrul evenimentului "Arta de a fi gazda" 

organizat de catre Colegiul Tehnic "Ion Creanga"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui postari 

paginii de facebook "Complexul Muzeal Judetean Neamt", ce promoveaza un 

atelier de arheologie experimentala; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce are in prim plan promovarea unei sezatori; 

 Participarea ca organizator, realizarea machetelor grafice a diverselor materiale 

promotionale si furnizarea de materiale de promovare turistica la evenimentul 
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"Cupa Cetatii Neamtului" precum si postare pe reteaua de socializare facebook a 

mai multor fotografii si videoclipuri  

 Realizare si postare pe reteaua de socializare facebook a albumului "Cupa 

Cetății Neamțului - 20 mai 2017"  

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce promovează evenimentul Caravana "Aro in TURUL 

ROMANIEI"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a Casei Culturii "Ion Creanga", ce promoveaza evenimentul "ZIUA EROILOR"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a Complexului Muzeal Judetean Neamt, ce promoveaza evenimentul "SUNT 

COPIL! LA 1 IUNIE FAC ISTORIE!"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

ce are ca scop promovarea cicloturismului in Tinutul Zimbrului; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

ce are ca scop promovarea unui eveniment caritabil, cu ocazia zilei de 1 iunie; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce promoveaza un eveniment caritabil, cu ocazia zilei de 1 

iunie; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a Casei Culturii "Ion Creanga", ce promoveaza proiectul de promovare a muzicii 

clasice în rândul copiilor "Clasic e Fantastic"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a Casei Culturii "Ion Creanga", ce promoveaza evenimentul "Bucharest Tango"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce promoveaza diverse activitati si evenimente in cadrul Zilei 

Copilului; 

 Oferirea de informatii generale, asupra ofertei turistice si a obiectivelor turistice 

locale, tuturor turistilor ce ne-au trecut pragul. 

Iunie 2017 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

ce are ca scop promovarea competitiei Pro Park Adventure Race; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui 

timelapse ce are ca scop promovarea orasului Tirgu Neamt  

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui 

eveniment al Pensiunii - Restaurant "Belvedere", ce are ca scop promovarea 

concertului Unplugged Fara Zahar; 
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 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce promoveaza evenimentele Casei Culturii "Ion Creanga" ce 

au loc pe parcursul lunii iunie; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui 

eveniment al festivalului "BEST POP ROCK", editia a II-a; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce promoveaza Zilele Cetatii Neamt - MedievArtFest; 

 Participarea impreuna cu Asociatia "Tinutul Zimbrului" in cadrul activitatii E.2 

Popularizarea si extinderea bunelor practici in domeniu; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce promoveaza o nou aparitie editoriala ce are in prim plan 

Cetatea Neamtului; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui 

videoclip ce are ca scop promovarea orasului Tirgu Neamt; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce promoveaza preselectia show-ului de televiziune "Romanii 

au Talent"; 

 Participarea ca si organizator in perioada 29.06.2017 - 02.07.2017, in cadrul 

evenimentului "Zilele Cetatii - MedievArtFest Tirgu Neamt", realizarea machetelor 

grafice a diverselor materiale promotionale, precum si a albumelor pe zile, 

furnizarea de materiale de promovare turistice in cadrul evenimentului. 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea afisului 

"Zilele Cetatii - MedievArtFest Tirgu Neamt"  

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui 

videoclip ce are ca scop promovarea evenimentului "Zilele Cetatii - 

MedievArtFest Tirgu Neamt"  

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a Complexului Muzeal Judetean Neamt, cu privire la programul pentru publicul 

vizitator in ziua de 26 iunie; 

 Realizarea machetei grafice si postare pe reteaua de socializare facebook a unui 

afis ce are ca scop promovarea evenimentului "La Fete de la Musique"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea programului 

"Zilele Cetatii - MedievArtFest Tirgu Neamt"  

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce promoveaza festivalul de muzica populara "DRAGOS 

VODA IN TINUTUL ZIMBRULUI"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook a unui videoclip ce are ca scop 

promovarea evenimentului "La Fete de la Musique 
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 Realizarea si postarea pe reteaua de socializare facebook, a albumului foto ce 

are ca scop promovarea Zilei Internationale a Iei si implicit arealul Tirgu Neamt -  

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui 

videoclip al Parcului Natural Vanatori Neamt; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea postarii 

Casei Culturii "Ion Creanga", ce are ca scop promovarea evenimentului "Ziua 

Drapelului National"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce promoveaza festivalul de muzica populara "DRAGOS 

VODA IN TINUTUL ZIMBRULUI"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook a albumului "La Fete de la Musique - 

Ediţia I"  

 Realizarea si postarea pe reteaua de socializare facebook a afisului 

evenimentului "Ceaunul Fermecat", ce are ca scop promovarea acestuia in 

cadrul evenimentului "Zilele Cetatii - MedievArtFest Tirgu Neamt"  

 Realizarea si postarea pe reteaua de socializare facebook a invitatiei conferintei 

"Cultura si Arta in Spatiul Medieval Romanesc", ce are ca scop promovarea 

acestuia in cadrul evenimentului "Zilele Cetatii - MedievArtFest Tirgu Neamt"  

 Realizarea si postarea pe reteaua de socializare facebook a afisului proiectiei de 

film "Stefan cel Mare", ce are ca scop promovarea acestuia in cadrul 

evenimentului "Zilele Cetatii - MedievArtFest Tirgu Neamt"  

 Postare pe reteaua de socializare facebook ce consta in distribuirea 

evenimentului "Medieval Treasure Hunt", ce are ca scop promovarea acestuia in 

cadrul evenimentului "Zilele Cetatii - MedievArtFest Tirgu Neamt"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook a mai multor fotografii ce au in prin 

plan promovarea evenimentului "Zilele Cetatii - MedievArtFest Tirgu Neamt"  

 Oferirea de informatii generale, asupra ofertei turistice si a obiectivelor turistice 

locale, tuturor turistilor ce ne-au trecut pragul. 

 

Iulie 2017 

 Postare pe reteaua de socializare facebook a mai multor fotografii ce au in prin 

plan promovarea evenimentului "Zilele Cetatii - MedievArtFest Tirgu Neamt"  

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a paginii de facebook "Tinutul Neamtului, locuri de legenda si povesti", ce are ca 

scop promovarea evenimentului "Zilele Cetatii - MedievArtFest Tirgu Neamt"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a mesterului popular Ionela Lungu, ce are ca scop promovarea evenimentului 

"Zilele Cetatii - MedievArtFest Tirgu Neamt"; 
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 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a Parcului Natural Vanatori Neamt, ce are ca scop promovarea zimbrilor; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce are ca scop promovarea Turneului National "Muzica in 

Palatele Romaniei"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea 

evenimentului "The Wings Of - Dance & Art Projects & Events". 

 Furnizarea de materiale de promovare turistica in cadrul proiectului "Tabara de 

Vara" organizat de catre A.T.O.R.; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

mesagerulneamt.ro, ce are ca scop promovarea mesterului popular Maria 

Paraschiv; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a paginii de facebook "Visit Neamt", ce are ca scop promovarea Cetatii 

Neamtului; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a paginii de facebook "Romania Travel", ce are ca scop promovarea judetului 

Neamt; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a paginii de facebook "Visit Neamt", ce are ca scop promovarea Manastirii 

Neamt; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a primarului orasului Tirgu Neamt, ce are ca scop promovarea evenimentului 

"Ziua Imnului National"; 

 Oferirea de informatii generale, asupra ofertei turistice si a obiectivelor turistice 

locale, tuturor turistilor ce ne-au trecut pragul. 

August 2017 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce are ca scop promovarea unui pelerinaj in Tinutul 

Neamtului; 

 Am fost gazda unui training organizat de Puzzle OptimEast  

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a Complexului Muzeal Judetean Neamt, ce are ca scop informarea asupra 

modificarii tarifelor de vizitare a Muzeului Cetatea Neamt si a Muzeului Memorial 

"Ion Creanga"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui 

videoclip a Complexului Muzeal Judetean Neamt, ce are ca scop promovarea 

Muzeului Memorial "Ion Creanga"; 
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 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui 

videoclip a Complexului Muzeal Judetean Neamt, ce are ca scop promovarea 

Casei Memoriale "Casei Memoriale"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui 

videoclip a Complexului Muzeal Judetean Neamt, ce are ca scop promovarea 

Muzeului Cetatea Neamt; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a Centrului pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare" Neamt, ce are ca scop 

promovarea Festivalului International de Folclor "Ceahlaul"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce are ca scop promovarea cartii premiate la nivel national 

"Repertoriul Descoperirilor Atribuite Epocii Bronzului din Judetul Neamt"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook a albumului foto "Festivalul 

International ce Folclor "Ceahlaul" 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce are ca scop informarea asupra programului special de 

vizitare in perioada 12-15 august, a obiectivelor turistice Cetatea Neamt si Casa 

Memoriala "Ion Creanga"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea postarii 

Ambasadei Romaniei in Turcia, ce are ca scop promovarea ansamblului folcloric 

"Tinutul Zimbrului" si implicit orasul Tirgu Neamt; 

 Crearea machetarii grafice si postarea pe reteaua de socializare facebook a 

evenimentului CICLOlutia in Tinutul Zimbrului  

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce consta in promovarea istoriei locale a orasului Tirgu 

Neamt; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

adevarul.ro, ce consta in promovarea producatorului local Maria Ionita; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce consta in promovarea unei mari sarbatori din traditia 

ortodoxa - Adormirea Maicii Domnului; 

 Participarea la eveniment si postarea pe reteaua de socializare facebook a mai 

multor fotografii ce au ca scop promovarea Cicloturismului in Tinutul Zimbrului; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a Casei Culturii "Ion Creanga", ce are ca scop promovarea evenimentului "Ora 

de Pictura"; 

 Oferirea de informatii generale, asupra ofertei turistice si a obiectivelor turistice 

locale, tuturor turistilor ce ne-au trecut pragul. 
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Septembrie 2017 

 Participarea ca si organizator in perioada 08.09.2017 - 10.09.2017, in cadrul 

evenimentului "Zilele Orasului Tirgu Neamt" si realizarea machetelor grafice a 

diverselor materiale promotionale, precum si a unor videoclipuri si a albumelor pe 

zile; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook a afisului si programului Zilelor 

Orasului Tirgu Neamt  

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a paginii de facebook APDTN "Valea Ozanei", ce are ca scop promovarea 

concursului de arta fotografica "Turist pe Valea Ozanei"; 

 Realizarea si postarea pe reteaua de socializare facebook a afisului 

evenimentului "OPEN AIR FEST"  

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

ce are ca scop promovarea Strajerilor Cetatii Neamtu'; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a paginii de facebook APDTN "Valea Ozanei", constand in anuntarea 

castigatorilor concursului de arta fotografica "Turist pe Valea Ozanei"; 

 Realizarea si postarea pe reteaua de socializare facebook a mai multor 

videoclipuri ce au ca scop promovarea evenimentului "Zilele Orasului Tirgu 

Neamt"  

 Realizarea si postarea pe reteaua de socializare facebook a mai multor fotografii 

ce au ca scop promovarea evenimentului "Zilele Orasului Tirgu Neamt"  

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a Casei Culturii "Ion Creanga", ce are ca scop promovarea piesei de teatru 

"FIDELITATE"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce are in prim plan includerea in top 100 destinatii sustenabile 

la nivel mondial a destinatiei ecoturistice "Tinutul Zimbrului"; 

 Oferirea de informatii generale, asupra ofertei turistice si a obiectivelor turistice 

locale, tuturor turistilor ce ne-au trecut pragul. 

Octombrie 2017 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a paginii de facebook "Tinutul Neamtului, locuri de legenda si povesti", ce are ca 

scop promovarea Cicloturismului in Tinutul Neamtului; 

 Vizitarea pensiunilor si impartirea materialelor promotionale in perioada 

04.10.2017-06.10.2017; 
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 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a Ambasadei Romaniei in Republica Portugheza, ce are ca scop promovarea 

destinatiei ecoturistice "Tinutul Zimbrului"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in realizarea si distribuirea 

unei fotografii ce are ca scop promovarea orasului Tirgu Neamt 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a Casei Culturii "Ion Creanga", ce are ca scop informarea asupra evenimentelor 

gazduite pe parcursul lunii octombrie; 

 Realizarea si postarea pe reteaua de socializare facebook a unui afis al 

evenimentului "Iarmaroc de Toamna" 

 Realizarea si postarea pe reteaua de socializare facebook a unui afis al 

evenimentului "Bostonul Sugubat"  

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui 

videoclip, ce are ca scop promovarea evenimentului "Iarmaroc de Toamna"; 

 Realizarea si postarea pe reteaua de socializare facebook a unui album foto, ce 

are ca scop promovarea evenimentului "Iarmaroc de Toamna"  

 Realizarea si postarea pe reteaua de socializare facebook a unui videoclip, ce 

are ca scop promovarea ansamblurilor folclorice din zona si a evenimentului 

"Iarmaroc de Toamna" - *Anexa 64; 

 Realizarea si postarea pe reteaua de socializare facebook a unui videoclip, ce 

are ca scop promovarea ansamblurilor folclorice din zona si a evenimentului 

"Iarmaroc de Toamna" - *Anexa 65; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a Casei Culturii "Ion Creanga", ce are ca scop promovarea concertului "Mihai 

Margineanu & Band"; 

 Oferirea de informatii generale, asupra ofertei turistice si a obiectivelor turistice 

locale, tuturor turistilor ce ne-au trecut pragul. 

Noiembrie 2017 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

a paginii de facebook a Primariei Orasului Tirgu Neamt, ce are ca scop 

promovarea evenimentului "Ziua Vanatorilor de Munte"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unui articol al 

ziartarguneamt.ro, ce are ca scop promovarea evenimentului "Ziua Vanatorilor 

de Munte"; 

 Realizarea si postarea pe reteaua de socializare facebook a unui videoclip, ce 

are in prim plan promovarea proiectului "Bundita Nemteana" al doamnei Tincuta 

Ciubotariu  
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 Postare pe reteaua de socializare facebook, constand in distribuirea unui articol 

al curajromania.ro, ce are ca scop promovarea unui tirgnemtean talentat, Daniel 

Chirila; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook a unei capturi de ecran, ce are in 

prim plan obtinerea finantarii proiectului "Bundita Nemteana", ca urmare a 

reportajului realizat de noi  

 Postare pe reteaua de socializare facebook constand in distribuirea unei postari 

ce are in prim plan promovarea proiectului "Bundita Nemteana"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook, constand in distribuirea 

evenimentului "Magia Dansului"; 

 Furnizarea de materiale de promovare turistica la evenimentul "Magia Dansului". 

 Realizarea si postarea pe reteaua de socializare facebook a unui videoclip, ce 

are in prim plan promovarea evenimentului "Magia Dansului"  

 Postare pe reteaua de socializare facebook, constand in distribuirea unei postari 

a paginii de facebook "Ansamblul Folcloric "Tinutul Zimbrului"", ce are in prim 

plan participarea acestora in cadrul emisiunii "La Maruta"; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook, constand in distribuirea unui 

videoclip al lamaruta.protv.ro, ce are in prim plan participarea Ansamblului 

Folcloric "Tinutul Zimbrului"",  in cadrul emisiunii "La Maruta"; 

 Update-ul videocover-ului paginii de facebook; 

 Update-ul fotografiei de profil a paginii de facebook; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook, constand in distribuirea unui articol 

al lumeamare.ro, ce are in prim plan promovarea zonei "Tinutul Zimbrului"; 

 Oferirea de informatii generale, asupra ofertei turistice si a obiectivelor turistice 

locale, tuturor turistilor ce ne-au trecut pragul. 

Decembrie 2017 

 Update-ul fotografiei de cover a paginii de facebook; 

 Postare pe reteaua de socializare facebook a mai multor fotografii ce au ca scop 

promovarea zilei de 1 Decembrie  

 Realizarea si postarea pe reteaua de socializare facebook a unui videoclip, ce 

are in prim plan promovarea zilei de 1 Decembrie 

 Realizarea machetei grafice si distribuirea pe reteaua de socializare facebook, a 

unei postari ce are in prim plan promovarea evenimentului "Vine Mos Nicolae" si 

aprinderea luminitelor de Craciun  

  Realizarea si postarea pe reteaua de socializare facebook a mai multor 

fotografii, cu scopul de a promova evenimentul "Vine Mos Nicolae"  

 Realizarea si postarea pe reteaua de socializare facebook a unui videoclip, ce 

are in prim plan promovarea aprinderii luminitelor de Craciun  
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 Realizarea machetei grafice si postarea pe reteaua de socializare facebook, a 

unei fotografii, ce are in prim plan promovarea deschiderii patinoarului 

 Realizarea si postarea pe reteaua de socializare facebook a unui videoclip, ce 

are in prim plan promovarea patinoarului  

 Realizarea si postarea pe reteaua de socializare facebook a mai multor fotografii, 

cu scopul de a promova patinoarul  

 Realizarea si postarea pe reteaua de socializare facebook a unui videoclip, ce 

are in prim plan promovarea traditiilor si obiceiurilor de iarna din arealul Tirgu 

Neamt  

 Realizarea si distribuirea pe reteaua de socializare facebook a unui videoclip, ce 

are in prim plan promovarea Festivalului Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou  

 Realizarea machetei grafice si distribuirea pe reteaua de socializare facebook a 

unei fotografii, ce are in prim plan promovarea Festivalului Obiceiurilor si 

Traditiilor de Anul Nou  

 Update-ul fotografiei de cover a paginii de facebook; 

 Oferirea de informatii generale, asupra ofertei turistice si a obiectivelor turistice 

locale, tuturor turistilor ce ne-au trecut pragul. 

 

XXXI. ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU 

NEAMȚ 

 Consilieri locali ale caror mandate au incetat in anul 2017 : Amarinei Ramona 

Iuliana și Bălțătescu Vasile. 

 Consilieri locali ale caror mandate au fost validate in anul 2017 : Luculescu 

Vasile și Vițelaru Ilie. 

      Mandatul de consilier local al domnului Bălțătescu Vasile a încetat prin HCL nr.44 

din 31.01.2017. 

      Mandatul de consilier local al doamnei Amarinei Ramona Iuliana a încetat prin HCL 

nr.219 din 27.06.2017. 

      Prin HCL nr.46 din 28.02.2017 a fost validat mandatul de consilier local al domnului 

Luculescu Vasile. 

      Prin HCL nr.221 din 27.07.2017 a fost validat mandatul de consilier local al 

domnului Vițelaru Ilie. 

 Componența Consiliului local la sfârșitul anului 2017 : Aciocârlănoae Andrei, 

Acsintoae Ana, Apopei Vasile, Bârsan Valeriu Ciprian, Bistricianu Ciprian, Borș 

Paul, Ciorsac Elena, Cozma Dumitru Daniel, Dron Vasile, Gaiță Dumitru, 
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Humulescu Traian, Iliescu Constantin,Luculescu Vasile, Onu Gică, Rucsăndescu 

Ion, Timișescu Ovidiu, Vartic Ghoorghe,Vițelaru Ilie și Vrînceanu Maria. 

 COMISIA NR. 1- Buget-finanțe, studii, prognoze economico-sociale, 

administrarea domeniului public și privat, servicii publice, comerț, agricultură și 

turism. 

 COMISIA NR. 2- Organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecția mediului și conservarea monumentelor istorice și de 

arhitectură, protecție copii, muncă și protecție socială. 

 COMISIA NR. 3- Administrație publică locală, juridică, ordine publică și drepturi 

cetățenești, învățământ, sănătate, cultură, tineret și sport. 

 COMISIA NR. 1 Membrii la sfârșitul anului 2017 : Rucsăndescu Ion, Acsintoae 

Ana, Onu Gică, Bistricianu Ciprian, Borș Paul, Vrînceanu Maria și Iliescu 

Constantin. 

 COMISIA NR. 2 Membrii la sfârșitul anului 2017 : Dron Vasile, Bârsan Valeriu 

Ciprian, Apopei Vasile, Timișescu Ovidiu, Gaiță Dumitru, Humulescu Traian și 

Aciocârlănoae Andrei. 

 COMISIA NR. 3 Membrii la sfârșitul anului 2017 : Ciorsac Elena, Vartic 

Gheorghe, Luculescu Vasile, Vițelaru Ilie și Cozma Dumitru Daniel.  

  În anul 2017 au avut loc 12 şedințe ordinare,  7  şedințe extraordinare și 8 

şedințe de îndată. 

 În anul 2017 au avut loc : 29  ședințe la Comisia nr.1, 26  ședințe la Comisia nr.2 

și  29  ședințe la Comisia nr.3. 

 Au fost adoptate în cursul anului 2017 un număr de 376 hotărâri de consiliu local. 

 Hotărârile adoptate de către Consiliul local nu au fost contestate în instanță în 

cursul anului 2017. 

 

 

 HOTĂRÂRI DE CONSILIU LOCAL ADOPTATE ÎN 2017 

 

1 

10-01-2017 
HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna ianuarie 

2017  

2 10-01-2017 

H O T A R A RE privind aprobarea transformării posturilor didactice auxiliare si 

nedidactice in vederea promovării in grade sau trepte profesionale a 

personalului contractual de la Liceul ,,Vasile Conta” Tîrgu Neamţ  

3 10-01-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizarii excedentului anual al Bugetului local , 

rezultat la incheierea execitiului bugetar 2016  

4 10-01-2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea participării orasului Tîrgu Neamţ la Târgul de 

http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/1.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/1.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/1.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/2.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/2.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/2.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/2.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/3.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/3.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/3.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/4.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/4.pdf
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Turism al României desfăsurat la Romexpo în perioada 16 – 19 februarie 2017  

5 10-01-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor sume de natura transferurilor pentru luna 

ianuarie 2017  

6 10-01-2017 

HOTĂRÂRE Privind aprobarea volumului de masa lemnoasa produse 

accidentale II din fondul forestier proprietate publica a Orasului Tirgu Neamt ( 

partida nr. 2835-Plaiesu), a modului de valorificare si stabilirea pretului in 

lei/mc 

7 10-01-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului manifestării ”Eminescu-Lamura de 

veșnicie”-14-16 ianuarie 2017 și a bugetului aferent organizării  

8 10-01-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului manifestarii dedicate zilei de 24 

Ianuarie 2017- „Unirea Principatelor Române“ și a bugetului aferent organizării  

9 31-01-2017 
HOTARÂRE privind incetarea contractului de inchiriere pentru o locuinta ANL, 

chiriasa – Dumitriu Lia  

10  31-01-2017 
HOTARÂRE privind incetarea contractului de inchiriere pentru o locuinta ANL, 

chirias – Rusu Vlad  

11  31-01-2017 

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  

12  31-01-2017 
HOTARÂRE privind aprobarea Listei cu actele necesare pentru obtinerea unei 

locuinte ANL  

13  31-01-2017 
HOT|RÂRE privind propunerea de evaluare a performanțelor profesionale ale 

secretarului orașului Tîrgu Neamț, pentru perioada 01.01.2016 – 31.12.2016  

14  31-01-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, 

pentru anul 2017, în vederea repartizării persoanelor care trebuie sa efectueze 

munca in folosul comunitatii  

16  31-01-2017 

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 care are 

domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului Tg. Neamţ pentru anul 2017  

15  31-01-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a 

oraşului Tîrgu Neamţ 2017-2020  

17  31-01-2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului alocatiei de hrană, a costului 

http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/5.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/5.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/5.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/6.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/6.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/6.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/6.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/6.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/7.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/7.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/7.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/8.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/8.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/01/8.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/9.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/9.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/9.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/10.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/10.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/10.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/11.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/11.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/11.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/11.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/12.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/12.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/12.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/13.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/13.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/13.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/14.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/14.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/14.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/14.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/16.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/16.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/16.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/16.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/16.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/15.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/15.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/15.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/17.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/17.pdf
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mediu lunar de întretinere si a contributiei de întretinere pentru un copil înscris 

la Cresa nr.1 Tg. Neamt suportată de părinte /reprezentant legal care nu are 

domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului Tg. Neamţ pentru anul 2017  

18  31-01-2017 

HOTĂRÂRE privind închirierea unui spaţiu în suprafata de 26 mp situat in 

imobilul din B-dul Stefan cel Mare, nr.48 ( biroul nr 10 ), apartinand domeniului 

public al orasului Tirgu Neamt, către Birou Parlamentar Deputat Andrusca 

Danut  

19  31-01-2017 

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 

concesionării terenului in suprafata totală de 10350 mp , situat in strada 1 

Decembrie 1918 nr. 48, apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt  

20  31-01-2017 

HOTĂRÂRE privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a unor 

suprafeţe de teren situate în intravilanul oraşului Tîrgu Neamţ, conform art. 36 

din Legea 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare  

21  31-01-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor actualizate la serviciul de ecarisaj 

practicate de S.C. CENTRUL DE ÎNTREŢINERE URBANĂ SRL TÎRGU 

NEAMŢ  

22  31-01-2017 
HOTARÂRE privind aprobarea obiectivul de investitii „« Modernizare strazi in 

orasul Targu-Neamt, judetul Neamt” 

23  31-01-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea obiectivului de investitii « Centrala termica in 

container, Pu=1800 kw, racorduri utilitati si inlocuire echipamente – Spitalul 

orasenesc „Sf. Dimitrie” – oras Targu-Neamt, judetul Neamt” 

24  31-01-2017 

HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special în vederea exercitării 

prerogativelor prevăzute de art.27 din Legea nr.51 din 2006 privind serviciile 

comunitare de utilitati publice  

25  31-01-2017 

HOTĂRÂRE Privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului 

Public de Întretinere, dezvoltare şi amenajare a spaţiilor verzi, ale orasului 

Tîrgu Neamţ 

26  31-01-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului și a bugetului aferent 

organizării Festivalului de muzică populară ”Dragoș Vodă în Ținutul Zimbrului”-

ediția I -26.02.2017  

27  31-01-2017 

HOT|RÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Primăria 

orașului Tîrgu Neamț și Asociația CineCultura București, în vederea 

organizării evenimentului cinematografic ”Caravana filmului românesc- Cartea 

http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/18.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/18.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/18.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/18.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/18.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/19-ok.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/19-ok.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/19-ok.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/19-ok.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/20.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/20.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/20.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/20.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/21.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/21.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/21.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/21.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/22.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/22.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/22.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/23.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/23.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/23.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/23.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/24.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/24.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/24.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/24.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/25.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/25.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/25.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/25.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/26.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/26.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/26.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/26.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/27.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/27.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/27.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2017/02/27.pdf
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și filmul/Capodopere ale cinematografiei naționale”,ce se va desfășura în 

perioada 22-24.02.2017  

28  31-01-2017 
HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului şi Bugetului aferent organizării 

activităţii “De Dragobete” – 24.02.2017  

29  31-01-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor 

nerambursabile din fondurile bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes local, valabil pentru anul 2017  

31  31-01-2017 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui aviz de principiu în vederea cumpărării 

pachetelor de acţiuni şi numirea comisiei de negociere  

30  31-01-2017 
HOTĂRÎRE Pentru schimbarea denumirii unor străzi şi atribuirea de denumiri 

noi  

32  31-01-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa 

incheierea contractelor de achizitie publica si a modificarii TVA, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de 

investitii “Extindere si modernizare sistem de alimentare cu apa potabila in 

zona Baile Oglinzi, oras Targu-Neamt “ 

33  31-01-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa 

incheierea contractelor de achizitie publica si a modificarii TVA, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de 

investitii “ Reabilitare retele de alimentare cu apa in orasul Targu-Neamt “ 

34  31-01-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa 

incheierea contractelor de achizitie publica si a modificarii TVA, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de 

investitii “ Realizare retea de canalizare menajera si microstatie de epurare in 

zona Baile Oglinzi, oras Targu-Neamt “ 

35  31-01-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa 

incheierea contractelor de achizitie publica si a modificarii TVA, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare drum comunal DC 7, oras Targu-Neamt “  
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36  31-01-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa 

incheierea contractelor de achizitie publica si a modificarii TVA, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare str. Daciei si Vanatorului, oras Targu-Neamt “ 

37  31-01-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa 

incheierea contractelor de achizitie publica si a modificarii TVA, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de 

investitii „Modernizare str. Mihai Viteazu, Vasile Alecsandri si Veterani, oras 

Targu-Neamt” 

38  31-01-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa 

incheierea contractelor de achizitie publica si a modificarii TVA, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de 

investitii “Reabilitare strazi in orasul Targu-Neamt, judetul Neamt“ 

39  31-01-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa 

incheierea contractelor de achizitie publica si a modificarii TVA, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de 

investitii “Realizare si modernizare platforma gunoi, oras Targu-Neamt“ 

40  31-01-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa 

incheierea contractelor de achizitie publica si a modificarii TVA, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de 

investitii “Construire corp Scoala cu 3 Sali de clasa la Scoala Gimnaziala 

“Grigore Ghica Voda”, oras Targu-Neamt “ 

41  31-01-2017 

HOTARÂRE la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizati dupa incheierea contractelor de achizitie publica si a 

modificarii TVA, precum si a finantarii de la bugetul local pentru categoriile de 

cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat, dupa actualizarea TVA, 

pentru obiectivul de investitii “Construire Corp central Scoala gimnaziala “Ion 

Creanga” Humulesti, oras Targu-Neamt”, oras Targu-Neamt “ 

42  31-01-2017 HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa 
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incheierea contractelor de achizitie publica si a modificarii TVA, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de 

investitii “ Extindere sistem de canalizare in orasul Targu-Neamt“  

43  31-01-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa 

incheierea contractelor de achizitie publica si a modificarii TVA, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de 

investitii “Reabilitare si modernizare a trei corpuri de cladire la Colegiul Tehnic 

“Ion Creanga”, oras Targu-Neamt “ 

44  31-01-2017 

HOTĂRÂRE privind incetarea mandatului de consilier local al domnului 

Bălţătescu Vasile și declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul 

Consiliului Local al orașului Tg Neamț 

46  28-02-2017 
HOTARÂRE privind validarea mandatului de consilier local al domnului 

Luculescu Vasile  

45  28-02-2017 
HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna februarie 

2017  

47  28-02-2017 
HOTARÂRE pentru modificarea componentei comisiei de specialitate nr.3 a 

Consiliului Local al orasului Tg Neamt aprobata prin HCL nr.124/24.06.2016  

48  28-02-2017 

HOTĂRÂRE privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea 

acordării subvențiilor din bugetul local în baza legii 34/1998 privind acordarea 

unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care 

înființează și administrează unități de asistență socială  

49  28-02-2017 
HOTĂRÂRE pentru inlocuirea a doi Consilieri Locali din Anexa 2 la HCL 

nr.143/30.06.2016  

50  28-02-2017 

HOTARÂRE privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local al 

orasului Tirgu Neamt in componenta comisiei de solutionare a contestatiilor 

depuse la repartizarea locuintelor ANL din orasul Tirgu Neamt  

51  28-02-2017 
HOTARÂRE pentru inlocuirea unui consilier local din Anexa la HCL nr. 

209/23.09.2016  

52  28-02-2017 

HOTĂRÂRE privind inlocuirea domnului BALTATESCU VASILE din AGA de la 

S.C. ECO TG SRL Tirgu Neamt pentru mandatul 2016 – 2020, aprobat prin 

HCL nr. 148/30.06.2016  
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53  28-02-2017 

HOTĂRÂRE privind inlocuirea domnului Bălţătescu Vasile din functia de 

reprezentant al Consiliului local in “Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii educaţiei” la Colegiul Tehnic Ion Creangă Tg. Neamţ, pentru mandatul 

2016-2020  

54  28-02-2017 
HOTĂRÂRE Pentru modificare şi completarea anexei la H.C.L. nr. 

93/28.09.2009  

55  28-02-2017 

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea inchirierii 

unei suprafete de teren de 15 mp, apartinand domeniului privat al orasului 

Tirgu Neamt 

56  28-02-2017 
HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren apartinand domeniului 

privat al orasului Tirgu Neamt 

57  28-02-2017 

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 

concesionării unui spatiu, situat in B-dul Mihai Eminescu, Bl.M7, apartinand 

domeniului public al orasului Tirgu Neamt  

58  28-02-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întretinere a 

beneficiarilor Centrului de Primire în regim de Urgentă a Persoanelor fără 

Adăpost ”Sf. Teodora” Tg. Neamt ” pentru anul 2017  

59  28-02-2017 

HOTĂRÂRE privind stabilirea termenului de depunere a documentatiei de 

solicitare a subventiei pentru selectia ulterioara celei prevazute la art. 3 alin (3) 

din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind 

acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, până la 

data de 30.04.2017, pentru anul 2017  

61  28-02-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului şi a Bugetului aferent organizării 

manifestărilor dedicate Mărțișorului și Zilei de 8 martie 2017  

60  28-02-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării perioadei de desfășurare a 

Festivalului de muzică populară ”Dragoș Vodă în Ținutul Zimbrului”  

62  28-02-2017 
HOTĂRÂRE Privind aprobarea activităţilor dedicate Zilei Internaţionale a 

Teatrului de Păpuşi şi a bugetului aferent organizării – 21.03.2017  

63  28-02-2017 

HOTĂRÂRE privind incetarea dreptului de administrare asupra platformelor de 

colectare a deseurilor proprietatea Judetului Neamt, realizate in cadrul 

proiectului de interes comun „sistem de Management Integrat al Deseurilor in 

Judetul Neamt 
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64  28-02-2017 

HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 

CIVITAS COM S.R.L . pentru anul 2017, estimari pentru 2018 si 2019, precum 

si a obiectivelor de investitii si a criteriilor de performanta pentru anul 2017  

65  28-02-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului-cadru de Contract de Parteneriat 

dintre UAT Tîrgu Neamt si alte UAT-uri pentru sustinerea financiară a 

serviciilor specializate acordate de Directia de Asistentă Socială a orasului 

Tîrgu Neamt prin Cre a nr.1 Tîrgu Neamt, pentru copiii înscrisi la cresă si care 

nu au domiciliul stabil pe raza orasului Tîrgu Neamt  

66  28-02-2017 
HOTĂRÂRE privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al orașului Tîrgu 

Neamţ ” Domnului PIERRE DOSSO  

67  28-02-2017 

H O T A R A RE privind aprobarea transformării posturilor didactice auxiliare si 

nedidactice in vederea promovării in grade sau trepte profesionale a 

personalului contractual de la Liceul ,,Vasile Conta” Tîrgu Neamţ 

68  28-02-2017 

HOTARÂRE la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizati dupa modificarea TVA, precum si a finantarii de la 

bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la 

bugetul de stat, dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de investitii 

“Construire Hala Piata Agroalimentara in orasul Tg. Neamt” 

69  28-02-2017 

HOTARÂRE la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizati dupa modificarea TVA, precum si a finantarii de la 

bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la 

bugetul de stat, dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de investitii 

“Reabilitare si modernizare sedii administrative ale UAT Tg. Neamt (sediul nou 

si sediul vechi)“  

70  28-02-2017 

HOTARÂRE la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizati dupa modificarea TVA, precum si a finantarii de la 

bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la 

bugetul de stat, dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de investitii 

“Reabilitare Biblioteca oras Targu-Neamt“ 

71  28-02-2017 

HOTARÂRE la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizati dupa modificarea TVA, precum si a finantarii de la 

bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la 

bugetul de stat, dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de investitii 

“Extindere corp cladire, reabilitare si modernizare baza sportiva in oras Targu-
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Neamt“ 

72  28-02-2017 
HOTĂRÂRE privind modificarea contravalorii normei de hrana, pentru 

personalul Serviciului Poblic Politia Locala a Orasului Tirgu Neamt  

73  28-02-2017 
HOTǍRÂRE privind aprobarea Organigramei si Statului de funcţii al Spitalului 

orăsenesc “Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ, valabile pe anul 2017  

74  28-02-2017 

HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli-estimat si a 

Listei de investii ale Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, , 

pentru anul 2017  

76  28-02-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar 

pentru trim.IV-anul 2016  

75  28-02-2017 

HOTĂRÂRE privind insusirea procesului verbal de negociere nr. 

119/10.02.2017 intocmit in urma intalnirii dintre reprezentantii autoritatii locale 

si reprezentantii SIF Transilvania , conform H.C.L nr.31/31.01.2017  

77  13-03-2017 HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna martie 2017  

78  13-03-2017 

HOTARÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 163/28.07.2016 privind 

aprobarea numirii reprezentanţilor consiliului local in Consiliile de Administraţie 

a unităţilor de învăţământ de stat din orașul Tirgu Neamţ, pentru anul scolar 

2016 – 2017  

79  13-03-2017 

HOTĂRÂRE privind numirea domnului Gugiu Ioan în funcţia de director / 

manager al Casei Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ şi aprobarea 

Contractului de management  

80  13-03-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unei asocieri cu inspectoratul Scolar Neamt în 

vederea realizării unui proiect de interes public national  

81  13-03-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea pretului final de cumparare a pachetului 

majoritar de acţiuni deţinut de SIF Transilvania SA la SC Staţiunea Oglinzi SA 

Tg. Neamţ 

82  13-03-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investitii “Realizare Baza 

sportiva – Colegiul Tehnic „Ion Creanga”, oras Targu- Neamt, judetul Neamt“  

83  13-03-2017 
HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
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finanteaza de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investitii “Realizare Baza 

sportiva – Scoala gimnaziala “Grigore Ghica Voda”, oras Targu-Neamt, judetul 

Neamt“ 

84  13-03-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investitii “Realizare Baza 

sportiva, Corp B – Colegiul National “Stefan cel Mare”, oras Targu-Neamt, 

judetul Neamt“ 

85  13-03-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investitii “Realizare Baza 

sportiva – Liceul “Vasile Conta”, oras Targu-Neamt, judetul Neamt“ 

86  13-03-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investitii “Realizare Baza 

sportiva – Colegiul National “Stefan cel Mare”, oras Targu-Neamt, judetul 

Neamt“ 

87  13-03-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investitii “Realizare Baza 

sportiva, Corp B – Colegiul Tehnic „Ion Creanga”, oras Targu-Neamt, judetul 

Neamt“ 

88  13-03-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investitii “Extindere si 

reabilitare Biblioteca oras Targu-Neamt, judetul Neamt“  

89  13-03-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si 

dotare cu echipament si mobilier – Cabinete medicale scolare, oras Targu-

Neamt, judetul Neamt“  

91  13-03-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investitii “Modernizare 
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Corp principal si dotare cu echipament si mobilier – Liceul “Vasile Conta”, oras 

Targu-Neamt, judetul Neamt“ 

90  13-03-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investitii “Construire si 

dotare pavilion nou – Spitalul orasenesc „Sf. Dimitrie”, oras Targu-Neamt, 

judetul Neamt“ 

92  13-03-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si 

dotare Cresa nr. 1, oras Targu-Neamt, judetul Neamt“ 

93  13-03-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investitii “Dotare cu 

echipament si mobilier – Colegiul Tehnic „Ion Creanga”, oras Targu-Neamt, 

judetul Neamt“ 

94  13-03-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investitii “Dotare cu 

echipament si mobilier – Scoala gimnaziala „Ion Creanga”, oras Targu-Neamt, 

judetul Neamt“ 

95  13-03-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa 

modificarea TVA, precum si a finantarii de la bugetul local pentru categoriile 

de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat, dupa actualizarea 

TVA, pentru obiectivul de investitii “Construire parc tematic “Ion Creanga”, 

oras Targu-Neamt, judetul Neamt “ 

96  13-03-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investitii “Reabilitare 

Pavilion central si dotare Spital orasenesc „Sfantul Dimitrie”, oras Targu-

Neamt, judetul Neamt“  

97  13-03-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investitii “Construire pod 
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Blebea, oras Targu-Neamt, judetul Neamt “ 

98  13-03-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investitii “Construire pod 

trafic usor peste raul Ozana, cartier Humulesti, oras Targu-Neamt, judetul 

Neamt “ 

99  13-03-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investitii “Construire 

punte pietonala peste raul Ozana, cartier Condreni, oras Targu-Neamt, judetul 

Neamt“ 

100  13-03-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Corp 

principal si dotare cu echipament si mobilier – Scoala gimnaziala “Grigore 

Ghica Voda”, oras Targu-Neamt, judetul Neamt“  

101  13-03-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Corp 

principal si dotare cu echipament si mobilier – Colegiul National “Stefan cel 

Mare”oras Targu-Neamt, judetul Neamt “ 

102  13-03-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investitii “Extindere si 

modernizare retea iluminat public strazile Stefan cel Mare, Mihai Eminescu, 

Mihail Sadoveanu, Castanilor, Baile Oglinzi, 1 Mai, Macului, oras Targu- 

Neamt, judetul Neamt“  

103  13-03-2017 
HOTĂRÂRE privind modificarea art. 4 din Hotararii Consiliului Local nr. 54 din 

09.02.2016  

104  30-03-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare 

a bunurilor imobile din domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ  

106  30-03-2017 

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 

concesionării unei suprafete de teren de 13,5 mp, apartinand domeniului 

public al orasului Tirgu Neamt situata in B-dul Mihai Eminescu (langa SOCOM 
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UNIREA)  

105  30-03-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unui 

imobil aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ  

107  30-03-2017 
HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren apartinand domeniului 

privat al orasului Tirgu Neamt 

108  30-03-2017 

HOTĂRÂRE privind acordarea unui aviz de principiu in vederea punerii la 

dispozitie a unei suprafete de teren din Parcul Cetate –Lot 1, pentru 

organizarea evenimentului ,,Iarmarocul de toamna”  

109  30-03-2017 

HOTĂRÂRE privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a unor 

suprafeţe de teren situate în intravilanul oraşului Tîrgu Neamţ, conform art. 36 

din Legea 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare  

110  30-03-2017 
HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”  

111  30-03-2017 
HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului şi a Bugetului aferent 

organizării concursului “Eu citesc…hai să citim împreună” – 02.04.2017  

112  30-03-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului şi a Bugetului aferent organizării 

Festivalului ”Bucuria Luminii”-ediţia a IX-a  

113  30-03-2017 

HOTĂRÂRE privind însuşirea Raportului de evaluare a bunurilor de retur 

concesionate în vederea gestionării serviciilor publice de alimentare cu apă şi 

de canalizare din judeţul Neamţ, aflate în administrarea Companiei Judeţene 

APA SERV SA Neamţ  

114  30-03-2017 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art.4 din HCL nr. 52/23.03.2015 privind 

infiintarea Asociatiei Sfanta Teodora de la Neamt  

115  30-03-2017 

HOTǍRÂRE Privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui 

spatiu cu destinatia de cabinet medical de tehnica dentara in favoarea 

domnului Vintea Dumitru  

116  30-03-2017 
HOTARARE privind aprobarea concediului de odihna al Primarului orasului 

Tirgu Neamt domnul Harpa Vasilică, in perioada 10-21.04.2017  

117  30-03-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat 

al orasului Tirgu Neamt a imobilului Cladire Pavilion 2 (cladire C5, conform 

numar cadastral 1661/Cladire Pavilion Internat 2, pozitia 1015, din Anexa 1 la 

HCL nr. 66/29.02.2016) situat in incinta Colegiului Tehnic „Ion Creanga”orasul 
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Tirgu Neamt – si scoaterea din functiune a acesteia  

118  30-03-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat 

al orasului Tirgu Neamt a constructiilor C17 (Decantor la reteaua reziduri), 

C18 (Decantor la reteaua reziduri), C19 (Sera pentru flori) situate in incinta 

Spitalului Orasenesc „Sfantul Dimitrie”, orasul Tirgu Neamt – si scoaterea din 

functiune a acestora  

119  30-03-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si 

repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate inchirierii, din oraşul Tîrgu 

Neamţ, in urma analizarii celor 16 dosare depuse in vederea repartizarii a 6 

ap. cu 1 cam. 

121  30-03-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului 

Tirgu Neamt pentru anul 2017, precum şi a Listei de investitii pentru anul 2017  

120  30-03-2017 
HOTARÂRE privind aprobarea repartizarii ap. 17, 26, 30, 46, 49 in bl. V1, str. 

Stefan cel Mare si ap. 14 in bl. M5, str. 22 Decembrie, oras Tirgu Neamt  

122  30-03-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de 

Asistenţă Socială a oraşului Tirgu Neamţ pentru anul 2017, precum şi a Listei 

de investiţii pentru anul 2017  

123  30-03-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii din cadrul 

Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ  

124  30-03-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului-cadru de Contract de Parteneriat 

dintre UAT Tîrgu Neamţ şi alte UAT-uri pentru susţinerea financiară a 

serviciilor specializate acordate de Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului 

Tîrgu Neamţ prin Centrul de Primire in Regim de Urgenta a Persoanelor fara 

Adapost ,,Sfanta Teodora,, Tîrgu Neamţ, pentru beneficiarii care nu au 

domiciliul stabil pe raza oraşului Tîrgu Neamţ  

125  30-03-2017 
HOTARÂRE privind aprobarea obiectivul de investitii „Amenajarea unui spatiu 

pentru Serviciul de ambulanta – Substatia Targu-Neamt, judetul Neamt” 

126  07-04-2017 HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna aprilie 2017  

127  07-04-2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii art. 5 din HCL nr. 54 din 13.03.2014  

128  07-04-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv Scolar Tirgu 

Neamț în vederea realizării unui proiect de interes public local  

129  07-04-2017 HOTARÂRE privind aprobarea obiectivul de investitii „Construire cladire in 
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vederea amenajarii unui spatiu pentru Serviciul de Ambulanta – Substatia 

Targu-Neamt, judetul Neamt” 

130  11-04-2017 

HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societatii 

comerciale CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL pentru anul 2017, 

estimarile pentru urmatorii doi ani  

131  11-04-2017 
HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societatii 

comerciale ECO TG SRL pentru anul 2017, pana la data de 31.07.2017  

132  27-04-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr. 33/03.04.2017 şi 

38/03.04.2017  

133  27-04-2017 

HOTARÂRE privind acordarea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unui 

bun imobil, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, situat in Str. 

22 Decembrie, bl.M15, nr.2,parter  

134  27-04-2017 

HOTARÂRE privind constituirea Comisiei de vanzare a bunurilor imobile 

apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt şi acordarea unui aviz de 

principiu in vederea vanzarii unui bun imobil, apartinand domeniului privat al 

orasului Tirgu Neamt, situat in Str. 22 Decembrie, bl.M15, nr.3, parter  

136  27-04-2017 

HOTARÂRE privind respingerea acordarii unui aviz de principiu in vederea 

vanzarii unui teren, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, 

situat in Str. Stefan cel Mare, langa bl.M3, in suprafata de 13 mp  

135  27-04-2017 

HOTARÂRE privind acordarea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unui 

teren, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, situat in Str. 

Panazol, nr.2A, in suprafata de 360 mp din care 263 mp suprafata construita  

137  27-04-2017 

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea inchirierii 

unui spatiu, situat in B-dul 22 Decembrie, Bl.M15, P, apartinand domeniului 

privat al orasului Tirgu Neamt 

138  27-04-2017 
HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren apartinand domeniului 

privat al orasului Tirgu Neamt 

139  27-04-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de alipire a unor terenuri 

aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ  

140  27-04-2017 
HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”  
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141  27-04-2017 

HOTĂRÂRE privind cesionarea partilor sociale ale domnului Varvara Lucian 

detinute in cadrul SC Centrul de intretinere Urbana SRL Tg. Neamt catre 

domnul Fermus Adrian Stefan  

142  27-04-2017 

HOTǍRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui 

spațiu cu destinația de cabinet medical în favoarea doamnei doctor Dimitriu 

Elvira reprezentant legal al Cabinetului medical individual dr. Dimitriu Elvira  

143  27-04-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea evenimentului ,, Gratarul de sub Cetate” -

29aprilie-1mai 2017 şi a Bugetului aferent organizării acestuia  

144  27-04-2017 
HOTARÂRE privind incheierea unui Acord de Parteneriat între Orasul Tîrgu 

Neamt si Clubul de dans sportiv ,,Ceahlaul” Piatra Neamt  

145  27-04-2017 
HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului de acordare a Premiului 

Naţional de Proză “Ion Creangă” – Opera Omnia şi a bugetului aferent  

146  27-04-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor practicate pentru activitatea de 

colectare, transport si depozitare a deseurilor ale S.C. ECO TG. S.R.L. Tirgu 

Neamt 

147  27-04-2017 
HOTARÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind desfăsurarea 

activităţilor economice în sediile şi punctele de lucru din orasul TîrguNeamţ  

148  11-05-2017 HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna mai 2017  

149  11-05-2017 
HOTARÂRE pivind numirea unei comisii de negociere directa si acordarea 

unui aviz de principiu in vederea cumpărării unei suprafeţe de teren  

151  11-05-2017 

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea HCL nr. 287 din 23.12.2016 

privind atribuirea si încheierea contractului Delegarea prin concesiune a 

gestiunii unor activităti componente ale serviciului de salubrizare a unitătilor 

administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară 

”ECONEAMT”, din Zona 3, judetul Neamt 

150  11-05-2017 

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului 

Tîrgu Neamţ şi acordarea unui aviz de principiu în vederea vânzării unei 

suprafeţe de teren  

152  11-05-2017 
HOTARÂRE privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt prin Consiliul 

Județean Neamţ in vederea realizarii unor lucrari de interes public judetean  

153  11-05-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu 

Neamt precum si a Listei de investitii pentru anul 2017  
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154  11-05-2017 

HOTǍRÂRE Privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui 

spatiu cu destinatia de cabinet medical de tehnica dentara in favoarea 

domnului State Vasile  

155  11-05-2017 
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  

156  11-05-2017 

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 

157  11-05-2017 

HOT|RÂRE privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia 

de subvenţii de la bugetul local al Orasului Tîrgu Neamț pentru acordarea de 

servicii de asistenţă socială în anul 2017, în baza Legii nr. 34/1998 și nivelul 

subvențiilor acordate  

158  11-05-2017 

HOTǍRÂRE Pentru modificarea art.1 din HCL nr.223/27.10.2016 privind 

aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de cabinet medical situat in 

Ambulatoriul de specialitate al orasului Tirgu Neamt in favoarea doamnei Sava 

Tamara reprezentant legal al cabinetului medical dr. Sava Tamara  

159  30-05-2017 

HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale 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 juridice  

160  30-05-2017 

HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale 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 juridice  

161  30-05-2017 

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 

162  30-05-2017 

162 HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 

2014-2020” a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor 

investiţii aferente acestuia  

163  30-05-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Şcoala lecturii” şi cofinanţarea 

acestuia  
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164  30-05-2017 

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 45 din 30.03.2011 privind 

modificarea HCL nr. 164/18.12.2009 pentru aprobarea asocierii, infiintarea 

S.C. ECO TG. S.R.L. Tirgu Neamt si aprobarea Actului Constitutiv al societatii 

comerciale si al statutului de functiuni  

166  30-05-2017 
HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren apartinand domeniului 

privat al orasului Tirgu Neamt 

165  30-05-2017 
HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren apartinand domeniului 

privat al orasului Tirgu Neamt 

167  30-05-2017 
HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a doua suprafete de teren 

apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt  

168  30-05-2017 

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea inchirierii 

a trei spatii in suprafata totala de 47 mp, apartinand domeniului public al 

orasului Tirgu Neamt, situate in B-dul Stefan cel Mare nr.48 B  

169  30-05-2017 

HOTĂRÂRE privind darea in folosinta gratuita a suprafeţei de 6,8 mp teren, 

apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, catre DELGAZ–GRID 

S.A (fost E-ON Distributie Romania S.A)  

170  30-05-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii unor Contracte de concesiune prin 

Act aditional  

171  30-05-2017 

HOTĂRÂRE Pentru completarea anexei la HCL nr. 176 din 31.08.2016 , 

privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând domeniului public al 

oraşului Tîrgu Neamţ către SC CIVITAS COM SRL Tîrgu Neamţ, în scopul 

amenajării şi administrării parcărilor de reşedinţă  

172  30-05-2017 
HOTRÂRE privind aprobarea unei asocieri in vederea realizarii unei acțiuni de 

interes public local  

173  30-05-2017 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui aviz de principiu în vederea extinderii 

sediului ALOFM Tirgu Neamt 

174  30-05-2017 

HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziţia Comisiei Locale Tg. Neamţ pentru 

aplicarea legilor fondului funciar a unui teren aflat în proprietatea privată a 

oraşului Tg. Neamţ, în suprafaţă de 5866,60 mp, situat în oraşul Tg. Neamţ, 

str. 22 Decembrie (Sera oraşului)  

175  30-05-2017 
HOTĂRÂRE privind modificarea componentei Comisiei mixte pentru spaţii cu 

altă destinaţie, aprobată prin HCL nr. 160/28.07.2016  
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176  30-05-2017 

HOTĂRÂRE privind atribuirea unui spatiu, apartinand domeniului public al 

orasului Tirgu Neamt, situat in B-dul Stefan cel Mare nr.48 B,camera 3, etaj, 

asociatiilor si fundatiilor constituite în baza OG 26/2000  

177  30-05-2017 
HOTĂRÂRE Privind aprobarea Programului de activitati si a Bugetului aferent 

organizarii activităţii de 1 iunie – Ziua Internationala a Copilului  

178  30-05-2017 
HOTĂRÂRE Privind aprobarea programului de activitati si a bugetului aferent 

organizarii manifestarii de 26 iunie 2017- Ziua Drapelului National  

179  30-05-2017 
HOTĂRÂRE privind prelurea bunurilor predate catre S.C. ECO TG. S.R.L. 

Tirgu Neamt pentru prestarea serviciului de salubrizare  

181  30-05-2017 HOTĂRÂRE Pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr 62/2008  

180  30-05-2017 
HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Scolii Gimnaziale Domnesti 

,,Grigore Ghica-Voda” din Tirgu Neamt, în ,,Scoala Gimnaziala Domneasca”  

182  30-05-2017 
HOTARARE privind aprobarea Actului adiţional nr.3 la Contractul de delegare 

a gestiunii prin atribuire directă a serviciului de salubrizare nr. 5/22.01.2010  

183  30-05-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea cumpărării pachetului majoritar de acţiuni 

deţinut de SIF Transilvania SA la SC Staţiunea Oglinzi SA Tg. Neamţ 

184  09-06-2017 HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna iunie 2017  

185  09-06-2017 

HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre privind cumpărarea 

unui teren in suprafata de 13.173 mp, situat in intravilanul Orasului Tirgu 

Neamt, Punct Paraul Ursului-Str. Profesor Grigore Ungureanu f.n.  

186  09-06-2017 

HOTARARE privind aprobarea participării Orasului Tirgu Neamt la “ Programul 

de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional ”- programul rabla 2017, în 

vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program de către Orasul Tirgu 

Neamt 

187  09-06-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului„Centrul Multifuncțional de Asistență 

Integrată – CMAI Humulești” şi a cheltuielilor legate de proiect  

188  09-06-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului „Zilele Cetății Neamț”-29 iunie –2 

iulie 2017, ediția a XVlI-a și a bugetului aferent organizării  

189  09-06-2017 HOTĂRÂRE privind rezilierea unui contract de comodat auto  

190  09-06-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea unui parteneriat ce va fi incheiat intre Orasul 

Tirgu Neamt si Asociatia Valea Ozanei in vederea organizarii unei activitati 

culturale de interes local  
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191  09-06-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea unui parteneriat ce va fi incheiat intre Orasul 

Tirgu Neamt , Complexul Muzeal Judetean Neamt si Fundatia „Ion Creanga” 

in vederea organizarii unei activitati culturale de interes local  

192  27-06-2017 
H O T Ă R A R E privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a 

unor posturi vacante la Spitalul Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ  

193  27-06-2017 
H O T A R A RE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului 

Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ 

194  27-06-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării de către chiriasul Dascalita-Boboc 

Vasile a unor lucrări de reparaţii urgente, la locuinţa din fondul locativ, din str. 

Marasesti, nr. 102  

196  27-06-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu 

Neamt pentru anul 2017  

195  27-06-2017 
HOTARÂRE privind aprobarea recalcularii chiriilor locuintelor ANL, stabilirea si 

aprobarea coeficientilor care stau la baza recalcularii acestor chirii  

197  27-06-2017 

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea inchirierii 

unei suprafete de teren de 50 mp, apartinand domeniului privat al orasului 

Tirgu Neamt 

198  27-06-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr. 85 din 

23.05.2013 prin Act aditional  

199  27-06-2017 

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea inchirierii 

unei suprafete de teren de 36 mp, apartinand domeniului privat al orasului 

Tirgu Neamt 

200  27-06-2017 
HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren in suprafata de 4,77 

mp apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt 

201  27-06-2017 
HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren in suprafata de 10 mp 

apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt  

202  27-06-2017 
HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren in suprafata de 4 mp 

apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt  

203  27-06-2017 
HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren in suprafata de 12 mp 

apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt  

204  27-06-2017 
HOTĂRÂRE privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu 

Neamţ ” -post – mortem – Domnului Profesor MERTICARU GICĂ  
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205  27-06-2017 
HOTĂRÂRE privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu 

Neamţ ” Doamnei Inginer TINCUTA CIUBOTARIU  

206  27-06-2017 
HOTĂRÂRE privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu 

Neamţ ” Doamnei CAIA OLGA 

207  27-06-2017 
HOTĂRÂRE privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al oraşului Tîrgu 

Neamţ ” Scriitorului DUMITRU RADU POPESCU  

208  27-06-2017 
HOTĂRÂRE privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu 

Neamţ ” Pictorului CONSTANTIN CIUBOTARIU  

209  27-06-2017 

HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de atribuire si utilizare a 

locurilor de parcare in parcarile de resedinta din orasul Targu Neamt incepand 

cu 01.07.2017  

211  27-06-2017 

HOTǍRÂRE Privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui 

spațiu cu destinația de cabinet medical în favoarea doamnei doctor Crețu 

Rodica reprezentant legal al Cabinetului stomatologic dr.Cretu Rodica  

210  27-06-2017 

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 

212  27-06-2017 

HOTARARE privind aprobarea organigramei si al statului de functii pentru 

aparatul de specialitate al Primarului si pentru serviciile publice subordonate 

Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt  

213  27-06-2017 

HOTARARE privind aprobarea participării Orasului Tirgu Neamt la “ Programul 

de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional ”- programul rabla 2017, în 

vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program de către Orasul Tirgu 

Neamt 

214  27-06-2017 
HOTARARE privind suplimentarea Bugetului de venituri si cheltuieli al 

Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, , pentru anul 2017  

215  27-06-2017 

HOTĂRÂRE Privind aprobarea cumpararii unui teren situat in intravilanul 

Orasului Tirgu Neamt, Punct Paraul Ursului-Str. Profesor Grigore Ungureanu, 

in limita prejudiciului de recuperat calculat la data intocmirii documentatiei de 

catre executorul judecatoresc  

216  27-06-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investitii „Extindere si modernizare Biblioteca oraseneasca 

Targu-Neamt, judetul Neamt” 
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217  27-06-2017 
HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

privat al oraşului Tîrgu Neamţ, reactualizat  

218  27-06-2017 
HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al oraşului Tîrgu Neamţ, reactualizat  

219  27-06-2017 

HOTARÂRE privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei 

Amarinei Ramona Iuliana și declararea ca vacant a locului de consilier local 

din cadrul Consiliului Local al orașului Tg Neam  

220  27-07-2017 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2017  

221  27-07-2017 
HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al domnului 

Vițelaru Ilie  

222  27-07-2017 
HOTĂRÂRE pentru modificarea componentei comisiei de specialitate nr.3 a 

Consiliului Local al orasului Tg Neamt aprobata prin HCL nr.124/24.06.2016  

223  27-07-2017 

HOTĂRÂRE privind înlocuirea doamnei Amarinei Ramona Iuliana din functia 

de reprezentant al consiliului local in Consiliul de Administraţie al Colegiului 

Național ”Ștefan cel Mare’’ Târgu Neamț pentru anul școlar 2016 –2017 

aprobat prin HCL nr. 163/28.07.2016  

224  27-07-2017 
HOTĂRÂRE pentru inlocuirea unui Consilier local din Anexa 1 la HCL 

nr.143/30.06.2016  

226  27-07-2017 

HOTĂRÂRE privind atribuirea unui spatiu, apartinand domeniului public al 

orasului Tirgu Neamt, situat in B-dul Stefan cel Mare nr.48 (camera nr.16) 

asociatiilor si fundatiilor constituite în baza OG 26/2000  

225  27-07-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr. 63/23.07.2009 şi 

124/17.09.2010  

227  27-07-2017 
HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren in suprafata de 17,25 

mp apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt 

228  27-07-2017 
HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren in suprafata de 16,80 

mp apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt  

229  27-07-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de alipire a unor terenuri 

aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ  

230  27-07-2017 
HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 

concesionării terenului in suprafata totală de 140 mp , situat pe Aleea Cetatii ( 
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parcarea de la baza Cetatii Neamtului), apartinand domeniului public al 

orasului Tirgu Neamt 

231  27-07-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar 

pentru trim.ll-anul 2017  

232  27-07-2017 

HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 151/11.05.2017 

pentru modificarea si completarea HCL nr. 287 din 23.12.2016 privind 

atribuirea si încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor 

activităti componente ale serviciului de salubrizare a unitătilor administrativ-

teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMT”, 

din Zona 3, judetul Neamt 

233  27-07-2017 

HOTĂRÂRE privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a unor 

suprafeţe de teren situate în intravilanul oraşului Tîrgu Neamţ, conform art. 36 

din Legea 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare  

234  27-07-2017 

HOTĂRÂRE Privind completarea anexei la HCL nr. 176 din 31.08.2016 , 

privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând domeniului public al 

oraşului Tîrgu Neamţ către SC CIVITAS COM SRL Tîrgu Neamţ, în scopul 

amenajării şi administrării parcărilor de reşedinţă  

235  27-07-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 

proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza 

DALI,) pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare Spitalul Orăşenesc „Sf. 

Dimitrie”, Corp C1 şi C9”, oraşul Tîrgu Neamţ  

236  27-07-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 

proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza 

DALI,) pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare unitate de pompieri”, oraşul 

Tîrgu Neamţ 

237  27-07-2017 
HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului local , adoptat prin HCL nr.125 din 30.06.2016  

238  27-07-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 

proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza 

DALI,) pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare corp principal si dotare cu 

echipament si mobilier – Colegiul National „Stefan cel Mare”, oraşul Tîrgu 

Neamţ, judetul Neamt”  

239  27-07-2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 
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proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza 

DALI,) pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare si dotare Cresa nr. 1, oraşul 

Tîrgu Neamţ” 

241  27-07-2017 

HOTĂRÂRE Privind modificarea si completarea HCL nr.25/31.01.2017 privind 

delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului Public de Întretinere, 

dezvoltare şi amenajare a spaţiilor verzi, ale orasului Tîrgu Neamţ  

240  27-07-2017 

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea inchirierii 

unei suprafete de teren de 57 mp, apartinand domeniului privat al orasului 

Tirgu Neamt 

242  27-07-2017 

HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale 

din cadrul Aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile publice din 

subordinea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ  

243  27-07-2017 

HOTĂRÂRE privind desemnarea a doi reprezentanti in Consiliul de 

Administratie la SC Statiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamţ, pentru periada august-

octombrie 2017  

244  03-08-2017 
HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şeddinţă pentru luna august 

2017  

245  03-08-2017 

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea 

taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii 

serviciului din oraşul Tîrgu Neamţ care nu au încheiate contracte de prestări 

servicii  

246  03-08-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală, Temă de proiectare 

si valoare lucrare pentru ”Reparatii Sectia Obstretica-ginecologie, Spitalul 

orasenesc „Sfantul Dimitrie”, oraşul Tîrgu Neamţ”  

247  03-08-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală, Temă de proiectare 

si valoare lucrare pentru ” Sistematizare rutieră intersecţia de la Humuleşti, 

oraşul Tîrgu Neamţ” 

248  03-08-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu 

Neamt precum si a Listei de investitii pentru anul 2017  

249  03-08-2017 
H O T Ă R A R E privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a 

unor posturi vacante la Spitalul Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ  

250  03-08-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tirgu Neamţ pentru anul 2017  
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251  10-08-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea fazei Notă conceptuală, Tema de proiectare si 

a valorii estimate pentru executia obiectivului ”Lucrari de autorizare PSI la 

Centrul „Sfanta Teodora, oraşul Tîrgu Neamţ”  

252  28-08-2017 
HOTĂRÂRE privind modificarea componenței Comisiei locale de ordine 

publică  

253  28-08-2017 

HOTĂRÂRE privind desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local al 

Orasului Tirgu Neamt in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Statiunea 

Oglinzi SA Tîrgu Neamţ 

254  28-08-2017 
HOTĂRÂRE privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al orașului Tîrgu 

Neamţ ” Domnului DANIEL CORBU  

256  28-08-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând domeniului public 

al oraşului Tîrgu Neamţ 

255  28-08-2017 
HOTARÂRE privind incetarea contractului de inchiriere pentru 2 locuinte ANL 

din orasul Tirgu Neamt, str. Stefan cel Mare, bl. V1  

257  28-08-2017 
HOTĂRÂRE privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din 

oraşul Tîrgu Neamţ aparţinând cultelor religioase recunoscute din România  

258  28-08-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cuprinzând persoanele fizice care au 

promovat examenul de atestare din luna iulie 2017, în vederea obținerii 

ATESTATULUI necesar exercitării profesiei de administrator  

259  28-08-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa 

realizarea expertizei tehnice extrajudiciare pentru obiectivul de investitii “ 

Realizare rețea de canalizare menajeră și microstație de epurare în zona Băile 

Oglinzi, oraș Târgu-Neamț “ – rest de executat  

260  28-08-2017 

HOTARÂRE privind schimbarea denumirii investitiei ”Reabilitare corp principal 

si dotare cu echipament si mobilier – Colegiul National „Stefan cel Mare”, 

oraşul Tîrgu Neamţ, judetul Neamt” in ”Reabilitare a trei corpuri (C1, C2, C3) si 

dotare cu echipament si mobilier – Colegiul National „Stefan cel Mare”, oraşul 

Tîrgu-Neamţ, judetul Neamt” si aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă 

de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza 

DALI,) pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare a trei corpuri (C1, C2, C3) si 

dotare cu echipament si mobilier – Colegiul National „Stefan cel Mare”, oraşul 

Tîrgu-Neamţ, judetul Neamt”  

261  28-08-2017 HOTARÂRE privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat cu Asociatia 
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“Valea Ozanei” Tirgu Neamt, cu ocazia manifestarilor ”Zilelor Orasului Tirgu 

Neamt” ce vor avea loc în perioada 08-10 septembrie 2017  

262  31-08-2017 
HOTARÂRE privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt prin Consiliul 

Județean Neamţ in vederea realizarii unei actiuni de interes public judetean  

263  31-08-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu 

Neamt precum si a Listei de investitii pentru anul 2017  

264  31-08-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului și a bugetului aferent organizării 

acțiunilor de interes local și județean ce se vor desfășura în perioada 8-10 

septembrie 2017 în orașul Tîrgu Neamț  

265  31-08-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea diminuarii suprafetei de pajiste aferente 

Contractului de inchiriere nr.127 din 08.06.2015 incheiat intre Orasul Tirgu 

Neamt si Asociatia Crescatorilor de animale ,,Aerodrom”  

266  31-08-2017 

HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren din domeniul public al orașului 

Tîrgu Neamţ şi administrarea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în 

domeniul public al Judeţului Neamţ, în vederea realizării unui proiect de 

interes public judeţean  

267  31-08-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tirgu Neamţ pentru anul 2017  

268  27-09-2017 
HOTĂRÂRE privind alegerea preşedinţilor de şedinţă pentru lunile septembrie 

şi octombrie 2017  

269  27-09-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare 

a prestaţiilor materiale şi financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată  

271  27-09-2017 
HOTARÂRE privind aprobarea repartizarii ap. 14 si 36 in bl. V1, str. Stefan cel 

Mare, oras Tirgu Neamt  

270  27-09-2017 
HOTĂRÂRE privind desemnarea unui consilier local ca membru al Consiliului 

Comunitar Consultativ  

272  27-09-2017 
HOTARÂRE privind încetarea contractului de închiriere pentru locuinta ANL 

din orasul Tirgu Neamt, str. Stefan cel Mare, bl. V1, ap. 31  

273  27-09-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutoarelor de urgenţă, altele decât 

cele cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente şi a metodologiei de 

acordare a ajutoarelor de urgenţă , conform Legii nr. 416/2001 privind venitul 
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minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare  

274  27-09-2017 

HOTARARE privind aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului local in 

Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de stat din orașul Tirgu 

Neamţ, pentru anul școlar 2017 – 2018  

275  27-09-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre Orasul Tirgu 

Neamt si Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ  

276  27-09-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Procesului verbal de predare-primire bunuri la 

operatorul Asocierea S.C. Rossal S.R.L. Roman și S.C. Diasil Service S.R.L. 

Suceava  

277  27-09-2017 

HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la H.C.L nr. 128 /2013 privind 

aprobarea locurilor de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi de pe raza 

administrativ – teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ. 

278  27-09-2017 

HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 217 din 27.06.2017 

privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al 

oraşului Tîrgu Neamţ 

279  27-09-2017 
HOTĂRÂRE privind însuşirea Raportului de evaluare pentru obiectivul Staţie 

de sortare, transfer şi compost Tîrgu Neamţ 

280  27-09-2017 

HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 244 din 20.12.2013 privind 

modificarea şi completarea H.C.L. nr. 105 din 25.09.2009 privind aprobarea 

listei bunurilor de retur aferente contractului de concesionare a serviciului 

public de alimentare cu apă şi canalizare  

281  27-09-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 

cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ, pentru anul 2018  

282  27-09-2017 
HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren in suprafata de 13 mp 

apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt  

283  27-09-2017 
HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren in suprafata de 49 mp 

apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt  

284  27-09-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unui spatiu în 

suprafata de 32,43 mp apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, 

din incinta Colegiului National „Stefan cel Mare – Corp C Cladire C3, in 

vederea utilizarii acestuia pentru comercializarea de produse alimentare 

permise elevilor  
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286  27-09-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 

proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza SF) 

pentru obiectivul de investiţii ”Construire infrastructură de agrement”, oraşul 

Tîrgu Neamţ 

285  27-09-2017 
HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren in suprafata de 23 mp 

apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt  

287  27-09-2017 
HOTARARE privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din 

cadrul Primăriei orasului Tîrgu Neamț, pentru anul 2018  

288  27-09-2017 
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  

289  27-09-2017 

H O T A R A RE privind înfiinţarea unei linii de gardă pentru medicina de 

urgentă, in cadrul Compartimentului de Primire Urgenţe la Spitalul Orăşenesc 

„Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ 

290  27-09-2017 
HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului 

orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, pentru anul 2017  

291  27-09-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu 

Neamt pentru anul 2017  

292  27-09-2017 

HOTĂRÂRE Privind aprobarea volumului de material lemnos fasonat din 

fondul forestier proprietate publica a Orasului Tirgu Neamt, stabilirea pretului 

in lei/mc precum si aprobarea exploatarii si valorificarii de catre Ocolul Silvic 

Tirgu Neamt 

293  03-10-2017 
HOTARÂRE privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt prin Consiliul 

Județean Neamţ în vederea realizarii unei actiuni de interes public judetean  

294  03-10-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu 

Neamt precum si a Listei de investitii pentru anul 2017  

295  03-10-2017 
HOTĂRÂRE privind acordarea de sprijin financiar parohiei „Sf. Trei Ierarhi” – 

Humuleşti  

296  03-10-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea hotărârii A.G.A. a S.c. ECO TG SRL Tîrgu 

Neamţ de declanşare a procedurii insolvenţei  

297  03-10-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală, Temă de proiectare, 

Fisa obiectivului si valoare estimata pentru obiectivul de investiţii “Amenajare 

si modernizare parcari – 10 parcari in orasul Tg. Neamt, judetul Neamt”  
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298  03-10-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) 

şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: 

„REABILITARE ŞI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ DETAŞAMENT 

POMPIERI TG. NEAMŢ – CORPURILE C1 (SEDIU ADMINISTRATIV) ŞI C2 

(ANEXĂ -GARAJ)”  

299  03-10-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) 

şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: 

„REABILITARE ŞI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SPITAL ORĂŞENESC 

“SF. DIMITRIE” – CORPURILE C1 (CLĂDIRE CHIRURGIE) ŞI C9 (CLĂDIRE 

SPĂLĂTORIE ŞI BUCĂTĂRIE)”  

301  10-10-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea contractãrii şi garantãrii unui leasing financiar 

ȋn valoare de 131.000 lei pentru achiziţionarea a douã autoturisme  

300  03-10-2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii unui contract de comodat auto  

302  18-10-2017 

HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE 

(FAZA SF) ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI 

ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: 

„Construire infrastructură de agrement”  

303  18-10-2017 

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 18 alin. 4 din Contractul privind delegarea 

serviciului public de salubrizare stradală a oraşului Tg. Neamţ nr. 

73/28.04.2017, prin act adiţional  

304  18-10-2017 
HOTARARE privind aprobarea Programului de activitãți şi a bugetului aferent 

organizãrii manifestãrii din 03 noiembie 2017 – Ziua Vânãtorilor de Munte  

305  27-10-2017 

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea inchirierii 

unui teren in suprafata de 1 mp, destinat amplasarii unui totem publicitar, teren 

aparținând domeniului public al oraşului Târgu Neamț  

306  27-10-2017 
HOTĂRÂRE privind concesionarea directã a unui teren ȋn suprafatțã de 4 mp 

apartinând domeniului privat al oraşului Tȋrgu Neamtț  

307  27-10-2017 

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea ȋnchirierii 

unui teren ȋn suprafațã de 14 mp, teren aparținând domeniului public al 

oraşului Tȋrgu Neamț  

308  27-10-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unui 

imobil aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ  

309  27-10-2017 HOTǍRÂRE privind aprobarea concesionării unui spaţiu cu destinaţia de 
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cabinet medical de tehnică dentară, prin atribuire directă, în favoarea domnului 

Radu Gheorghe, tehnician dentar  

310  27-10-2017 

HOTǍRÂRE privind aprobarea concesionãrii unui spațiu cu destinația de 

cabinet medical de stomatologie, prin atribuire directã, ȋn favoarea doamnei 

doctor Baghiu Carolina, medic stomatolog  

311  27-10-2017 
HOTARÂRE privind aprobarea repartizãrii ap. 31 ȋn bl. V1, str. Ştefan cel 

Mare, oraş Tȋrgu Neamț  

312  27-10-2017 
HOTARÂRE privind încetarea contractului de închiriere pentru locuinţa ANL 

din oraşul Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare, bl. V1, ap. 45  

313  27-10-2017 
HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 

2017  

314  27-10-2017 

HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la HCL nr. 176 din 31.08.2016 , 

privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând domeniului public al 

oraşului Tîrgu Neamţ către SC CIVITAS COM SRL Tîrgu Neamţ, în scopul 

amenajării şi administrării parcărilor de reşedinţă  

316  27-10-2017 
HOTĂRÂRE privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al orașului Tîrgu 

Neamţ ” Actorului DOREL VIȘAN  

315  27-10-2017 
HOTĂRÂRE privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al orașului Tîrgu 

Neamţ ” scriitorului CONSTANTIN PARASCAN  

317  27-10-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 

proiectare, în vederea realizarii obiectivului de investitii ”Modernizare teren de 

sport – Şcoala Gimnazială Domnească, oraşul Tîrgu-Neamţ, judetul Neamt”  

318  27-10-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie la finalul exercitiului 

bugetar pentru trim.lll-anul 2017  

319  27-10-2017 
privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pentru 

anul 2017  

320  08-11-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificãrii Bugetului local al orasului Tîrgu 

Neamț pentru anul 2017  

321  08-11-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tirgu Neamţ pentru anul 2017  

322  08-11-2017 
HOTÃRÂRE privind aprobarea repartizãrii ap. 45 ȋn bl. V1, str. Ştefan cel 

Mare, oraş Tȋrgu Neamț  
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323  24-11-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului unei burse de merit/performanta şi 

a numarului acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat 

în anul 2017-2018  

324  24-11-2017 

HOTĂRÂRE privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru 

mijloacele de transport din parcul auto al Oraşului Tîrgu Neamţ și instituțiilor 

din subordinea acestuia  

325  24-11-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ pe anul 2017, estimarile pentru anul 2018 ( 

n+1) si pentru anul 2019 ( n+2), precum şi a obiectivelor de investiţii pentru 

anul 2017 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ 

326  24-11-2017 

HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 40 mp teren, 

aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ, catre DELGAZ – GRID 

S.A (fost E-ON Distributie Romania S.A)  

327  24-11-2017 

HOTĂRÂRE privind darea în folosinta gratuită a suprafeţei de 717 mp teren, 

aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ, către DELGAZ – GRID 

S.A. (fost E-ON Distributie Romania S.A)  

328  24-11-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia 

de subvenţii de la bugetul local al Orașului Tîrgu Neamț pentru acordarea de 

servicii de asistenţă socială în anul 2018, în baza Legii nr. 34/1998 și nivelul 

subvențiilor acordate  

329  24-11-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

evaluării managementului la Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ  

331  24-11-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 220 din 

16.11.2016 prin Act adițional  

330  24-11-2017 

HOTARÂRE privind aprobarea vânzarii directe a unui bun imobil (teren), 

aparținând domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ, situat în Str. Panazol, nr. 

2, în suprafațã de 360 mp din care 221 mp suprafațã construitã, cãtre S.C. 

TESS.S.R.L. şi aprobarea acordării unei servituți de trecere pe o suprafața de 

34 mp 

332  24-11-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea programului cu activitãțile şi a bugetului aferent 

organizãrii manifestãrii de 1 Decembrie 2017- Ziua Naționalã a Romaniei  

333  24-11-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea hotărârii A.G.A. a S.C. C.I.U SRL Tîrgu Neamţ 

de declanşare a procedurii insolvenţei  
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334  24-11-2017 
HOTĂRÂRE Privind aprobarea Programului de activitãți şi Bugetului aferent 

organizãrii manifestãrilor din 6 decembrie 2017 – „Vine Moş Nicolae”  

335  24-11-2017 

HOTĂRÂRE privind abrogarea poziţiilor nr. 183, 184 şi 185 din anexa la HCL 

nr. 217 din 27.06.2017 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ  

336  24-11-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului 

Local nr. 245/03.08.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și 

aplicarea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază 

utilizatorii serviciului din orașul Tîrgu Neamț care nu au încheiate contracte de 

prestări servicii  

337  24-11-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor de închiriere/concesiune teren/spaţii şi 

a taxei aviz de spargere strazi, apartinând domeniului public si privat al 

oraşului Tîrgu Neamţ, pentru anul 2018  

338  24-11-2017 
H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

2018  

339  24-11-2017 
H O T Ă R Â R E privind acordarea unui ajutor individual de minimis în 

favoarea SC Statiunea Oglinzi SA Tirgu Neamt – Judetul Neamt 

340  24-11-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificãrii Bugetului local al oraşului Tîrgu 

Neamţ precum şi a Listei de investiţii pentru anul 2017  

341  24-11-2017 
HOTÃRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 

orãşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ, pentru anul 2017  

342  24-11-2017 

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 

concesionării terenului in suprafata totală de 22130 mp – „Parcul Cetate” , 

situat in strada 1 Decembrie 1918 nr. 48, aparținând domeniului public al 

oraşului Tȋrgu Neamț  

343  24-11-2017 

HOTÃRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investitți „Recompartimentare apartament nr.33, str. Radu 

Teoharie, bloc D3, scara C, parter,. oraş Tȋrgu- Neamț, județul Neamț” 

344  24-11-2017 

HOTÃRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiții „Amenajare trotuare cu pavele pe DN 15C şi DN 

15B ȋn oraşul Tȋrgu-Neamț, județul Neamț” 

346  22-12-2017 
HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 

2017  
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345  24-11-2017 

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HCL nr. 62 din 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.  

347  22-12-2017 

HOTĂRÂRE privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a unor 

suprafeţe de teren situate în intravilanul oraşului Tîrgu Neamţ, conform art. 36 

din Legea 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare  

348  22-12-2017 

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii 

unui teren în suprafaţă de 1 mp, destinat amplasării unui totem publicitar, 

teren aparţinand domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ  

349  22-12-2017 

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 

concesionarii unui teren in suprafata de 950 mp, apartinand domeniului privat 

al orasului Tirgu Neamt, situat in str. 1 Decembrie 1918  

350  22-12-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unui 

imobil aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ 

351  22-12-2017 

HOTĂRÂRE privind modificarea art.3 din H.C.L nr.323/24.11.2017 prin care s-

a aprobat cuantumul unei burse de merit/performanțã şi a numãrului acestora 

acordate elevilor din ȋnvãțãmântul preuniversitar de stat ȋn anul 2017-2018  

352  22-12-2017 
H O T Ă R A R E privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a 

unor posturi vacante la Spitalul Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ  

353  22-12-2017 

HOTǍRÂRE privind aprobarea concesionării a două spații cu destinația de 

cabinete medicale, prin atribuire directa, în favoarea doamnei doctor Garbatiuc 

Genoveva , medic specialist neurolog  

354  

 

HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 218 din 27.06.2017 

privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

oraşului Tîrgu Neamţ 

355  

 

HOTĂRÎRE privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor servicii 

de transport public local, precum și taxa (redevenţa) pentru locul de așteptare 

a autovehiculelor taxi, pentru anul 2018  

356  22-12-2017 
HOTĂRÂRE privind constituirea şi componenţa Colegiului Director al Direcţiei 

de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ  

357  22-12-2017 
HOTĂRÂRE privind suspendarea activităţii Cantinei Sociale a oraşului Tîrgu 

Neamţ din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ 
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358  22-12-2017 

HOTĂRÂRE privind acordarea unui aviz de principiu ȋn vederea demarãrii 

procedurii de contractare a unei finanțãri rambursabile interne ȋn valoare de 

6.000.000 lei, pentru asigurarea fondurilor necesare implementãrii unor 

obiective de interes local  

359  22-12-2017 
HOTǍRÂRE privind aprobarea “Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Tîrgu Neamţ”  

361  22-12-2017 
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  

360  22-12-2017 
H O T A R A RE privind aprobarea modificarii statului de functii al Spitalului 

Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ 

362  22-12-2017 

HOTĂRÂRE privind reactualizarea comisiei speciale pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public şi privat al oraşului 

Tîrgu Neamţ 

363  22-12-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 15 decembrie 

2017  

364  22-12-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a unui schimb de teren între 

Orașul Tîrgu Neamț și Regia Națională a Pădurilor – Romsilva SA, Direcția 

Silvică Neamț, Ocolul Silvic Tîrgu Neamț  

365  22-12-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de activităţi şi a Bugetului aferent 

organizării manifestărilor prilejuite de Sărbătoarea de Anul Nou – 31 

decembrie 2017  

366  22-12-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de activităţi şi a Bugetului aferent 

organizării manifestărilor prilejuite de Sărbătorile de Crăciun – 23 decembrie 

2017  

367  22-12-2017 

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 si art.2 din H.C.L nr.324/2017 prin care 

s-a stabilit consumului lunar de combustibil pentru mijloacele de transport din 

parcul auto al Oraşului Tȋrgu Neamț și instituțiilor din subordinea acestuia  

368  22-12-2017 
HOTĂRÂRE privind desemnarea Administratorului special al S.C. ECO TG 

S.R.L. Tg. Neamţ  

369  22-12-2017 
HOTĂRÂRE privind desemnarea Administratorului special al S.C. CENTRUL 

DE ÎNTREŢINERE URBANĂ S.R.L. Tg. Neamţ  

370  22-12-2017 HOTARÂRE privind aprobarea unei asocieri cu Județul Neamț prin Consiliul 
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Judetean Neamţ in vederea realizãrii unei acțiuni de interes public județean, 

respectiv Festivalul Obiceiurilor si Tradițiilor de Anul Nou, ediția a-Vl-a  

371  22-12-2017 
HOTARÂRE privind aprobarea unei asocieri cu Județul Neamț prin Consiliul 

Judetean Neamţ in vederea realizãrii unor lucrãri de interes public județean  

372  22-12-2017 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului „Festivalul Obiceiurilor si 

Traditiilor de Anul Nou”, si a bugetului aferent organizarii, 25 decembrie 2017 

– 02 ianuarie 2018  

373  22-12-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificãrii Bugetului local al oraşului Tîrgu 

Neamţ precum şi a Listei de investiţii pentru anul 2017  

374  22-12-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului activităților Casei Culturii „Ion 

Creangă” Tîrgu Neamț pentru anul 2018  

375  22-12-2017 
H O T Ă R Â R E privind aprobarea rețelei școlare a Oraşului Tirgu Neamț 

pentru anul școlar 2018-2019  

376 22-12-2017 
HOTĂRÂRE privind respingerea scutirii la plata majorărilor de întârziere 

conform Legii 207/2015 
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