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DATE FINANCIARE 2018 
      

VENITURI             –                39.525.576LEI 
        CHELTUIELI         –                 36.904.063LEI 
        2017 EXCEDENT  –                     259.200 LEI 
        2018 EXCEDENT  -                   2.751.300 LEI   

 

EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL UNITĂŢII 

ADMINISTRATIV-TERITORIALE SE EFECTUEAZĂ PE CELE 2 SECŢIUNI: 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE ŞI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 

STRUCTURA CHELTUIELILOR PE SECŢIUNI 

I.SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE – 26.632.964 LEI- reprezintă partea 

de bază a bugetului local care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor pentru 

realizarea competențelor stabilite prin lege, precum și cheltuielile curente respective. 

Cheltuieli de personal – 12.659.160 LEI  

Cheltuieli:Materiale/Dobânzi/Transferuri/Credite/AS+Burse – 13.973.804  LEI 

 

 II. SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE – 10.271.098 lei – reprezintă 

partea complementară a bugetului local, care cuprinde veniturile și cheltuielile de capital 

aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel local. 

include: 

 Investiţii finanţate de la bugetul local – 2.580.752 lei 

 Proiecte finanţate din fonduri guvernamentale (OG 28/2013) în anul 2018 –

6.506.172 lei 

 Proiecte finanțate din fonduri AFM – 542.399 lei 

 Investiții finanțate de la Consiliul Județean Neamț - 239.993 lei 

 Investiții finațate DSP – 401.782 lei 

Din bugetul propriu s-au finanțat :  

          LUCRĂRI DE INVESTIŢII     -    total valoare 2018   -      2.017.422 lei  

PROIECTARE                        -    total valoare 2018  -        284.865 lei 

 LUCRARI DE REPARAŢII    -    total valoare 2018 -         278.465 lei 

          CAPITALE  

                                          TOTAL            2.580.752  lei 



 

Gradul de îndatorare la sfârșitul anului 2018 este de 10.69%. 

 

 VENITURI-IMPOZITE ȘI TAXE  

În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 au fost planificate prin bugetul de venituri şi 

cheltuieli să se realizeze venituri proprii în sumă de 14.331.000 LEI. 

Veniturile proprii realizate la data de 31.12.2018 sunt în sumă totală de 

17.689.700 lei (din care 2.978.141 lei din valorificare bunuri), ceea ce reprezintă o 

realizare în procent de 123 %, faţă de prevederile inițiale ale anului 2018. 

Faţă de anul 2017, veniturile proprii realizate in anul 2018 sunt mai mari cu 

1.458.700 lei.     

SITUAȚIA VENITURILOR REALIZATE ÎN ANUL 2018 

NR. 
CRT 

DENUMIRE SURSĂ DE VENIT SUMĂ – MII LEI 

Prognozat Realizat % 

1. Venituri proprii 14.331 17.689 123 

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

7.907 10.397  

6.424   6.753  

2. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale11.02.06(80%); 11.02.02; 
11.02.05 

 12.317  

3. Sume defalcate din impozitul pe venit CJ       738  

4. Subvenţii de la bugetul statului    7.867  

5. Sume primite de la UE       131  

6. Subvenţii de la AFM       542  

7. Transferuri voluntare CJ       240  

TOTAL GENERAL                           39.525 

 

 

 Constatare, impunere şi control persoane fizice  

-  11.637 roluri administrate 

-    5.184 certificate fiscale emise 

-    784 cereri privind scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi teren 

verificate 

- 2165 declaraţii de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, declaraţii 

de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren şi declaraţii de impunere pentru 

stabilirea impozitului pe mijloace de transport – verificate și operate 



- 2000 declaraţii de scădere din evidenţă pentru clădiri, terenuri şi mijloace de 

transport înstrăinate – verificate și operate 

- 9.027 decizii de impunere pentru contribuabili persoane fizice- emise și 

comunicate 

- 1197 operațiuni de scadere pentru amenzile achitate in termen de 48h / 

întocmite 

 

 Constatare, impunere şi control persoane juridice   

- 738 roluri administrate 

- 726 certificate de atestare fiscală emise 

- 631 declaraţii de impunere/declarații de scoatere din evidență pentru 

stabilirea impozitului şi taxei pe clădiri, declaraţii de impunere pentru stabilirea 

impozitului şi taxei pe teren, declaraţii de impunere pentru stabilirea impozitului pe 

mijloace de transport < 12 tone sau > 12 tone, alte tipuri de impozite și taxe locale -  

verificate și operate 

- 714 decizii de impunere-emise și comunicate 

-  întocmite 1048 adrese către ANAF,  executori judecătoreşti şi alte instituţii 

- întocmite 32 rapoarte de inspecție fiscală la contribuabilii persoane juridice, 

stabilindu-se diferenţe de impozite şi taxe locale, şi accesorii aferente în sumă totală de 

4.263 lei. 

 

 Executare Silită 

 -  8.102 decizii de impunere pentru contribuabilii persoane fizice- emise și 

comunicate  

-      885  somaţii şi titluri executorii - emise și comunicate  

-      179 de adrese infiintare a popririi - întocmite 

-      109 p.v. de introducere în insolvabilitate- întocmite 

-      109  p.v. de menținere în insolvabilitate- întocmite 

-      179 adrese de înştiinţare privind înfiinţarea popririi- întocmite 

-   întocmirea si afisarea unui numar de 1382 persoane fizice și juridice la care nu 

s-a reusit procedura de comunicare în vederea recuperarii debitelor restante 

-   întocmirea și transmiterea catre alte institutii  de adrese pentru un numar de 

1048 persoanele fizice rău platnice catre CAS, CJP, SEIP, SPC , etc. 

- s-au luat in evidenta  in vederea urmarii incasarii acestora un numar de 1440 

procese-verbale de contraventie  



- 35  adrese restituire procese-verbale de contraventie care nu au fost 

comunicate in termen - întocmite 

- sume încasate din executare silită persoane fizice    = 374.155 lei. 

- sume încasate din executare silită persoane juridice = 658.691 lei. 

 

 Situația evoluției încasărilor la principalele impozite și taxe 

Nr. 

crt. 

Denumire  

IMPOZIT / TAXA 

Încasări 

2017 

Încasări 

2018 

Diferențe 

+ - 

1 Impozit clădiri persoane 

fizice 

1.022.347 1.049.504 27.157  

2 Impozit teren persoane 

fizice 

1.225.258 897.639  327.619 

3 Impozit teren extravilan 154.498 148.478  6.019 

4 Impozit auto persoane fizice 773.479 930.171 156.692  

5 Taxa concesiuni persoane 

fizice 

315.604 227.599  88.005 

6 Impozit clădiri persoane 

juridice 

1.319.023 1.495.731 176.708  

7 Impozit teren persoane 

juridice 

460.571 464.845 4.274  

8 Impozit auto persoane 

juridice 

315.613 335.305 19.692  

9 Taxa concesiuni persoane 

juridice 

318.456 361.488 43.032  

10 Amenzi circulatie 640.038 561.671  78.367 

11 Taxa firmă 32.836 31.411  1.425 

12 Taxă publicitate 2.296 1.703  593 

13 Impozit spectacole 5.688 5.201  487 

14 Taxe extrajudiciare 4.791 2.464  2.327 

15 Taxe eliberari C.I. 81.716 78.078  3.638 

 TOTAL 6.672.220 6.591.295  80.925 

 

 

 



ACHIZIŢII 

În anul 2018 au fost demarate 4 proceduri de atribuire prin procedura 

simplificată. 

Au fost finalizate prin încheierea de contracte  4 proceduri de atribuire. 

În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 au fost finalizate prin încheierea 

contractelor de achiziție publică sau note de comandă următoarele proceduri de 

atribuire: 

- 4 proceduri de atribuire prin procedura simplificata online în valoare de 

6.196.695,75 lei fără TVA; 

- 339 cumpărări directe prin catalogul electronic în valoare de 3.652.747,70 lei 

fără TVA. 

- 14 cumpărări directe offline în valoare de 45.746,21 lei fără TVA. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE APROBATE ÎN 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROIECTE EUROPENE APROBATE ÎN 2018  

 

 

CONSTRUIRE 
INFRASTRUCTURĂ DE 

AGREMENT 

(POR 2017/7/7.1/2)  

VALOARE TOTALĂ 

15.309.891,16 LEI 
contribuția proprie 

485.258,57 lei 

Investiția  implică : 

- amenajarea în 
zona Stadionului a 
unui amfiteatru în 

aer liber, cu o 
capacitate de peste 

895 de locuri 

-modernizarea și 
amenajarea spațiilor 
verzi (peste 23.000 

mp)- sisteme de 
irigații, dotare cu 
mobilier urban, 
zone speciale 

pentru sport (două 
terenuri sintetice cu 
nocturnă), instalare 

wi-fi în spațiile 
publice etc.  

Practic, va fi 
realizată o zonă la 
standard europene 
pentru evenimente, 

în incinta 
stadionului. 

EFICIENTIZARE 
ENERGETICĂ PRIN 

REBILITAREA ȘI 
CONSOLIDAREA 

CLĂDIRILOR 
REZIDENȚIALE - 

(POR 2014-
2020/3/3.1/A) 

VALOARE TOTALĂ 

615.734,32 lei 

contribuția proprie 

341.039,75 lei 

Investiția  constă în: 

-reabilitarea 
termică a blocului 
de locuințe M7A, 

Str. Mihai 
Eminescu, din 
Târgu -Neamț 

- Vor fi realizate 
lucrări de 

anvelopare, 
refacere acoperiș, 
instalații, panouri 

fotovoltaice 
pentru iluminat pe 
scara interioară și 
nu în ultimul rând 

schimbarea 
integrală a 
tâmplăriei  
(ferestre și 
balcoane) 

REABILITAREA ȘC.6 
CONDRENI ȘI 
SCHIMBAREA 

DESTINAȚIEI ÎN CENTRU 
PT. PERSOANE CU 

DIZABILITĂȚI  

(A.F.I.R.) 

 

VALOARE TOTALĂ 

742.439,11 lei 

contribuția proprie 

24.731,97 lei 

Investiția constă în: 

 -reabilitarea, 
modernizarea  și 

dotarea cu mobilier 
și echipamente 

specifice a fostei 
Școli nr. 6 din 

Condreni, astfel încât 
în cadrul acesteia să 

funcționeze un 
centru pentru copii 

cu dizabilități 

- se vor asigura 
utilitățile necesare și 
se va amenaja un loc 
de joacă pentru copii. 

Investiția va facilita 
accesul la servicii de 

bază a copiilor 
diagnosticați cu 

autism și sindrom 
Down). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISM  

AGREMENT 

SOCIAL  

REABILITARE 

TERMICĂ A 

CLĂDIRILOR 

REZIDENȚIALE 



PROIECTE APROBATE ÎN 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. REABILITARE CORP PRINCIPAL  ȘI DOTARE CU 
ECHIPAMENT ȘI MOBILIER - COLEGIUL NAȚIONAL”ȘTEFAN 

CEL MARE” 

• MDRAP-PNDL2 

• VALOARE TOTALĂ - 2.534.927 LEI 

2.REABILITARE ȘI DOTARE CREȘA nr.1 

• MDRAP-PNDL 2 

• VALOARE TOTALĂ - 1.605.000,00 lei 

 EDUCAŢIE 

SOCIAL  

VIOLENȚA DOMESTICĂ NU ARE SCUZE 

POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 

VALOARE TOTALĂ : 1.748.352 LEI 

SOLICITANT DAS TG.NEAMȚ ÎN PARTENERIAT CU 

DGASPC NEAMȚ ȘI PRIMĂRIA TG.NEAMȚ 

 

 



PROIECTE APROBATE ÎN 2018 

 

 

 

 

 

 

 

• Finanţare de la Administraţia 
Fondului Cultural Naţional  

• Valoare totală  - 58.510 lei 

• Contribuție proprie - 7.400 lei 

• Prin acest proiect s-a dorit 
continuarea activităţilor specifice 
clubului de lectură pentru tineri cu 
vârsta între 7 şi 14 ani, club care a 
fost amenajat în incinta Casei 
Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ. 

 

1.  „ȘCOALA 
LECTURII 

CONTINUĂ” 

• Finanţare de la Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale dedicat 
Centenarului României 

• Valoare totală - 15.000 lei 

• Prin acest proiect s-a sărbătorit anul 
Centenar la Târgu-Neamţ, lupta şi 
jertfa eroilor primului Batalion de 
Vânători de Munte înfiinţat la Târgu- 
Neamţ 

2. „PE URMELE 
EROILOR  DIN 

PRIMUL RĂZBOI 
MONDIAL”   

• Finanţare de la Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale dedicat 
Centenarului României. 

• Valoare totală - 15.000 lei 

• Prin acest proiect s-a sărbătorit 
anul Centenar la Târgu-Neamţ, 
lupta şi jertfa eroică pentru idealul 
naţional al eliberării şi unirii tuturor 
românilor într-un singur stat,  Ziua 
Naţională a României 

3. „MAREA UNIRE 
DE LA  1 

DECEMBRIE 1918. 
MĂRTURII, 

DOCUMENTE  ȘI  
SEMNIFICAȚII ”  

CULTURĂ 



 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1433500050120677&set=pcb.1433500466787302&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAzL9GQ0i0g6Fb15yiWG2ZB8kx80siy78FxesR2B4kp9js5mV0wdFCm0OPlwd1yNqg4cYcufEwkqm6h


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIȚII DERULATE ÎN 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INVESTIȚII ÎN REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA 

CORESPUNZĂTOARE A SECȚIILOR DIN CADRUL 

SPITALULUI ORĂȘENESC ”SF.DIMITRIE” 

FINANȚARE: CJ NEAMȚ, DSP, BL 

 

 

 

 

• FINALIZATE LUCRĂRI DE 
REABILITARE  LA 
CABINETUL DE 
CONSULTAȚII, SALA DE 
NAȘTERI, SALA DE TERAPIE 
INTENSIVĂ ȘI REANIMARE  A 
NOU-NĂSCUTULUI, SALA DE 
POST-TRAVALIU 

REABILITAREA ȘI 
MODERNIZAREA 

SECȚIEI 
OBSTETRICĂ-
GINECOLOGIE 

• DOTARE CU APARATURĂ ȘI 
MOBILIER NOU 

REABILITAREA ȘI 
MODERNIZAREA 

SECȚIEI 
OBSTETRICĂ-
GINECOLOGIE 

• FINANȚARE - CONSILIUL 
JUDEȚEAN 
NEAMȚ+B.L.+FONDURI 
PROPRII SPITAL 

• VALOARE : 300.000 LEI 

REABILITAREA ȘI 
MODERNIZAREA 

SECȚIEI 
OBSTETRICĂ-
GINECOLOGIE 

SĂNĂTATE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

DEFIBRILATOR BIFAZIC 

2bc. 

MONITOR FUNCȚII VITALE 
IMEC 12 

9bc. 

INJECTOMAT 

8bc. 

TARGĂ 
RADIOTRANSPARENTĂ 

1 bc 

ELECTROCADIOGRAF  

6 CANALE 

4bc. 

 

INSTALAȚIE DE 
PRODUCERE OXIGEN 

MEDICAL LA FAȚA 
LOCULUI 

1 bc. 

ECHIPAMENT DE 
SCRRENING AUDITIV 

NOU-NĂSCUȚI  

1bc. 

 

MASĂ 
ELECTROHIDRAULICĂ 
PENTRU ORTOPEDIE 

1bc. 

 

ACHIZIȚIONARE DE 

ECHIPAMENTE ȘI APARATURĂ 

MEDICALĂ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANȚARE –

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  

PRIN DSP NEAMȚ 

CO-FINANȚARE B.L. -10% 

VALOARE TOTALĂ – 

671.784 lei 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1333405433463473&set=pcb.1333405800130103&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD9kM9fz0QHAWNRiVMkYwDJ1tWqrmUZlqUr1eBU9-szmA4iJTdr_4UWoD8aFuw4Thf9JXrDn6TiZgcD
https://www.ziartarguneamt.ro/wp-content/uploads/2018/07/37694202_1333405686796781_6079870049684815872_n.jpg
https://www.ziartarguneamt.ro/wp-content/uploads/2018/07/37713930_1333405583463458_4705414376763424768_n.jpg
https://www.ziartarguneamt.ro/wp-content/uploads/2018/07/37772632_1333405516796798_5927183481275678720_n.jpg
https://www.ziartarguneamt.ro/wp-content/uploads/2018/07/37683834_1333405730130110_9069368146141380608_n.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• FINALIZATE LUCRĂRI DE 
REABILITARE  ȘI 

MODERNIZARE SALA DE 
OPERAȚII DE LA 
GINECOLOGIE 

REABILITAREA ȘI 
MODERNIZAREA 

SECȚIEI 
OBSTETRICĂ-
GINECOLOGIE 

https://www.ziartarguneamt.ro/wp-content/uploads/2018/08/3.jpg
https://www.ziartarguneamt.ro/wp-content/uploads/2018/08/2-1.jpg
https://www.ziartarguneamt.ro/wp-content/uploads/2018/08/39055265_1359842640819752_9073151209170272256_n.jpg
https://www.ziartarguneamt.ro/wp-content/uploads/2018/08/39070688_1359842617486421_7419121606552715264_n.jpg


 

 

 

 

Obiectivele de investiții aferente capitolului Învățământ în anul 2018 se prezintă 

astfel: 

1. CONSTRUIRE CORP CENTRAL -SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA"  

- FINANŢARE MDRAP-PNDL1 –STADIU FIZIC – 98%  

2. REABILITARE SI MODERNIZARE A TREI CORPURI DE CLADIRE -

COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGA"  -  FINANŢARE MDRAP-PNDL1 –

STADIU FIZIC – 80% 

3. DOCUMENTAŢII PROIECTARE  

- Reabilitare corp principal COLEGIUL ȘTEFAN CEL MARE – 44.950 lei 

- CONSULTANTA ,DOCUMENTATIE TEHNICO-EC. PROIECTE – 39.942 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDUCAŢIE 



 

 

ZONE CU PARCĂRILE  DE REȘEDINȚĂ ATRIBUITE ÎN ANUL 2018 

 - au fost amenajate 29 de parcări de reședință pe 16 străzi, totalizând 

un nr. de 701 locuri de parcare : 

- Str. Mihai Eminescu -  114 locuri – Bl.M11, G11, G2, G6, G1,G7, 

M10 

- Str. M. Eminescu, V. Alecsandri – 37 locuri- Bl. M8, C1 

- Dtr.22 Decembrie – 23 locuri-Bl.M5,M6 

- Str.Cuza Vodă- 118 locuri - Bl.E1, E2, E3, Bl.D1, D2, Bl. G1/100, 

Bl.A5-A11 

- Aleea Târgului, Serafim Lungu – 80 locuri – Bl. A7, A8, L1 

- Str. P. N. Grigorescu – 23 locuri – Bl.G4/100 

- Str. Aleea Salcâmilor și str.Stefan cel Mare – 46 locuri – Bl. A13, 

A14, M1 

- Str. Stefan cel Mare – 67 locuri – Bl.M3, E1, E2, C1, C2 

- Str. Plopului, Stefan cel Mare – 37 locuri –Bl.C1 

- Str. Marasesti – 45 locuri– Bl.B19, L4, B’6, B17, B19 

- Str. Decebal – 18 locuri- Bl.B15 

- Str. Codrului – 7 locuri – Bl.B7 

- Str. Codrului, Aleea Zimbrului – 32 locuri – Bl.B8 

- Str. Calistrat Hogaș - 15 locuri –Bl.B13 

- Aleea Zimbrului – 18 locuri – Bl.B4, B11 

- Str. Progresului – 21 locuri – Bl.B12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARCĂRI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În anul 2018 am lucrat foarte mult pentru rețelele de 
utilități, prin diverse surse de finanțare. Cele mai 
multe dintre rețele erau vechi și neadaptate cerințelor 
actuale. S-au făcut deasemenea extinderi de utilități.  
Aceste lucrări sunt printre cele mai neplăcute și grele, 
deoarece aducerea terenului săpat la starea inițială nu 
este deloc ușor de realizat, ca să nu mai spun că am 
avut și constructori cu care nu am colaborat deloc 
ușor.  

 



 

 

 

CANALIZARE 

PROIECT 1 

REALIZARE ȘI EXTINDERE 
REȚELE STRADALE DE 

CANALIZARE MENAJERĂ 
ÎN LOCALITĂȚILE 

HUMULEȘTII  NOI, BLEBEA 
ȘI CARTIER POMETEA 

PROIECT 2 

EXTINDERE SISTEM DE 
CANALIZARE ÎN ORAȘUL 

TÂRGU-NEAMȚ  

 

PROIECT 3  

REALIZARE REȚEA DE 
CANALIZARE MENAJERĂ ȘI 

MICROSTAȚIE DE EPURARE ÎN 
ZONA BĂILE OGLINZI  

FINANȚARE MDRAP-

PNDL 

VALOARE TOTALĂ  

1.651.548,12 LEI 

STADIUL FIZIC 

95% 

 

FINANȚARE AFM 
VALOARE TOTALĂ 

5.720.625,13 LEI 
 

FINALIZAT 

FINANȚARE 
MDRAP-PNDL 

VALOARE 
TOTALĂ 

3.287.250,13 LEI 
STADIUL FIZIC 

95% 
 



CANALIZARE POMETEA, HUMULEȘTII NOI ȘI BLEBEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CANALIZARE ÎN ORAŞ 

 

  

 

 

 

 



CANALIZARE MENAJERĂ ŞI MICROSTAŢIE DE EPURARE ÎN 
BAILE OGLINZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APĂ  POTABILĂ  

PROIECT 1 

REABILITARE REȚELE DE 
APĂ  ÎN ORAȘUL TÎRGU-

NEAMȚ 

 

PROIECT 2 

EXTINDERE/ 

MODERNIZARE SISTEM 
DE ALIMENTARE CU APĂ 
POTABILĂ ÎN ZONA BĂILE 

OGLINZI 

FINANȚARE 
MDRAP-PNDL 

VALOARE TOTALĂ 
1.359.310,37 LEI 
STADIUL FIZIC 

63% 
 

FINANȚARE 
MDRAP-PNDL 

VALOARE TOTALĂ 
661.609,35 LEI 
STADIUL FIZIC 

95% 

-Busuiocului – 900 ml; 

-Ștefan cel Mare (Volvatir – 
Podul de piatră) - 1250 ml 
-Radu Teoharie – 745 ml; 
-Petru Rareș – 250 ml; 
-1 Decembrie 1918 – 810 ml; 
-Mărășești – 400 ml; 
-Panduri – 292 ml; 
-Băile Oglinzi – 846 ml; 
-Alexandru Lăpușneanu – 290 
ml; 
-Mihail Kogălniceanu – 170 
ml; 
-Tudor Vladimirescu – 350 ml; 
-Calistrat Hogaș – 276 ml; 
-Aleea Zimbrului – 240 ml; 

-Popa Sapca + Oituz – 404 ml 

-Rezervor apă 

(300mc) pe str. 

Vultur – 

stațiunea Băile 

Oglinzi 



REZERVOR (300MC) APĂ PE STR. VULTUR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1284708628333154&set=pcb.1284715718332445&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAw_0vrViA9CzfLDLCvKhcz0J-q0p6PdZEd9nVj9E7wTDMFDAygoPmcUFDjqiO7DjSxAeEMz5ADoKSP
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1284708391666511&set=pcb.1284715718332445&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBDn6b0zSQe-NszlkNMPfB7BNM70RUeEJlEwk4Ufu8n0Iyh-EzFv4vH1gIJ-3ucHUJhklR9QVpfkQPF


MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA STAŢIEI DE EPURARE -FINALIZAT 

In cadrul contractul de lucrări „CL5 Modernizare staţii de tratare a apei şi apei uzate în 

judeţul Neamţ (Târgu-Neamţ, Bicaz, Săvineşti-Roznov)” parte integranta a Proiectului 

Major „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

apă uzată în judeţul Neamţ”, unul dintre obiectivele principale l-a reprezentat 

modernizarea si extinderea Statiei de Epurare Târgu- Neamt. 

În data de 11.09.2018 s-a început Recepţia finală a obiectivului de investiţii 

“Modernizare staţie de tratare a apei şi a apei uzate în judeţul Neamţ – Staţia de 

Epurare a Apelor Uzate Tîrgu Neamţ”.(OBIECTIV ÎNCEPUT ÎN ANUL 2014) 

 

BAZINE DE COMPENSARE SISTEME DE 

AERARE 

 

 

 

 

 

 

POMPE DE APLIMENTARE REACTOARE BIOLOGICE                             SISTEM DE PRELEVARE PROBE 

 

 

 



REALIZARE ŞI MODERNIZARE PLATFORMĂ DE GUNOI –
FINANŢARE MDRAP –PNDL –LUCRARE ÎNCEPUTĂ ÎN 2017 –
STADIU FIZIC- 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

În cursul anului 2018 nu s-au asfaltat străzi ci doar s-au executat reparații, 
îmbrăcăminți asfaltice pe unele străzi, după cum urmează: 

1) - Str. 9 Mai; 

2) - Str. Tudor Vladimirescu; 

3) - Str. Ing. Serafim Lungu; 

4) - Str. Aleea Gloriei (lucrare realizată 30%); 

5) - Str. Aleea Târgului; 

6) - Str. Plopului – La Piață; 

7) - B-dul Ștefan cel Mare – sens giratoriu 1 la Policlinică; 

8) - Str. Roger Naum; 

9) - Str. Decebal – Covor asfaltic; 

10) - Str. Radu Teoharie;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STRĂZI 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1284784131658937&set=pcb.1284785454992138&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBWzMywH48NK5ddvlCNGX5lbkPIZSnB9cKLFGlIwJebIOrmclLqjnCiSjMac-U4_qwa4cJ9Jzi8TGZk
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1284784124992271&set=pcb.1284785454992138&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBx5eR-7hts1dej1CyBwt_VeAItkXCjqK-aOpFKSgJLQBKc9A-11k8fcp5PmctT4Hw9CZL8YYMxjGub


 

 

STRADA DECEBAL –COVOR ASFALTIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

      STR.VENIAMIN COSTACHE 

 

STR.SERAFIM LUNGU     STR.9 MAI  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

O PARTE DIN 

STR.GLORIEI                       



 

 

 

 

 

 

STR.RADU TEOHARIE                                      STR.ALEEA TÂRGULUI 

 

 

 
SENS GIRATORIU CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1432575100213172&set=pcb.1432575216879827&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB9M3XuuLFSfzOYX1W4ATFVQ6Xdu5pYYwlbqP-WM-KhNzuo7_KMEWPjtbOLdTf2JTzjdARLYCERDfO1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1432575140213168&set=pcb.1432575216879827&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAEYQuZ1pKYJpEzCUye-46rvlKgt6kzZ9pD4FVxaDmHKjqi6_uEQCv0jHBedsleT2dGoNPx4xtufKXx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1432575100213172&set=pcb.1432575216879827&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB9M3XuuLFSfzOYX1W4ATFVQ6Xdu5pYYwlbqP-WM-KhNzuo7_KMEWPjtbOLdTf2JTzjdARLYCERDfO1


Modernizare drum comunal DC7 in orasul Tg.Neamt- 

FINANŢARE MDRAP-PNDL 1 - Stadiul de realizare-75%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1284876568316360&set=pcb.1284877028316314&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAV5H8kuphHjOPVrAVIRoJgF3vOmRah2A3Y0OuehUor6Vg8KKAGzACmkUI4ZxueY02-q--O1bNR40JX


REPARAŢII TROTUAR ŞI CAROSABIL 

 lucrări de refacere a trotuarelor si a carosabilului pe str Ştefan cel Mare, 
între intersecţia cu Fdt. Ceahlău şi intersecţia cu str. Veniamin Costache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=276206519771184&set=pcb.276206916437811&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCWBXtBEgmrqKQn0i-XMAtPbuLYLECgj54m9as7UNgzTHjjf3_6hVH8dEBbUCOhN7w4CgSyROdoBRcw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=276206519771184&set=pcb.276206916437811&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCWBXtBEgmrqKQn0i-XMAtPbuLYLECgj54m9as7UNgzTHjjf3_6hVH8dEBbUCOhN7w4CgSyROdoBRcw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=276206519771184&set=pcb.276206916437811&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCWBXtBEgmrqKQn0i-XMAtPbuLYLECgj54m9as7UNgzTHjjf3_6hVH8dEBbUCOhN7w4CgSyROdoBRcw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=276206519771184&set=pcb.276206916437811&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCWBXtBEgmrqKQn0i-XMAtPbuLYLECgj54m9as7UNgzTHjjf3_6hVH8dEBbUCOhN7w4CgSyROdoBRcw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=276206676437835&set=pcb.276206916437811&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDJeL4k8xdHZi57kbSrfyQBbEuuSZwuCD0zqhQD7Jtws6TPFQpi07uYfslNg-bsZbddeGCPA389z_s9
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=276206519771184&set=pcb.276206916437811&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCWBXtBEgmrqKQn0i-XMAtPbuLYLECgj54m9as7UNgzTHjjf3_6hVH8dEBbUCOhN7w4CgSyROdoBRcw


 În Humulești s-au  executat lucrări de modernizare a trotuarelor și s-
au amenajat  rigole de scurgere a apei pluviale, cu fonduri de la 
Consiliul Județean Neamț. Este o investiție importantă, menită să 
înfrumusețeze zona și să aducă mai mult confort localnicilor.  

S-au montat 40 de bănci și 40 de coșuri de gunoi. Ne propunem să 
achiziționăm și jardiniere pentru flori, pentru a finaliza și din punct de 
vedere estetic reabilitarea acestei zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1354626281341388&set=pcb.1354627371341279&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC9T1MjxJTbDs-HYxfqwA8oLtL5irMYGj179FymHCInGoE6ap7QStj9A53NOdaT3VdaNWJuLTDpid1U
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1354626281341388&set=pcb.1354627371341279&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC9T1MjxJTbDs-HYxfqwA8oLtL5irMYGj179FymHCInGoE6ap7QStj9A53NOdaT3VdaNWJuLTDpid1U
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1354626281341388&set=pcb.1354627371341279&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC9T1MjxJTbDs-HYxfqwA8oLtL5irMYGj179FymHCInGoE6ap7QStj9A53NOdaT3VdaNWJuLTDpid1U
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1285832434887440&set=pcb.1285832911554059&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDxC7DxqypP0Hj5Brq053ogr4O5InV2fNMBfJnv7Om6fxE9KkWiE05xqKg1fXuTshDzkOvzjLIn5-dN


 

 

 

 

 

 

 

SĂNĂTATE 

• 2 PROIECTE 
DEPUSE  

 

• 1. REABILITARE 
PAVILION 
CENTRAL ȘI 
DOTARE SPITAL 
ORĂȘENESC     
”SF.DIMITRIE”- 
C.N.I. 

• 2. DOTARE  -
AMBULATORIUL 
DE 
SPECIALITATE -
SPITAL 
SF.DIMITRIE - 
POR, AXA 
PRIORITARĂ 8 

EDUCAȚIE 

• 3 PROIECTE 
DEPUSE  - 
finanțare POR 
2014-2020, AXA 
PRIORITARĂ 10 
AFLATE ÎN 
FAZA DE 
EVALUARE - . 
Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
educaţionale în 
vederea 
reabilitării, 
modernizării şi 
dotării   a 3 școli: 
-Şcoala 
Gimnazială nr. 2 
Grigore Ghica 
Vodă ; Liceul 
Vasile Conta; 
CTIC  

SOCIAL 

• 2 PROIECTE 
DEPUSE DE 
D.A.S. ÎN 
PARTENERIAT 
CU PRIMĂRIA- 
finanțare POCU 
, AXA 
PRIORITARĂ 4, 
AFLATE ÎN 
FAZA DE 
EVALUARE: 

• -DAS Târgu -Neamt 
- Economie socială 
în regiunea Nord-
Est  

• -Societatea nu are 
vârstă 

• 1 PROIECT 
COMPLEMENTA
R CENTRULUI 
DE ZI PENTRU 
COPII CU 
DIZABILITĂȚI 
DIN CONDRENI 
-finanțare 
POCU, AXA 
PRIORITARĂ 5 

 PROIECTE  
PROPUSE  

 



 

 

 

 

 

 

AGREMENT 

 

• 3 PROIECTE 
DEPUSE:  

• 1.IMBUNATATIREA 
SERVICIILOR 
SOCIALE, 
EDUCATIONALE, 
CULTURALE SI 
RECREATIVE DIN 
ORASUL TÂRGU-
NEAMT - DEPUS 
PROIECT-
FINANȚARE POR 
2014-2020, AXA 
PRIORITARĂ 13 

• 2. EXTINDERE ȘI 
REABILITARE 
BIBLIOTECA 
ORĂȘENEASCĂ- 
C.N.I. - Depusă 
solicitarea, se 
lucrează la proiectare 

• 3. BAZIN DE ÎNOT 
DIDACTIC- C.N.I. - 
Depusă solicitarea, 
se lucrează la 
proiectare 

 

LOCUINȚE 

 

• 3 PROIECTE 
DEPUSE  - 
STADIUL DE 
DEPUNERE 
DOCUMENTAȚII 
SPRE 
FINANȚARE: 

 

• 1. BLOCURI DE 
LOCUINȚE 
SOCIALE(80 
APARTAMENTE)- 
finanțare MDRAP 

• 2. CONSTRUIRE 
BLOC 
PT.SPECIALIȘTI 
DIN SĂNĂTATE-
finanțare ANL 

• 3. BLOCURI 
DELOCUINȚE 
PT.TINERI, 
DESTINATE 
ÎNCHIRIERII(40 
APARTAMENTE)-
finanțare ANL 

UTILITĂȚI 

• 1. AMENAJARE ȘI 
MODERNIZARE 10 
PARCĂRI - 
FINALIZATĂ 
PROCEDURA DE 
ACHIZIȚIE - 
FINANȚARE DIN 
CREDIT CEC BANK 

• 2. MODERNIZARE ȘI 
REABILITĂRI 64 
STRĂZI -26,3 KM -
STUDIU DE 
FEZABILITATE 

• 3.REALIZARE 
REȚELE STRADALE 
GAZE NATURALE ÎN 
ORAȘ TG.NEAMȚ 
(19 KM)ȘI 
ÎNFIINȚARE REȚEA  
DISTRIBUȚIE GAZ 
METAN ÎN BLEBEA 
(4,5 KM)- STADIUL 
DE PROIECTARE 

• 4. MODERNIZAREA 
ȘI EXTINDEREA 
SISTEMULUI DE 
ILUMINAT PUBLIC-
PROIECT ÎN FAZA 
DE EVALUARE -
FINANȚARE POR 
2014-2020, AXA 
PRIORITARĂ 3 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       ADMINISTRAREA SPAŢIILOR VERZI 

 refacerea aliniamentelor stradale cu arbori, plantări de puieți în parcuri și în spațiile 

verzi aferente blocurilor (acolo unde este cazul), refacerea designului din sensul 

giratoriu Central cu piatră ornamentală, înfrumusețarea orașului cu flori de sezon  

 Plantări de arbori si arbuști (B-dul Ștefan cel Mare) = 180 buc. 

 Plantări de răsaduri de specii floricole bienale (B-dul Stefan cel Mare, Casa 

Culturii, Parc Super, Parc Creangă, B-dul Mihai Eminescu) = 6.500 buc. 

 Plantări de răsaduri de specii floricole anuale (B-dul Stefan cel Mare, Parc 

Super, Parc Creanga, Casa Culturii, B-dul Mihai Eminescu, sensuri giratorii, Parc 

Eroi) = 12.000 buc. 

 plante la ghivece (stâlpi de iluminat B-dul Stefan cel Mare si B-dul Mihai 

Eminescu)= 300 buc. 

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

 Amenajarea Parcului Cetate în cadrul Zilelor Cetății (iulie 2017) 

  Întocmirea unor   proiecte de peisagistică: 

-  refacere proiect str. Stefan cel Mare (UPU) 

-  proiect de reabilitare curte interioară Primăria Veche (parcări) 

-  proiect spatii verzi finanțare Peco MOL Colegiul National Stefan cel 

Mare 

-  proiect spatii verzi Cinema Super 

-  proiect spații verzi Parc Central 

-  refacere proiect spatii verzi Parc Cetate 

 

 

 

 



 Proiectul „Grădina lui Ştefan” - Proiect finanțat de Fundația pentru Parteneriat și 

MOL România 

Realizat de Colegiul Național „Ștefan cel Mare” în parteneriat cu ASOCIAŢIA 

„Ținutul Zimbrului” şi Primăria Târgu-Neamţ. 

Perioada: 16 aprilie 2018 - 6 august 2018 

Ideea unei grădini de studiu și relaxare vine din nevoia elevilor și a profesorilor, 

deopotrivă, de a-și desfășura orele în aer liber odată cu sosirea primăverii. Cu ajutorul 

Fundației pentru Parteneriat, Mol România și Asociației „Ținutul Zimbrului”, Colegiul 

Național „Ștefan cel Mare” Târgu Neamț, prin activitățile elevilor membri ai Clubului 

Green Impact, a organizat si desfășurat Proiectul „Grădina lui Ștefan”. 

Proiectul a fost finantat 70% de catre MOL Romania si Fundatia pentru Parteneriat 

si 30 % Asociatia Tinutul Zimbrului. 

Activităţi: - amenajarea unui spaţiu verde în curtea Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” 

- Biblioteca vie, activitate de învăţare experimentală şi de bune practici pe 

teme de ecologie şi protecţia mediului 

- Concurs de educaţie sanitară şi pentru sănătate 

 

 

URBANISM  

 Certificate de urbanism eliberate– 429 
 Autorizaţii de construire eliberate – 288, din care : 

- 580 autorizaţii  construire locuinţe 
- 25 autorizaţii construire anexe gospodăreşti 
- 20 autorizaţii construire extinderi  
- 13  autorizaţii construire spaţii comerciale  



- 10 autorizaţii construire modificări spaţii 
- 98 autorizaţii construire branşamente şi instalaţii utilizare conductă gaze naturale 
- 3 autorizaţii construire schimbare destinaţie 
- 23 autorizaţii desfiinţare locuinţe 
- 15 autorizaţii construire împrejmuiri la limita de proprietate 
- 4 Reabilitări 
- 4 Alimentare cu energie electrică 
- 20 autorizaţii construire pentru alte lucrări 
- 53 Certificate de edificare a construcției 
- 90 Procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor 
- 18 Avize spargere drum 

 Autorizații bransament electric,apa și canal-108 
Ca rezultate financiare, prin veniturile aduse la bugetul Primăriei din taxe :  

-    certificate de urbanism =15969,12 lei 

- autorizaţii construire     =199166,8 lei 
- regularizări taxe           =13465,36 lei 
- autorizații bransament electric,apa și canal- 3007 lei 
- avize spargere drum =1084 lei   

 
TOTAL 233663,28  lei 

 

 
CONCESIUNI 

1) Concesionari/inchirieri -  s-a incasat suma de 323.874,93  lei : 
2) Acorduri de amplasare  - s-a incasat suma de 21622 lei; 
3) Taxa caiet de sarcini    - s-a incasat suma de 2900 lei; 
4) Taxa participare licitatie  - s-a incasat suma de 4600 lei; 
5) Contracte de concesiune/inchiriere  -  32 contracte; 
6) Acorduri de amplasare -   85; 
7) Acte aditionale la contracte – 40; 
8) Procese verbale la proceduri de  licitatii -   41; 
9) Oferte inregistrate pentru licitatii in vederea concesionarii teren/spatii: 31; 
10)Procese verbale de predare –primire  - 30; 

11) Notificari de plata   - persoane juridice - 101; 

                                     - persoane fizice     - 498; 

 

 

ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV 

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

 In 2018 au fost repartizate 2 locuinte libere din fondul locativ al Primariei 

orasului Târgu-Neamţ si o locuinta socială (fostul magazin Economat), conform 

legislatiei in vigoare. 

 In blocurile de locuinte ANL–V1, str. Stefan cel Mare si M5, str. 22 Decembrie, in 

urma unui control efectuat, a unor schimburi de locuinte si a renuntarii unor chiriasi la 

locuintele inchiriate, s-au eliberat 9 apartamente pentru care s-a facut o noua procedura 

de repartizare. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRIJINIM COMUNITATEA PRIN 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Principalele prestaţii şi servicii oferite in anul 2018 : 

 

1. Alocaţia de stat pentru copii - 184 dosare  
2. Indemnizatia /stimulentul pentru cresterea copilului până la vârsta de 2 
ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap – 180 dosare  

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

-     60 dosare pentru acordarea stimulentului de inserție. 

-     4 dosare pentru creşterea copilului cu vârsta 3 – 7 ani, în cazul copilului cu 

handicap sau a părintelui cu handicap ce are în întreținere copil sub 7 ani 

3. Indemnizatia / sprijinul acordat pentru creşterea copilului cu handicap 
cu vârsta 3 – 7 ani, resp. în cazul părintelui cu handicap care are în 
îngrijire copil cu vârsta sub 7 ani - 4 dosare  

4. Ajutor social – Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 - La începutul anului 2018 erau în evidență 152 dosare, iar la finele anului erau în 

evidență 135 dosare, din care 129 în plată cu 358 beneficiari . 

 -   98 de beneficiari prestează ore de muncă în folosul comunității  

 - 175 copii 

 - 85 de beneficiari nu pot presta ore din următoarele motive: 

 au probleme de sănătate atestate cu certificate medicale 

 femei însărcinate  

 mame cu copii de până la 7 ani în îngrijire  

 persoane care au depășit vârsta de 63 de ani(femei), respectiv 65 de ani(bărbați)  

care nu mai prestează muncă în folosul comunității, conf.legii 

 persoane încadrate în grad de handicap 

 mame cu copii încadrați în grad de handicap 

 

Conf. Legii nr.416/2001 într-un dosar de ajutor social, indiferent de 

nr.membrilor din dosar, în funcție de cuantumul primit, doar o persoană 

aptă de muncă din respectivul dosar trebuie să presteze orele de muncă.   

 ACŢIUNI ÎNTREPRINSE CU BENEFICIARII VMG 

 Pe parcursul anului 2018 au fost efectuate în jur de 50 de acţiuni conform 

planului de lucrări întocmit lunar. Diversele acţiuni s-au derulat în următoarele locuri în 

funcţie de numărul de ore pe care îl au de efectuat lunar beneficiarii: 

 Salubrizarea malului drept al Ozanei 

 Biblioteca orăşenească 

 S.C.”Civitas” S.R.L. 

 Biserica “Sfantul Ilie”  

 Clubul Copiilor   

 Şcoala Generală nr.3 

 Parohia “Sf. Trei Ierarhi” Bejeni 



 Parohia “ Sf.Nicolae “ – Humuleşti 

 Parohia “Acoperământul Maicii Domnului” Blebea 

 Poliţia Locală 

 Centrul “Sfânta Teodora” 

 Creşa nr.1  

 Fundaţia Filantropică “Omenia” 

 Colegiul Tehnic “Ion Creangă” 

 Direcţia Venituri, Impozite şi Taxe  

 

Numărul de persoane care a efectuat orele de muncă a variat de la o lună la 

alta, în funcţie de numărul dosarelor aflate în plată, în medie 95 de persoane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1392236260913723&set=pcb.1392236347580381&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCedJMWn4kvQNnrgI74Xhcop3hnnstaceTHctYQMhnNqhE5s4emBPuSGozbTtsMn-grf_CU3-97pu7j
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1392236260913723&set=pcb.1392236347580381&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCedJMWn4kvQNnrgI74Xhcop3hnnstaceTHctYQMhnNqhE5s4emBPuSGozbTtsMn-grf_CU3-97pu7j
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1392236260913723&set=pcb.1392236347580381&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCedJMWn4kvQNnrgI74Xhcop3hnnstaceTHctYQMhnNqhE5s4emBPuSGozbTtsMn-grf_CU3-97pu7j
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1392236260913723&set=pcb.1392236347580381&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCedJMWn4kvQNnrgI74Xhcop3hnnstaceTHctYQMhnNqhE5s4emBPuSGozbTtsMn-grf_CU3-97pu7j
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=173057856928082&set=pcb.173062253594309&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA6HK_lfz5ZrZVfxeroajHbo4Vwa3FiRejgcO6C5s0mB9yp5YVMkMY0op8mTujfF8YI-NhjHV2bxtki
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=173057856928082&set=pcb.173062253594309&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA6HK_lfz5ZrZVfxeroajHbo4Vwa3FiRejgcO6C5s0mB9yp5YVMkMY0op8mTujfF8YI-NhjHV2bxtki
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1392236260913723&set=pcb.1392236347580381&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCedJMWn4kvQNnrgI74Xhcop3hnnstaceTHctYQMhnNqhE5s4emBPuSGozbTtsMn-grf_CU3-97pu7j
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=173057863594748&set=pcb.173062253594309&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDs_T-8SkWnbUZ3-gm_KMGlaSqdoEsI3uSojZH37ydTaFZ8tJvM9qWlszGhKwfLJESYO2PkO1T3v42d
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=173057856928082&set=pcb.173062253594309&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA6HK_lfz5ZrZVfxeroajHbo4Vwa3FiRejgcO6C5s0mB9yp5YVMkMY0op8mTujfF8YI-NhjHV2bxtki
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=173057943594740&set=pcb.173062253594309&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBqJlq1ERxU-FkNLT76I_wR6rs-kIhel1PCHUSF0cvgrI3dtxsrU4KaERwhVxTosU3Mfw2Ydw960O8O
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1392235150913834&set=pcb.1392236347580381&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBhqRJ4IUaierKL5fMwxbSb4T4te6lpuTgdDKZrwx3CdQ6kCNjw6ZfpFU0LaJLcZVs45BFXKJWMOHM3


5. Ajutorul de urgență - au fost acordate un număr de 16 ajutoare de urgență, 

în sumă totală de 7200 lei. 

6.Ajutoare pentru încălzirea locuintei 

 –Pentru sezonul rece noiembrie 2017 – martie 2018, în perioada octombrie 

2017 – 20 noiembrie 2018 s-a înregistrat următoarea situație : 

 dosare ajutor încălzire în sistem centralizat : 3 

 dosare ajutor încălzire cu gaze naturale : 167 

 dosare ajutor încalzire cu lemne: 297 

 dosare ajutor încalzire energie electrica : 21 

 

7.Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

-  53 asistenți personali ai persoanelor cu handicap ( 14 pentru minori și 39 

pentru adulți) 

- 129 persoane care primesc indemnizație de handicap (101 persoane 

adulte și 28  părinți ai minorilor sau reprezentanți legali) 

 

 Cantina De Ajutor Social  oferă hrană familiilor şi persoanelor care se 
află în situații de necesitate -beneficiari – 38 

 
 CENTRUL  DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA  PERSOANELOR  

FĂRĂ ADĂPOST  “ SFANTA  TEODORA “ 

Nr. 
Crt. 

Indicator Total 

1 Găzduire pe timp de noapte 25 

2 Găzuire perioadă 
determinată 

20 

3 Mese acordate 2325 

4 Asistare sociala 25 

5 Suport psihologic 25 

 

 În anul 2018 s-a întocmit Metodologia de organizare şi funcţionare a centrului, 

Manualul de Proceduri formalizate, registrele, documentele necesare conform  Ordinului 

2126 /05.11.2014 Reactualizat 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. 

 În perioada 1.01.2018- 30.08.2018 s-a întocmit documentaţia necesară în 

vederea obţinerii autorizaţiei  ISU şi a documentaţiei pentru licenţiere a centrului.  

 

 



 PROTECȚIA COPILULUI  ŞI AUTORITATE  TUTELARĂ 

 

La sfârşitul anului 2018 în cadrul Compartimentului Protecţia Copilului şi Autoritate 
Tutelară se aflau în evidenţă : 

 17 asistenţi maternali 

 29 de copii  încredinţaţi  la asistenţi maternali 

 10  copii încredinţaţi în plasament de tip familial 

 18 copii aflaţi în instituţii de învăţământ speciale  

 23 copii pentru care este instituită măsura de plasament în servicii publice 

specializate sau asistent maternal profesionist 

 34 copii care au comis fapte penale  

 84 de copii încadraţi în gradul de handicap „mediu”, „accentuat” sau „grav” 

 55  de copii înscrişi / reînscrişi la Creşa nr.1 

 168  de familii beneficiare de alocaţii pentru susţinerea familiei 

 6 copii  pentru acordarea stimulentului educaţional - tichetelor sociale                                                                                                        

 

În  perioada 01.01.2018-31.12.2018 s-au întocmit  dosare pentru copii  şi familii 
din Târgu-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 pentru: 
- 24 de copii care au fost orientaţi în învăţământul şcolar special; 

- 10 dosare noi pentru copii în vederea evaluării de Comisia de specialitate pentru 

încadrare într-o categorie de persoane cu handicap ce necesită protecţie social; 

- 3 copii pentru care s-au întocmit planuri de servicii în vederea stabilirii unei 

măsuri de protecţie specială; 

- Un dosar în vederea instituirii unei măsuri de protecţie specială, respectiv 

plasament de tip rezidenţial; 

- S-au întocmit 81 de 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 întocmit 110 rapoarte de monitorizare semestriale pentru copiii încadraţi în 

grad de handicap şi care au domiciliul în Târgu-Neamţ; 

 S-au efectuat vizite trimestriale în vederea evaluării situaţiei copiilor 

încredinţaţi în plasament de tip familial sau la asistenţi maternali prin vizite 

la domiciliul persoanei ocrotitoare (10 copii aflaţi în plasament de tip 

familial şi 29 copii încredinţaţi la asistenţi maternali profesionişti); 

 Trimestrial s-au întocmit documentaţii necesare pentru cei 33 copii care 

au domiciliul în Târgu-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 centralizat 69 de cereri pentru înscrierea/reînscrierea copiilor cu 

vârsta între 0-4 ani la Creşa nr. 1 Târgu-Neamţ şi s-au efectuat 18 



anchete sociale necesare pentru completarea dosarelor copiilor înscrişi în 

anul şcolar 2017-2018; 

 S-a organizat o întâlnire între membrii familiei naturale şi copilul/copiii 

aflaţi în plasament la asistentul maternal profesionist;  

 S-au întocmit 5 anchete sociale pentru copiii care au săvârşit fapte penale 

şi sunt/nu sunt la prima abatere; 

 S-au întocmit 4 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 3 copii care 

au stabilită măsura de protecţie - tutelă;  

 S-au întocmit răspunsuri, note de constatare şi rapoarte de vizită pentru 

analiza a 11 sesizări de abuz, neglijenţă sau violenţă domestică; 

 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 Târgu-Neamţ şi 

Serviciul de Poliţie Locală; 

 S-a participat la 15 audieri ale minorilor cercetaţi pentru săvârşirea unor 

fapte penale; 

 S-au întocmit 2 anchete sociale  pentru acordarea sprijinului financiar din 

cadrul Programului ”Euro 200”; 

 S-au întocmit 32 anchete sociale pentru copii din  raza oraşului Târgu-

Neamţ pentru a beneficia de sprijinul financiar ” Bani de liceu”; 

 S-a întocmit documentaţia pentru acordarea stimuletului educaţional sub 

forma tichetelor sociale pentru 6 copii preşcolari 

 Au fost operate în programul GS. Asis un număr de 169 dosare pentru 

acordare/menţinere/modificare şi au fost  operate în program 69 de 

dosare pentru încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei; 

 Au fost completate Fişe de observaţii 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 identificaţi şi au fost întocmite dosarele pentru un număr de 20 

copii din familii defavorizate în vederea înscrierii şi participării acestora în 

tabără socială; 

 S-au întocmit 29 anchete sociale pentru repartizarea unei locuinţe A.N.L. 

şi s-a întocmit o notă de constatare în acest sens;  

 

 

 

 

 

 

 

 



ELEVII  NEVOIAȘI AU PRIMIT RECHIZITE  

 68 de elevi nevoiași din Târgu-Neamț au început noul an școlar 

cu fruntea sus și cu ghiozdanele încărcate cu rechizite 

necesare. Primăria orașului, DAS, unele societăți comerciale și 

cetățeni cu suflet mare au făcut acest lucru posibil. 

Mulțumesc pentru implicare tuturor tirgnemtenilor care au donat 

rechizite, librăriilor Bibliopolis și Cartex, Geneza market, 

Ciocârlan Toma Marian 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pentru activitatea de Autoritate Tutelară s-au întocmit:  

 55 de anchete pentru dosare de divorţ cu minori efectuate la domiciliul fiecărui 

părinte; 

 5 anchete pentru autorizări tutore şi stabilirea pensiilor de întreţinere copii; 

 30 de adrese privind soluţionarea dosarelor de divorţ, Judecătorii şi Birouri Notariale; 

 6 dosare pentru stabilirea curatorului special în vederea reprezentării minorilor în 

faţa notarului public; 

 5 anchete pentru acordarea de  indemnizaţii pentru creşterea copilului 

 

 CRESA NR. 1 TG.NEAMT 

- In perioada 01.01.2018-31.12.2018 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. 

-    În perioada septembrie 2017-septembrie 2018 au fost înscrişi un  număr de 69 

de copii din care 11 copii s-au retras în cursul anului, 3 copii din motive de 

neadaptabilitate şi 8 copii din motive  personale (financiare) ale părinţilor.Toţi 

copiii au fost grupaţi pe cele trei grupe existente la nivelul unităţii. Media anuală 

a copiilor care au frecventat creşa în anul 2018 fiind de 43 copii/zi. 



 Proiecte depuse spre finanţare în anul 2018 

1. Proiectul ,,DAS Targu Neamt - Economie sociala in regiunea Nord-Est” depus 

spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa 

prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9v: 

Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale 

și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă.  

Obiectivul general al proiectului este Înființarea a 22 de întreprinderi sociale care vor 

contribui la: • crearea a 132 de noi locuri de muncă în vederea integrării pe piața forței 

de munca a persoanelor care aparțin unor grupuri vulnerabile • combaterea sărăciei • 

dezvoltarea serviciilor locale.  

Obiectivele specifice ale proiectului 

 1. Imbunătățirea competențelor în domeniul antreprenorial (atestată prin obținerea 

certificatului de absolvire) a cel puțin 95 de persoane care intenționează să înființeze o 

întreprindere socială  

2. Infiintarea a 22 de întreprinderi de economie sociala 

Valoarea totală a proiectului - 13.610.008,36 lei, defalcată astfel:  

DAS -  8.138.070,85 lei 

Partener UAT ORAS TG.NEAMŢ-  5.471.937,51 lei  

 

2. Proiectul ,, Societatea nu are varstă” 

Proiectul 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 4.4. Reducerea numărului de 
persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ 
medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice.  
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea și furnizarea de 
servicii integrate, de îngrijire la dimiciliu (sociale, medicale, socio-medicale, 
psihologice) pentru un număr de 162 de persoane de persoane vârstnice din jud. 
Neamț.  
 
Valoarea totală a proiectului este de 2,773,604.35 lei din care cofinanţare 
55,472.09 (2% din total eligibil proiect). 
 
OS1: Înființarea unui serviciu integrat de îngrijire la domiciliu funcțional destinat 
persoanelor vârstnice în vederea prevenirii situațiilor de dificultate și dependenți, 
menținerii acestor persoane în mediul propriu de viață.  
 OS2: Furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu unui număr de 162 de persoane 
vârstnice în vederea accesului acestora la servicii integrate după un plan 
individualizat adaptat fiecărui membru ai grupului țintă. 

 



 3. Proiectul ,,Violența domestică nu are scuze”, depus în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014 – 2020. – PROIECT APROBAT 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității vieții și 

depășirea situației de vulnerabilitate pentru victimele violenței domestice și agresorii 

acestora din județul Neamț, prin dezvoltarea și furnizarea de servicii integrate 

(consiliere psiho-socială, consiliere juridică, orientare vocațională și activități de 

dezvoltare personală de grup). De asemenea, se urmărește reducerea numărului de 

persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ 

medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în 

vederea integrării socio-profesionale. 

Valoarea proiectului - 1.748.352,98 lei, la care Primăria Orașului Târgu-Neamț, prin 

Direcția de Asistență Socială, va contribui cu o  cofinanțare de doar 2%. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SIGURANŢA PUBLICĂ  PRIN ACŢIUNILE POLIŢIEI LOCALE 
 

Poliţia Locală a desfăsurat activităţi în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin din 
Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, din Hotărârile CL Tg.Neamţ, urmărindu-se 
prevenirea si combaterea încălcărilor actelor normative avute în atenţie, în mod 
deosebit, a faptelor de natură a aduce atingere ordinii si linistii publice, pazei 
obiectivelor date în responsabilitate, circulaţiei pe drumurile publice, comerţului stradal, 
siguranţei în scoli, precum si mediului înconjurător, combaterea cerşetoriei. 
A existat o bună cooperare cu efectivele Poliţiei si Jandarmeriei Române în organizarea 
si realizarea unor activităţi, asa cum sunt cele de fluidizare a circulaţiei, de asigurare a 
ordinii si linistii publice în timpul activităţilor culturale, sportive, religioase, probleme 
sociale, adunări publice. 
Numeroase au fost si activităţile desfăsurate în comun cu reprezentanţi ai structurilor 
Primăriei – DAS, Mediu, Urbanism, Control Comercial, SVSU, Transporturi, precum si 
cu reprezentanţi ai altor instituţii- Poliţia, Jandarmi, ISU, Poliţia Locală Vânători-Neamţ, 
SC Rossal SRL, etc. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



INDICATORI: 

1 INTERVENŢII, STĂRI CONFLICTUALE 
APLANATE 

23 

2 PATRULĂRI AUTO şi PEDESTRE zilnice 

3 INFRACŢIUNI CONSTATATE 19 

4 PERSOANE SUSPECTE PRINSE ŞI 
PREDATE POLIŢIEI ORAŞULUI 

 
4 

5 CERSETORI indentificaţi/sancţiuni 
contraventionale 

42/63 

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

 
8 

7 PERSOANE INDRUMATE SPRE LOCUL 
DE DOMICILIU 

32 

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

 
 

12 

9 ACTIUNI DE DEPISTARE / VERIFICARE 
A OCUPARII DOMENIULUI PUBLIC 
(materiale de constructii, schele, panouri 
publicitare, etc.) 

 
 
6 

NR SANCTIUNI APLICATE  
din care: 

                   Amenzi 
                   Avertismente 
                   Atentionari/Somatie 

203 

 
203 
48 
54 

SITUATIA AMENZILOR: 
- procese verbale trimise pentru executare 

silita, in debit, la alte primarii 
- procese verbale  in debit, la primaria 

locala 
- alte situatii 

 

96 
 

16 
 

197 

 BUNURI CONFISCATE  
 

- 1 caruta de 
lemne  

- material textil 
- 2 autoturisme 

abandonate 

PERSOANE LEGITIMATE 562 

PERSOANE AVERTIZATE 683 

PERSOANE SUPUSE CONTROLULUI 
CORPORAL 

36 

PERSOANE CONDUSE LA SEDIUL POLITIEI 87 



LOCALE 

ACTIVITATI DE PREVENIRE LA SCOLI (Sc. 
Nr. 2 Grigore Ghica Voda si Colegiul Ion 
Creanga) 
- Afise şi fluturasi „Spune NU cersetoriei”, 
Panou de informare stradal, 2 Bannere 

6 

PERSOANE ATENTIONATE 1732 

PÂNDE EFECTUATE 45 

AUTOTURISME VERIFICATE 4 

BAGAJE CONTROLATE 7 

SOMAŢII ÎNMÂNATE CETĂŢENILOR CF. 
H.C.L. 

179 

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

 
29 

PERSOANE PREDATE ALTOR INSTITUTII 
(CENTRU DE ZI) 

18 

 

SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE – Au fost aplicate 203 sancţiuni contravenţionale, 

din care 48 avertismente şi valoarea amenzilor este de  33165 lei. 

Actul normativ Nr. sancţiuni 

Legea 61/1991 140 

Legea 12/1990 2 

H.C.L. 22/2013 33 

O.U.G. 195/2002 28 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVENIMENTELE ORAŞULUI  

Agenda culturală 2018 a cuprins un număr de 41 de manifestări principale, dar la 

acestea s-au adăugat multe altele, prilejuite de evenimente locale sau naţionale, cele 

izvorâte din dorinţa de a promova talentele locale din mai multe domenii artistice, 

precum şi cele propuse de instituţii/organizaţii partenere.  

 La manifestările organizate au participat aproximativ 18.000 spectatori şi 

participanţi, în timp ce pe scenă au urcat aproximativ 2000 de protagonişti.  

 



INDICATORI CULTURALI 2018 

 ARTE 

o Teatru pentru adulţi - 13 

 1 februarie – “Un bărbat şi mai multe femei” 

 26 martie – “Chiriţa în carnaval” 

 19 aprilie – “Belees,riches et celebres” - Trupa de teatru „Délits 

d’Scène ” - Saint Just- Saint Rambert 

 21-30 septembrie în cadrul Festivalului de Teatru Piatra Neamţ 

 “Dragă Elena Sergheevna” – Teatrul Municipal “Bacovia” 

Bacău 

 “De ce fierbe copilul în mămăligă” 

 “Femeia ideală” – “Teatrul Mic” Sibiu 

 “Boomerang” – C.E.V.A. 

 “NO(R)WAY TODAY” – Trupa Benevol 

 “Dulce-Amar” – Trupa Yuppies 

 “Spectacol” – Trupa câştigătoare la Festivalul “Ideo Ideis” 

Alexandria 

 “Înaintea Erei Noastre” – Asociaţia Green Hours şi Frilensăr 

Bucureşti 

 17 noiembrie – “Comedie cu olteni” – Ateneul Tătăraşi 

 21 noiembrie – Teatru prezentat de Teatrul Tineretului Piatra 

Neamţ 

 

o Teatru pentru copii - 13 

 17 februarie – “Mickey Mouse şi prietenii săi” 

 28 februarie – “Teatru pentru copii” – Teatrul “Fantezia” Galaţi 

 15 martie – “Soacra cu trei nurori” 

 19 martie – “Georghe şi cheia secretă a universului” 

 12 aprilie – “Visătorul” 

 26 aprilie – “Teatru pentru copii” – 

Teatrul Bacovia 

 29 aprilie – “Păcală şi Tândală” 

 22 mai – “Un spectacol ratat” 

 9 octombrie – “Fram ursul Polar” – 

Teatrul “Vasilache” Botoşani 

 13 noiembrie – “Improshow” – 

Facultatea de Arte “George 

Enescu” Iaşi 

 18 noiembrie – “Aventuri cu dl. 

Goe” – Ateneul Tătăraşi 

 28 noiembrie – “Jurassic” – 

Teatrul Tineretului Piatra Neamţ 

 6 decembrie – “Atenţie!Vine Moş 

Nicolae! – Trupa Andirino Iaşi 

 



o Magie - 2 

 2 februarie – Fantastic “Magic Show” 

 25 noiembrie – Spectacol de Magie cu Magicianul Mario  - 

Constanţa 

 

o Expoziţii 

 De pictură - 4 

 Permanent – Expoziţie de pictură de patrimoniu – Eugen Ispir 

 1-31 martie – Expoziţie de pictură – Mihai Pavăl Iucu 

 1 martie - 31 mai – Expoziţie de pictură – prof. Ioan Munteanu

  

 Expoziţia de desene„Marea Unire de la 1 Decembrie 1918”, 

realizată de copii din şcolile din oraş – 1 .12.2019 

 

 De fotografie - 3 

 1 martie - 31 iulie – Expoziţie de fotografie “Şcolile Neamţului – 

imagini de odinioară” 

 expoziţii foto-documentare, dedicate Centenarului Marii Uniri, 

cu fotografii, documente, imagini ale Monumentului Vânătorilor 

de Munte, Cetăţii Neamţ, imagini vechi ale oraşului nostru, a 

oamenilor locurilor. Este expusă în faţa Colegiului Naţional  

„Ştefan cel Mare”, Corp B. 

 

 Expoziție de 

fotografie ”Cinste și onoare 

eroilor patriei”- 3 Noiembrie – 

Ziua Vânătorilor de Munte  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1433500183453997&set=pcb.1433500466787302&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDgCZS3kARrmE1czVRk8uO7uVxELGR6xqyww0rThrklh9muQC9tLZnk_1u0Guzmc2x2PjjaWUxbxwFn
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1433500050120677&set=pcb.1433500466787302&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAzL9GQ0i0g6Fb15yiWG2ZB8kx80siy78FxesR2B4kp9js5mV0wdFCm0OPlwd1yNqg4cYcufEwkqm6h


 LITERATURĂ - 5 

 15 ianuarie – “Eminesciana” 

 1-3 martie – “Zilele Ion Creangă” 

 17 aprilie – “Creangă la el acasă” – C.T. 

Ion Creangă 

 15 iunie - 30 septembrie – Şcoala Lecturii 

 11august Simpozion cu recital de poezie si 

o ora de jurnalism -  delegatia invitata 

special de la Ungheni -Moldova 

 1 decembrie -Sesiunea de referate „Marea 

Unire de la 1 Decembrie 1918. Mărturii, 

documente şi semnificaţii” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECŢIE FILM - 6 

 1-3 martie – Un bulgăre de humă 

 27 martie – Unirea Basarabiei cu 

România 

 1 noiembrie - proiecţia filmului 

„Triunghiul morţii”, în regia lui Sergiu 

Nicolaescu, prezentat de Caravana Centenarul 

filmului românesc 

 Marea Unire, România la 100 de 

ani (producţie AGERPRES) şi „Pe eroi să nu îi 

căutați în mormânt, ci în inimile voastre!” 

realizator jurnalista Camelia Moise, prezentate 

de Centenarul filmului românesc,  

 6 decembrie – Marea Unire – 

România la 100 de ani 

 6 decembrie – Preoţi români – 

Jertfă şi rugăciune pentru unire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOLCLOR - 3  

 2 ianuarie – Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou 

 24 iunie – Ziua universală a iei: Expoziţie de artizanat 

 4 august – Festivalul 

internaţional de Folclor 

„Ceahlăul” 

 Colinde de sfârșit de an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MUZICĂ - 12 

 24 februarie – “Sărbătorim de dragobete” 

 7 martie – “Pentru tine, dragă doamnă” 

 10 martie – Concursul Naţional “Mărţişor pe portative” 

 11 martie – Gala Laureaţilor Festivalului Concurs “Florile Ceahlăului” 

 25 aprilie – Concert Direcţia 5 

 28-30 septembrie – Best Pop-Rock Music Festival 

 30 noiembrie – 3 decembrie – Festival de muzică uşoară pentru copii – 

“Muzica ta iama” 

 3 decembrie – Concert “Symphonic Brass” 

 6 decembrie – Atenție! Vine Moș Neculaie 

 13 decembrie – Spectacol oferit de Centrul pentru Cultura şi Arte “Carmen 

Saeculare”, Facultatea de Muzică “Gheorghe Dima” – Extensia Piatra 

Neamţ 

 15 decembrie – Spectacol susţinut de Corul “Fantasia” Vaslui 

 16 decembrie – Festivalul corurilor parohiale din Protopopiatul Târgu-

Neamţ 

 18 decembrie – Concert Paula Seling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DANS - 4 

 4 martie – Spectacol „Cazacii zburători” 

 13 martie – Dans sportiv „Povestea unei mame” 

 5 mai – Concurs Naţional de Dans „Împreună pentru viitor 

 16-17 iunie – Festivalul „Magia Dansului” 

 

 

 

 

 

 



 
Prezentul material –Sinteză la Raportul privind activitatea administrației publice locale a 

orașului Târgu-Neamț în anul 2018- a fost realizat în cadrul Serviciului Comunicare și Relații 

Publice. Suportul informațional a fost pus la dispoziție de către șefii de departamente din 

Primăria orașului Tîrgu-Neamț. Sinteza și Raportul complet se regăsesc pe pagina de Internet 

a Primăriei orașului Târgu-Neamț la adresa https://www.primariatarguneamt.ro/informatii-

de-interes-public/rapoarte-si-strategii 

Întocmit: Șef Serviciu Mihaela Rotaru-Popa  

Tehnoredactare:Mihaela Rotaru Popa  

Februarie –Martie 2019 

 

https://www.primariatarguneamt.ro/informatii-de-interes-public/rapoarte-si-strategii
https://www.primariatarguneamt.ro/informatii-de-interes-public/rapoarte-si-strategii

