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 În temeiul art.6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, Primăria oraşului Târgu-Neamţ a supus dezbaterii publice 
următorul proiect: 
 

Proiectul Bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Târgu-Neamţ şi 
Lista de investiţii pentru anul 2020 

 

 Etapa consultării publice a avut loc în perioada 14.01.2019-29.01.2019 (În 
conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică). 

 Proiectul de buget a putut fi studiat la sediul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ – 
Biroul 5, precum şi la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro, rubrica 
DEZBATERI PUBLICE - Proiecte supuse dezbaterii publice. 

 Anunţul referitor la elaborarea proiectului de buget a fost adus la cunoştinţa 
publicului în data de 14.01.2019, prin următoarele mijloace de informare : 

- Postare pe pagina de internet a Primăriei oraşului Târgu-Neamţ la Secţiunea        
Dezbateri Publice şi pe pagina de Facebook a instituţiei 

- Afişare la sediul instituţiei  

- Au fost distribuite prin intermediul asociaţiilor de proprietari 200 de invitaţii 

pentru cetăţenii ce locuiesc la blocuri şi 100 de invitaţii pentru cei care 

locuiesc la case (distribuite de lucrătorii din cadrul Poliţiei Locale). 

 Invitaţia pentru Dezbaterea publică a fost  :  

- Afişată la sediul instituţiei in data de 14.01.2019 

- Postată pe pagina de internet a Primăriei oraşului Târgu-Neamţ la Secţiunea     
Dezbateri Publice şi pe pagina de Facebook a instituţiei 

- Transmisă către mass-media locală şi la instituţiile de învăţământ din oraş, 
la Spitalul orăşenesc „Sf. Dimitrie”, fundaţii şi ONG-uri 



 Documentaţia  proiectului de buget a fost solicitată spre a fi consultată de 
către o persoană (consilierul local Gică Onu) şi s-au primit mai multe propuneri de 
modificare a proiectului de buget, dintre care: 

- una de la ISU Neamţ de executare lucrări de reparaţii şi întreţinere a 
imobilului în care îşi desfăşoară activitatea Detaşamentul de Pompieri 
Petrodava,  

- o propunere depusă în registratura instituţiei de 5 cetăţeni pentru branşarea 
la utilităţi a unei fundături adiacente str. Slt. Câmpeanu, 

- 5 propuneri venite pe adresa de e-mail a instituţiei de la un cetăţean ce 
vizează fluidizarea traficului, divertisment pentru tineri, accesibilizare trotuare 
pentru persoane cu dizabilitate (atasata lista) 

- un număr de 82 de propuneri venite în mediul on-line în urma solicitărilor 
domnului primar ca cetăţenii oraşului să trimită propuneri.(Atașată lista) 
 

În baza Legii nr.544/2001 a fost formulată o cerere de către FDL Speranța Târgu-
Neamț -Cererea nr.1699/9 din 4.02.2020 – prin care s-a solicitat bugetul detaliat pe 
articole bugetare, inclusiv sumele alocate pentru finanțarea ONG-urilor conf.Legii 
nr.350/2005, asta pentru că pe pagina de internet a Primăriei era postat un buget 
estimat , nefiind detaliat.  

La dezbatere au fost prezente 51 de persoane, dintre care: conducerea 
Primăriei(dl. primar, dl. viceprimar, dna. administrator public) funcţionari de la 
Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice, Direcţia contabilitate, DVIT, 2 reprezentanţi 
mass-media – www.jurnaldeneamt.ro şi Mesagerul de Neamţ, 14 cetăţeni ai oraşului 
Târgu-Neamţ, directori de licee, un reprezentant al Asociaţiei „Valea Ozanei”. Ataşat 
prezentei minute tabelul cu prezenţa la dezbaterea publică. 
 Dl. Primar deschide şedinţa publică menţionând faptul că bugetul este unul 
estimativ, rugând pe cei prezenţi ca la finalul prezentării să facă propuneri şi sugestii. 
 Dl. Primar prezintă secţiunea de funcţionare a proiectului de buget şi spune că 
secţiunea de funcţionare ar trebui aprofundată pentru ca cetăţenii oraşului să 
înţeleagă ce reprezintă sumele pe fiecare secţiune în parte. Totodată, întreabă dacă 
cei prezenţi în sală doresc sa adreseze întrebările la final sau după ce se dă citire 
fiecărei secţiuni. Dl. Primar informează persoanele prezente despre faptul că 
proiectul de buget a fost pus în dezbatere publică de pe data de 14 ianuarie şi s-au 
primit foarte multe propuneri de la cetăţeni în mediul online, propuneri ce au fost 
centralizate şi vor fi citite după prezentarea proiectului de buget. Aceste propuneri au 
fost luate în evidenţă, dar trebuie ţinut cont de faptul că bugetul oraşului este mic şi 
nu permite implementarea tuturor acestor propuneri. 
 Dl primar prezintă secţiunea de dezvoltare a proiectului de buget. Dl. Primar 
spune că au fost primite solicitări de la instituţiile de învăţământ din oraş pentru a se 
realiza diferite investiţii şi acestea au fost incluse în buget. Proiectul „Construire 
infrastructură agrement” a obţinut finanţare pe fonduri europene şi se află în faza de 
semnare a contractului de lucrări. Proiectul „Reabilitare şcoală Condreni şi schimbare 
destinaţie centru pentru persoane cu dizabilităţi” este finanţat şi licitat. De asemenea, 
proiectul „Construire bloc locuinţe sociale – 80 de apartamente” este finanţat şi 
urmează să înceapă lucrările. Dl. primar spune că urmează să fie achiziţionate şi 
restul acţiunilor până la 100%, pentru Staţiunea Băile Oglinzi, iar proiectul 
„Construcţie bazin de înot didactic şcolar şi sistematizare verticală” este finanţat prin 



C.N.I., primăriei revenind obligaţia să facă sistematizarea şi să asigure utilităţile. Se 
va continua extinderea reţelei de camere video şi în anul 2020, în special în zonele 
vulnerabile. În ceea ce priveşte staţiunea Băile Oglinzi s-a depus la ANRM o 
documentaţie pentru a obţine avizele necesare în vedea exploatării apelor minerale. 
Se încearcă achiziţionarea de containere şi pubele pentru deşeuri şi în anul 2020. În 
spatele şi lateralul primăriei va fi amenajată parcarea, Primăria luându-şi 
angajamentul în faţa celor de la SAJ că va asigura locuri de parcarea lucrătorilor de 
pe ambulanţe şi acces pentru salvări. Proiectul „Modernizare 22 străzi în oraşul 
Târgu-Neamţ” este blocat datorită schimbărilor care au avut loc la nivel central. În 
intersecţia de la Humuleşti se încearcă amenajarea unui sens giratoriu, dar 
momentan nu avem acceptul de la Biserică şi de la încă un vecin. La intrările în oraş 
dinspre Iaşi şi Piatra Neamţ vor fi amenajate trotuarele pe DN 15b şi DN 15c. 
 Dl. primar spune că bugetul actual este insuficient pentru realizarea tuturor 
obiectivelor cuprinse în proiectul de buget, fiind necesar un buget de 4 ori mai mare. 
Totodată,  în ceea ce priveşte secţiunea de funcţionare, pe lângă salariile 
funcţionarilor, trebuie asigurată şi partea socială, funcţionarea creşei, cabinetele 
şcolare, poliţia locală. 
 Dl. primar dă citire propunerilor venite din mediul online, unele fiind deja 
incluse în proiectul de buget, iar unele nefiind realizabile sau neţinând de  Primăria 
Târgu-Neamţ. 
 Lista propunerilor făcute de către cetăţeni cuprinde: 

- Asfaltare străzi în oraş – toate propunerile făcute de către cetăţeni sunt incluse 
proiectul mare depus ce vizează asfaltarea tuturor străzilor ce au rămas de 
asfaltat în oraş. 

- Un nou pod peste râul Ozana – nu intră în atribuţiile primăriei, atât podul cât şi 
drumul aparţin de drumurile naţionale. 

- Trecere de pietoni supraterană sau subterană  în faţa pieţei şi în faţa Peco Mol 
– o investiţie costisitoare, de asemenea nefiind în atribuţiile primăriei. 

- Trotuare pe str. Daciei până la Blebea. 
- Sens giratoriu Humuleşti – este cuprins în proiectul de buget, dar sunt problem 

cu acceptul din partea Bisericii şi a unui cetăţean. 
- Sens giratoriu în faţa podului peste râul Ozana – va fi construit de societatea 

care va constri Kaufland, este clauză în contract, primăria trebuind să asigure 
avizele necesare. 

- Continuarea centurii oraşului pentru asigurarea traficului greu spre Oglinzi 
- Parcări rezidenţiale – Este un proiect în desfăşurare “Construire 10 parcări 

rezidenţiale în oraşul Târgu-Neamţ. 
- Linii de transport în comun – oraşul este prea mic şi legislaţia nu permite 

înfiinţarea acestui serviciu. 
- Captări de apă pluvială pe str. Sf. Lazăr – în momentul în care va fi reabilitată 

stradă vor fi realizate şi aceste captări. 
- Exploatarea Staţiunii Băile Oglinzi ca sursă de dezvoltare a oraşului – acesta 

este motivul pentru care s-a făcut efortul achiziţionarea acelor acţiuni. Se 
caută resurse financiare, cel mai probabil un proiect European, pentru a 
începe modernizarea staţiunii. 

- Curăţenia malurilor râului Ozana. 
- Reabilitare spaţii verzi. 
- Apele ce se scurg din pădure în cartierul Blebea – au fost  discuţii şi 

promisiuni de la reprezentanţii Direcţiei Silvice Neamţ că vor rezolva situaţia, 
dar nu s-a concretizat nimic. 



-  Containere pentru deşeuri şi sistem de supraveghere video lângă Peco 
Socar. 

- Organizarea unui târg de vechituri. 
- Dărâmarea caselor construite ilegal de către cetăţenii de etnie rromă pe malul 

râului Ozana – două au fost dărâmate, mai este una singură. Există o acţiune 
în instanţă. 

- Câte un poliţist local la trecererile de pietoni din apropierea şcolilor. 
- Constrirea unei grădiniţe pe timp de vară – grădiniţe sunt, se caută soluţii să 

se extindă activitatea pe timp de vară. 
- Înfiinţarea unui azil de bătrâni 
- Înfiinţarea unei cantine a săracilor şi a unui atelier de meşteşuguri pentru copii 

– există în prezent o cantina pentru persoane defavorizate la Centrul Sf. 
Teodora, în prezent nu există necesitate pentru încă o cantină, iar în ceea ce 
priveşte meşteşugurile, sunt meşteri populari care pot organiza diverse 
ateliere. 

- Problema cetăţenilor de etnie rromă şi a câinilor fără stăpân – în prezent, 
legislaţia nu permite rezolvarea acestor probleme. 

- Atragerea de investitori care să creeze locuri de muncă – Legislaţia nu permite 
oferirea de reduceri financiare către investitori. Se caută alte soluţii pentru 
atragerea de investitori. 

- Centru pentru copii cu dizabilităţi – La acest centru se lucrează în prezent în 
cartierul Condreni. 

- Mijloc de transport către Cetatea Neamţului – Obiectivul este în proprietatea 
CJ Neamţ. S-au încercat diverse variante, dar legislaţia nu permite rezolvarea 
situaţiei de către primărie, în special în privinţa avizelor. În prezent, se 
încearcă depunerea unui proiect cu finanţare europeană pentru un 
lift/funicular. 

- Renovarea bibliotecii – Este un proiect depus la CNI împreună cu cinema-ul. 
Au fost înaintate toate documentele solicitate de către CNI. 

- Construirea unei săli polivalente – Sala de sport de la CN Ştefan cel Mare este 
omologată drept sală polivalentă. 

- Înfiinţarea unui muzeu al ciocolatei şi al războiului – Vor fi discuţii cu 
Complexul Muzeal Neamţ. 

- Zona de promenadă şi odihnă pe malul râului Ozana – O zonă de promenadă 
şi odihnă este cuprinsă în proiectul cu amfiteatrul, împreună cu piste de 
biciclete şi altele. Pe malul Ozanei nu poate fi amenajată o astfel de zonă din 
cauza avizelor de la Apele Române. 

- Telegondolă – Sunt slabe şanse să se concretizeze. 
- Terenuri sportive în parcurile oraşului – Nu pot fi amenajate astfel de terenuri 

în parcuri. 
- Spaţii de joacă, parcuri, cluburi sportive – Sunt în curs de implementare 

proiecte pentru obiectivele ştrand, bazin de înot didactic şi amfiteatru. 
- Amenajare teren sport Corp B, CN Ştefan cel Mare – Există un proiect depus 

aflat în  evaluare. Dl. Primar spune că după ce vor fi finalizate lucrările la baza 
sportivă de la CN Ştefan cel Mare, corp A ( aproximativ o lună de zile) se va 
continua modernizarea tuturor terenurilor de sport ce aparţin de instituţii de 
învăţământ. Dl. Primar adaugă că  pe lista de priorităţi se află şi terenurile de 
sport de la corpul A şi B ale CT Ion Creangă. 



- Închiderea str. Ştefan cel Mare între giratoriul de la Policlinică şi Biserica 
Adormirea Maicii Domnului – dl. Primar spune că închiderea străzii presupune 
costuri foarte mari, deoarece este drum naţional. 
Dna. Mihaela Vrînceanu  propune să trimitem o solicitare către Drumurile 
Naţionale pentru ca DN 15B să treacă în administrarea oraşului. 
Dl. Primar şi dl. Viceprimar răspund că a fost făcută această solicitare, iar cei 
de la Drumurile Naţionale au condiţionat asta prin oferirea de acces la centura 
oraşului pe ambele zone. Totodată, nu putem opri circulaţia fără aviz, 
deoarece amenda se ridică la 40 000. 

- Construirea de piste pentru biciclete  
- Cinema, ştrand – sunt prinse în buget 
- Amenajare parc cetate – Este un proiect în curs de execuţie. 
- Extindere reţele utilităţi pe str. Prundului – Este prins într-un proiect de 

extindere reţea gaze şi alte utilităţi pentru construcţia blocului de locuinţe 
sociale. 

- Extindere reţea gaze naturale în spatele Policlinicii – Sunt gata avizele 
necesare, se va realiza această lucrare. 

- Crearea unui parc de panouri fotovoltaice pentru a asigura independenţa 
energetic a oraşului – Dacă se vor găsi axe de finanţare se va aplica pentru 
proiect. 

- Construirea de eoliene  - S-au făcut măsurători şi nu ne încadrăm. 
- Staţie de încărcare pentru autovehicule electrice – Se caută parteneri pentru a 

se realiza. 
- Termoizolarea blocului M7 – Sunt necesare fonduri europene. 
- Parc industrial – Dl primar spune că este o idee bună şi invită persoanele care 

au idee pentru realizarea unui astfel de parc la discuţii. S-a încercat realizarea 
acestui parc prin fonduri europene. S-au identificat locaţii pentru realizarea 
acestui parc, este nevoie de finanţare. 

- Desfiinţarea garajelor – Această măsură va fi luată în momentul în care vor 
putea fi construite toate parcările rezidenţiale. 

- Extindere reţele de gaze naturale pe str. Aprodu Purice – Au fost identificate 
străzile unde nu sunt utilităţi – După finalizarea bugetului se va intra cu 
extindere de reţele pe aceste străzi. Primăria trebuie să asigure 60% din 
finanţare, în timp ce Delgaz Grid trebuie să asigure 40%. 
Dl. Primar afirmă că bugetul este unul estimat, deoarece lipsesc sumele de la 
CJ şi Ministerul Finanţelor. După ce vor veni aceste sume vor fi stabilite 
priorităţile şi vor fi pliate pe bugetul existent. 
Dl. Primar îndeamnă persoanele prezente să pună întrebări, să aducă 
propuneri, sugestii. Totodată, spune că s-au depus proiecte  pe toate axele de 
finanţare, dar procedura este una greoaie pentru a obţine finanţare pe un 
proiect European. Dl primar spune că întocmirea documentaţiei necesare 
durează jumătate de an, dar aşteptarea durează minim 3 ani şi  oferă drept 
exemplu proiectul amfiteatrului, al cărui proiect a fost depus în 2015 iar în 
2019 a fost semnat contractual de finanţare, a fost scos de 3 ori la licitaţie şi 
nimeni nu s-a prezentat, abia a 4a oară a fost depusă o ofertă. Au fost depuse 
proiecte pentru reabilitare şcoli, spaţii verzi, bazele sportive de la şcoli. 
Dna. Administrator Public spune că în prezent sunt 7 contracte de finanţare pe 
fonduri europene semnate şi se estimează că vor mai fi 7 anul acesta. La 4 
proiecte s-a trecut de etapa administrativă 



Dl. Primar afirmă că s-a făcut tot ce este posibil pentru atragerea de fonduri 
europene, pe toate axele pe care se pliază oraşul Târgu-Neamţ şi că  străzile 
din oraş nu pot fi reabilitate prin fonduri europene, în schimb reabilitându-se 
prin PNDL peste 30 km de drum. 
Dl. Consilier Dron propune să continuăm cu repartizarea de numere şi adrese 
pentru nomenclatorul stradal. 
Dl. Primar şi dl. Viceprimar spun că este finalizat nomenclatorul stradal, doar 
că trebuie înainte adresele către locuitori şi schimbate documentele, se va 
rezolva în cel mai scurt timp. 
Dl. Consilier Luculescu propune realizarea unei captări pentru apa pluvială pe 
str. Vultur şi asfaltarea străzii. 
Dl. Peiu Vlad solicită lămuriri în legătură cu unele capitole bugetare. 

- La Secţiunea de funcţionare, cap. 67- spune că suma atribuită este destul de 
mare – doreşte precizarea ce semnifică Cultură, Recreere, Religie 
Dl. Primar spune că toate sumele s-au calculat ca urmare a solicitărilor 
primite. 
Dna Iosub detaliază acest capitol bugetar. În acest capitol sunt incluse Casa 
Culturii “Ion Creangă”, Biblioteca  - cheltuieli de personal, întreţinere spaţii 
spaţii verzi şi a bibliotecii si CNIPT, sume pentru personal şi întreţinere Casa 
Culturii şi alte sume pe care le acordă Consiliul Local pe diverse domenii. 
Dl. Peiu Vlad întreabă dacă la acest capitol intră evenimentele şi manifestările 
cultural ce au loc în oraş. 
Dna. Administrator Public spune că pentru evenimente şi manifestări cultural 
sunt atrase fonduri de la CJ, Centrul pentru Cultură şi Arte Carmen Saeculare 
( în proporţie de 60%) Complexul Muzeal Judeţean şi că din bugetul local se 
alocă maxim 40%. 
Dl. Primar afirmă că mare parte din sumele alocate acestui capitol sunt pentru 
întreţinerea spaţiilor verzi din oraş. 

- La cap. 51 s-au mărit cheltuielile de funcţionare cu 15%.Întreabă de ce au 
crescut cheltuielile dacă nu s-au mărit salarile şi dacă vor mai fi angajări. 
Dl. Primar spune că acestă mărire se datorează creşterii salariului minim şi că 
nu vor mai fi angajări, iar posturile persoanelor ce vor ieşi la pensie vor fib 
locate pentru a fi regândită organigrama. 
Dl. Peiu Vlad solicită lămuriri legate de împrejmuirea parcului cetate, 
deoarece, consideră nepotrivit modelul ales. 
Dna. Administrator Public susţine că multor persoane din oraş le place acest 
model şi că la realizarea lui s-a colaborat cu multe persoane ce au studii în 
domeniul artistic. 
Dl primar spune că parcul cetate cuprinde 2 obiective diferite, ştrandul care 
este licitat şi după obţinerea avizelor să se dea ordin de începere a lucrărilor şi 
împrejmuirea parcului cu spaţiile verzi şi locul de joacă. 
Dna. Administrator Public doreşte să răspundă persoanelor care solicitau în 
mediul online ca împrejmuirea parcului să se facă cu gard viu. Partea din 
spate a parcului unde se va construi ştrandul va fi împrejmuită cu gard viu. 
Dl. Peiu Vlad spune propune ca înălţimea gardului ce va împrejmui parcul să 
nu fie prea ridicată. 
Dl. Primar  spune că înălţimea gardului va fi de 150 cm cu tot cu temelie şi îl 
invită pe dl. Peiu Vlad la discuţii cu proiectanţii gardului şi cu persoana căreia 
aparţine ideea gardului. Totodată, spune că suma prinsă în buget pentru 



aceasta investiţie nu este doar pentru împrejmuirea parcului, ci şi pentru locul 
de joacă, spaţii verzi. 
Dl. Consilier Vrînceanu Maria propune ca fiecare proiect înainte de a fi realizat 
să fie prezentat consiliului local şi cetăţenilor. Dna. consilier mărturiseşte că 
după ce a vizualizat  proiectul şi-a schimbat părerea, că nu este vorba despre 
un gard din tablă pictată.  
Dna. Administrator Public spune că la următoarea şedinţă de consiliu local, 
proiectantul proiectului în baza căruia se face împrejmuirea parcului cetate va 
face o prezentare 3d a proiectului şi invită pe cei prezenţi să vină la şedinţă. 
Dl. primar spune că parcul a fost implicat 2 ani într-un litigiu (2008-2009), după 
aceea s-a depus un proiect european în 2013, dar datorită gradului ridicat de 
îndatorare al oraşului nu s-a putut asigura cofinanţarea şi s-a renunţat la 
proiectul european. 
Dl. Peiu Vlad dă citire unui mesaj transmis de o doamnă referitor la bursele 
elevilor din şcoli. 
Dna Iosub explică faptul că în comisiile consiliului local din luna ianuarie s-a 
discutat cuantumul burselor de studiu şi bursele sociale, iar bursele de merit 
rămân la cuantumul stabilit anul trecut. S-a cerut o situaţie estimativă a 
burselor de la şcoli pentru a fi inclusă suma în buget. 
Dna consilier Vrînceanu Maria propune acordarea de burse pentru copii 
orfani. 
Dna Iosub spune că în bursele sociale sunt incluse şi bursele pentru copii 
orfani. Înainte de aprobarea bugetului vor fi aprobate bursele de merit, de 
performanţe şi sociale pentru a se şti ce sume vor fi incluse în buget. 
Dl. Peiu Vlad detaliază problematica apei ce se scurge de pe versanţi în 
cartierul Blebea. 
Dl. Primar şi dl. Viceprimar explică faptul că pentru a se rezolva această 
problemă este nevoie ca Direcţia Silvică Neamţ să întreprindă lucrări, fiind 
terenul lor. În fiecare an s-au trimis solicitări către Direcţia Silvică pentru a 
remedia problema, dar nu s-a făcut nimic în acest sens, deşi s-au primit 
promisiuni. 
Dl. Peiu Vlad spune că oraşul duce lipsă de activităţi în week-end şi după-
amiază pentru tineri şi propune amenajarea unui spaţiu cu trambuline sau 
pereţi de escaladare pentru tinerii ce folosesc role, biciclete. 
Dna.  Administrator Public explică faptul că  începând de anul acesta se vor 
dubla numărul de trasee prin pădure. 
Dl. Primar spune că în zonele adiacente stadionului se pot construi astfel de 
spaţii. 
Dna. Consilier Vrînceanu propune constituirea unui ONG care să depună 
proiecte pentru a se realiza astfel de spaţii pentru tineri pentru a putea primi 
finanţare de la bugetul local. 
Dl. Peiu Vlad cere  lămuri despre suma repartizată din bugetul echipei de 
fotbal FC Ozana Târgu-Neamţ. 
Dl. Primar explică faptul că FC Ozana Târgu-Neamţ este singura echipă din 
judeţul Neamţ din liga a IIIa, în afară de cea din Piatra Neamţ. Bugetul echipei 
este foarte mic, comparativ cu alte bugete ale echipelor din liga a IIIa. Dl. 
primar explică faptul că echipa de fotbal reprezintă oraşul nu doar în judeţ, ci 
şi judeţele în care joacă şi că banii sunt necesari pentru antrenamente, 
cantonamente, masă şi altele. Dl. primar explică faptul că toate locaţiile unde 
jucătorii echipei de fotbal iau masa sunt sponsori ai echipei. Totodată, 



conducerea asociaţiei care deţine echipa de fotbal răspunde penal în cazul în 
care foloseşte banii primiţi în alt scop. Suma ceruta pentru ca echipa să îşi 
poată continua activitatea a fost de 400.000 lei, iar o parte din cofinanţare o va 
asigura Consiliul Judeţean Neamţ. 
Dna Administrator Public spune că beneficiarii reali ai echipei nu sunt doar 
fotbaliştii, sunt spectatorii şi copii. 
Dna. Consilier Vrînceanu va recomanda preşedintelui echipei de fotbal sa 
instituie o taxă de acces la meciurile echipei pentru a spori veniturile. 
Dl. Primar spune că a fost înfiinţată şi o echipă de handbal. 
Dl. Director CTIC spune că şcolile din oraş au primit de la primărie o solicitare 
prin care trebuiau să propună o listă cu elevii care merită burse sociale, de 
merit, de performanţe, iar aceştia au cerut elevilor să depună dosare. Referitor 
la problemele CTIC, a fost trimisă la primărie o listă cu 8 propuneri de investiţii 
de realizat la CTIC, între ele aflându-se 2 terenuri de sport la corpurile A şi B. 
Se doreşte modernizarea acestora, doar unul dintre ele fiind prins în proiectul 
de buget. Dl. director spune că 450 de copii de la corpul B fac naveta pentru 
ora de sport, pierzând timp şi punându-se în pericol în timpul deplasării. 
Dna. Administrator spune că unităţile de învăţământ CTIC, Liceul Vasile Conta 
şi Şcoala nr. 2 au proiecte depuse pe Axa 10 şi se află în evaluare în 
momentul de faţă. 
Dl. Primar spune că proiectul depus cuprinde şi Corpul B al CTIC, inclusiv 
baza sportivă şi că va fi inclus şi în proiectul de buget. 
Dna. Virginica Luca spune că vor depune proiecte de finanţare pentru Legea 
350. Propune ca în  parcurile oraşului să fie amenajate mese pentru şah, 
table, rummy. Doreşte amenajarea de uluce la capela din cimitir pentru că se 
scurge apa şi se degradează mormintele. Propune prinderea în buget a unei 
sume cu care să fie finalizată capela. 
Dl. Viceprimar spune că va avea o discuţie cu preotul paroh pentru a rezolva 
această problemă. 
Un cetăţean ce locuieşte pe str. 22 Decembrie propune reabilitarea străzii 22 
Decembrie, deoarece în ultimii 30 de ani nu a fost asfaltată. 
Dl. Primar spune că se va asfalta tot platoul de la gară, inclusiv 22 Decembrie. 
Acelaşi cetăţean sesizează faptul că în faţa Poliţiei oraşului, pe trotuar, sunt 
parcate maşini, iar cetăţenii sunt nevoiţi să meargă pe stradă. 
Dl. Primar spune că Poliţia oraşului au în proiect să extindă o parcare în 
lateral şi că această problemă va fi rezolvată. 
Dl. Iulian Popa întreabă despre termenul de realizare a proiectului de 
împrejmuire parc cetate. 
Dl. Primar afirmă că termenul de finalizare este în apropierea sărbătorilor 
pascale.. 
Dl. Iulian Popa întreabă cu ce fonduri se vor realiza proiectele de împrejmuire 
a parcului şi ştrandul. 
Dl. Primar răspunde că pentru parc se vor folosi fonduri de la bugetul local, iar 
pentru ştrand s-a contractat un credit. 
Dl. Iulian Popa cere informaţii despre ştrand şi spune că este o cheltuială 
mare pentru oraş, fiind cald puţin timp într-un an. 
Dl Primar răspunde că bazinul de înot din spatele stadionului va fi acoperit, iar 
ştrandul va fi neacoperit. În apropierea ştrandului va fi o zonă de alimentaţie 
publică, prin intermediul chiriilor obţinute în urma închirierii spaţiilor se va 
achita creditul.  



Dl. Iulian Popa întreabă în cât timp va fi amortizată investiţia. 
Dna. Administrator Public răspunde că cei mai buni evaluatori sunt la banca 
ce a acordat creditul, acest credit nu ar fi fost acordat dacă banca ar fi 
considerat că investiţia nu este fezabilă. 
Dl. Primar răspunde că nu se poate şti exact perioada în care va fi amortizată 
investiţia, dar iarna ştrandul va fi transformat în patinoar. 
Dl. Iulian Popa doreşte ca cetăţenii să fie informaţi mai bine, propune mai 
multa transparenţă. 
Dl. Viceprimar spune că proiectul de buget a fost în dezbatere publică şi a fost 
prezentat Consiliului Local de 3 ori, dar dintre cetăţeni nu au fost prezenţi mai 
mult de 3. 
Un cetăţean întreabă de ce şedinţele de CL nu se ţin după-masă sau 
duminica. 
Dl. Viceprimar întreabă dacă  ora 16.00 este potrivită pentru şedinţele de CL. 
Dna Consilier Vrînceanu propune ora 16.00 ca oră de început a şedinţelor de 
CL. 
Dl. Iulian Bulai menţionează faptul că oraşul este slab iluminat şi propune 
montarea unor becuri sau lămpi mai puternice. 
Dl. Primar spune este depus un proiect pe fonduri europene aflat în faza de  
evaluare, care, dacă va fi aprobat, va rezolva problema străzilor puţin 
iluminate. Prioritare sunt şi străzile şi parcările din spatele blocurilor care sunt 
neiluminate. Se vor căuta şi alte soluţii pentru rezolvarea acestor situaţii. 
Dl. Iulian Popa propune mărirea preţurilor chiriilor la spaţiile din oraş. 
Dl. Primar spune că se încearcă încurajarea agenţilor economici  prin 
menţinerea chiriilor la un nivel redus. 
Membrii CL şi conducerea primăriei menţionează faptul că spaţiile în care îşi 
desfăşoară activitatea agenţii economici nu sunt ale primăriei, şi care sunt, 
sunt puţine la număr, majoritatea fiind ale Supercoop-ului. 
Dl. Primar spune că persoanelor rău platnice li se reziliază contractul de 
închiriere dacă nu plătesc chiria timp de 3 luni. 
Dl. Iulian Popa întreabă de ce terenul de tenis de la clubul sportiv este cu 
circuit închis. 
Dl. Primar spune că nu este cu circuit închis,  doar că se plăteşte taxă de 
acces. 
Dna. Grosariu propune ca maşinile şcolilor de şoferi să nu mai circule 
dimineaţa între orele 7-8 şi un sfert. 
Dl. Primar spune că este în vigoare decizia comisiei rutiere de siguranţă a 
circulaţiei, li s-a pus în vedere şcolilor de şoferi acest lucru, dar nu se 
respectă. Este responsabilitatea Poliţiei Oraşului să pună în aplicare această 
hotărâre. 
Dna. Grosariu propune ca cetăţenii oraşului să plătească bilet redus la 
intrarea în cetate. 
Dna. Administrator Public spune că s-a discutat acest lucru cu reprezentanţii 
Consiliu Muzeal Judeţean Neamţ. Următorul pas este emiterea unei hotărâri 
în acest sens de către Complexul Muzeal Judeţean Neamţ. 
Dna. Consilier Vrînceanu Maria propune ca această hotărâre să fie făcută 
publică. 
Dna. Consilier întreabă dacă este adevărat faptul că parcarea din faţa Liceului 
Vasile Conta va fi cu plată. 



Dl. Primar spune că a fost o solicitare din partea Liceului Vasile Conta de a 
asigura parcare pentru profesorii ce predau la liceu, astfel s-a luat decizia 
amenajării unor parcări în spic, dar că este exclus ca acea parcare să fie 
transformată în parcare cu plată. 
Dl. Consilier Andrei Aciocârlănoae propune extinderea reţelelor de utilităţi 
către Timişeşti. 
Dl. Primar spune că se caută surse de finanţare pentru realizarea acestui 
proiect. Pentru canalizare este un proiect european, dar mai durează, iar 
pentru reţeaua electrică se caută finanţare. 
Dl. Consilier Andrei Aciocârlănoae  întreabă dacă în locul proiectului 
„Realizare monumentul eroilor Blebea” nu se poate rezolva problema captării 
apelor de pe versanţi pentru ca străzile să nu se mai inunde. 
Dl. Primar spune că  strada Vânătorului este prinsă în proiectul mare de 
reabilitare străzi, şi atunci când va fi reabilitată va fi rezolvată şi această 
problemă legată de captarea apelor. 
Dl. Viceprimar spune că Primăria oraşului Târgu-Neamţ a solicitat Direcţiei 
Silvice Neamţ predarea zonei pentru către primăriei în vederea realizării 
lucrărilor de reabilitare, dar nu a fost primit un răspuns afirmativ. 

 Dl. primar încheie dezbaterea publică.  
          

Întocmit, 
Insp. Cucoş Marius 

 






















