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Cuvânt înainte 

Cuvânt înainte 

Anul 2020 a fost un an greu, în care epidemia provocată de SARS-COV-2 a avut 

un impact deosebit de grav în rândul populației, cu limitarea sau interzicerea circulației 

persoanelor, închiderea temporară a instituțiilor și a agenților economici. În acest 

context autoritatea publică locală a luat o serie de măsuri și acțiuni cu scopul de a 

sprijini populația și pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus. Chiar dacă contextul 

nu a fost favorabil în anul 2020, autoritatea publică locală a urmărit un program 

investițional axat pe multiple direcții de acțiune. Astfel, am investit în infrastructură, am 

executat lucrări de reabilitare și modernizare a străzilor, parcărilor, trotuarelor, am 

investit în educație, sănătate, agrement, am continuat proiectele aflate în derulare și am 

inițiat noi proiecte prioritare pentru comunitatea locală.  Am pornit de la premisa că într-

un oraș calitatea vieții ține de infrastructura de mobilitate urbană - calitatea drumurilor, 

parcări, trotuare, de reabilitarea fațadelor clădirilor sau a monumentelor, ține de 

mobilierul urban sau de regenerarea urbană a cartierelor sau a zonelor mai sărace, ține 

de spațiile verzi sau de managementul deșeurilor, ține de iluminatul public sau de 

serviciile de sănătate, ține de soluțiile de SMART City și de serviciile publice online, ține 

de calitatea evenimentelor culturale, sportive sau artistice. 

  Orașul Târgu-Neamț a continuat și în anul 2020 programele de elaborare, 

depunere spre aprobare și implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene 

nerambursabile. Atragerea de fonduri europene în vederea dezvoltării orașului este una 

dintre prioritățile administrației publice locale. Banii europeni constituie motorul 

dezvoltării, deoarece investițiile realizate contribuie la creșterea calitatății vieții, dezvoltă 

infrastructura necesară pentru investitori și turiști. Cu cât există mai mulți bani europeni 

atrași, cu atât există proiecte care schimbă fața unui oraș, așadar fondurile europene 

reprezintă investiții sigure, cu bani de la Bruxelles, pe diferite domenii de activitate ce țin 

de dezvoltarea unui oraș. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.MANAGEMENTUL FINANCIAR 

 

VENITURI (încasări realizate) –     45.218.063 LEI 
        CHELTUIELI (plăți efectuate)  –    44.854.263 LEI 
        2020 EXCEDENT                                363.800 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 – 31.399.675 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 – 13.957.747 LEI  

Cheltuieli:Materiale/Dobânzi/Transferuri/Credite/AS+Burse – 17.441.928  LEI 

 

 II. SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE – 13.454.588 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 – 4.659.724 lei 

 Proiecte finanţate din fonduri guvernamentale în anul 2020: 

 PNDL –2.825.356 lei 

 Locuințe sociale – 2.823.333 lei 

 Proiecte finanțate din fonduri AFIR – 43.859 lei 

 Proiecte finanțate din fonduri UE – 2.702.316 lei 

 Investiții finanțate de la Consiliul Județean Neamț - 400.000 lei 

Gradul de îndatorare la sfârșitul anului 2020 a fost de 10,38 %.                                                                                              

 

 



 VENITURI-IMPOZITE ȘI TAXE  

În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 au fost planificate prin buget realizarea 

veniturilor proprii în sumă de 9.515.800 lei. 

Veniturile proprii,  realizate la data de 31.12.2020 sunt în sumă totală de 

8.664.664 lei (din care 167.600 lei din valorificare bunuri), ceea ce reprezintă o realizare 

în procent de 91.05 %, faţă de prevederile inițiale ale anului 2020. 

Faţă de anul 2019, veniturile proprii realizate in anul 2020 sunt mai mici cu 

675.595 lei.    

 

SITUAȚIA VENITURILOR REALIZATE ÎN ANUL 2020 

NR. 
CRT 

DENUMIRE SURSĂ DE VENIT SUMĂ – MII LEI 

Prognozat Realizat % 

1. Venituri proprii 20.217           19.121 94,57 

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

9.515 8.664 91,05 

10.702 10.457 97,70 

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

 13.330  

3. Sume defalcate din impozitul pe venit CJ  1.436  

4. Subvenţii de la bugetul statului  8.132  

5. Sume primite de la UE  2.673  

6. Subventii  de la Consiliul Judetean                                                                                                                                       43  

7. Transferuri voluntare   480  

TOTAL GENERAL   45.215 

 

CHELTUIELI -Secțiune Buget: Funcționare  

Cod Indicator 
Credite bugetare 

inițiale 2020 

Credite bugetare 

finale 2020 

Plăți / Incasări 

31.12.2020 

TOTAL 29.676.810 32.585.910 31.399.675 

Cheltuieli de personal: din 

care 
13.697.100 14.073.490 13.957.747 

Autorități publice 6.040.000 5.906.100 5.904.583 

Evidența populației 718.950 662.950 657.283 

Ordine publică 1.615.900 1.550.100 1.548.280 

Invățământ 100.000 100.000 46.548 



Sănătate-cabinete școlare 1.091.500 1.101.500 1.096.634 

Cultură 256.250 252.150 251.970 

Asistență socială 3.413.000 4.110.690 4.063.770 

Serviciul administrativ 

gospodăresc 
461.500 390.000 388.679 

Bunuri și servicii 10.435.370 12.857.210 12.057.085 

Dobânzi 900.000 809.500 704.568 

Fond rezerva 10.000 10.000 0 

Transferuri între unități 759.000 1.019.000 1.000.000 

Transferuri-asistență socială 1.260.500 2.081.370 2.027.682 

Transferuri- alte cheltuieli 1.272.840 737.840 691.842 

Rambursări de credite 1.342.000 1.432.500 1.428.343 

 

CHELTUIELI Secțiune Buget: Dezvoltare 

Cod Indicator 
Credite bugetare 

inițiale 2020 

Credite bugetare 

finale 2020 

Plăți / Incasări 

31.12.2020 

TOTAL 28.986.270 35.185.770 13.454.588 

Transferuri între UAP-uri 0 435.000 435.000 

Alte transferuri 25.600 15.600 15.483 

Proiecte FEN 16.658.170 19.337.170 2.666.188 

Active nefinanciare 12.142.000 15.397.500 10.361.717 

Active financiare 160.500 500 0 

 

B. MANAGEMENTUL TEHNIC 

1. OBIECTIVE DE INVESTIŢII AFLATE ÎN EXECUŢIE SAU FINALIZATE 

            Pe lista de investiții publice s-au aflat în anul 2020, în diferite etape (planificare, 

programare, avizare și aprobare, contractare și realizare) numeroase obiective de 

investiții, autoritatea publică locală având ca scop reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii în domenii de interes pentru comunitatea locală. 

 

 



     a. Autorităţi publice            

 Îmbunătăţirea infrastructurii IT şi extinderea sistemului 

informatic integrat cu aplicaţii care să constituie un instrument logistic eficient în 

managementul administraţiei publice locale.  

 Introducerea formularelor electronice în relaţia cu 

cetăţeanul.  

 Amenajare curte interioară –la sediul SPCLEP  - S-au 

finalizat lucrări de construcţii – montare borduri si pavele și s-au amenajat 

zonele cu spatii verzi, pământ, gazon, flori   

 Amenajare parcare Primărie - Pregătirea platformei prin 

scarificare, reprofilare şi completarea cu piatră spartă şi balast - Execuţia 

canalizării pluviale, formată din geigere şi canal colector - Aşternerea şi 

completarea celor două straturi din asfaltare binder şi uzură   

 Modernizare Sala de şedinţe  a Consiliului Local  - S-au 

efectuat lucrări de reparaţii , înlocuire parchet, mobilier, s-a montat un sistem 

video modern pentru desfăşurarea şedinţelor de consiliu local in situaţii 

deosebite – în contextul pandemiei de COVID-19. 

 Reabilitare acoperiş sediu Primăria Nouă  - S-au finalizat 

lucrări de constructii cu privire la înlocuirea acoperişului vechi, degradat cu un 

acoperiş de tip nou , înlocuire uluce,burlane,paratrăznet   

 Înlocuirea totală la Primărie a sistemului de încălzire vechi, 

format din calorifere din fontă si reţeaua de conducte din fier, cu un sistem 

modern de încălzire format din calorifere de tablă din aluminiu si reţea de 

conducte din PPR unite prin sudură termică,la toate etajele, holurile si la 

subsolul clădirii  

            b. Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor   

 Igienizare spatiu SPCLEP - Tencuieli interioare, refacere glafuri la usi si la 

geamuri,  precum si văruire 

c. Ordine publică   

 Sistem supraveghere oraș- Achiziționarea de 40 de 

camere  

 Asigurarea logisticii şi a dotărilor specifice Poliţiei locale.    

d. Învățământ 

 Construire Corp Central – Şcoala Gimnazială ,,Ion 
Creangă” (proiect PNDL) - Finalizarea lucrărilor de investiţii prin 
implementarea unor cerinţe impuse de către reprezentanţii ISU Neamţ în 
Comisia de Recepţie la terminarea lucrărilor , conform noilor  Normative 
IGSV   

             - Racordarea la energie electrică cu echipamente  moderne  



 Modernizare teren sport Colegiul Naţional ,,Ştefan cel 
Mare” –corp A- Turnarea betonului de egalizare - Turnarea şapei 
autonivelante - Montarea covorului sintetic - Execuţia gardului de protecţie 
din ţeavă de metal, cadre metalice si plasă de sârmă zincată - 
Amenajarea porţilor de acces pe terenul de sport  - Montarea stâlpilor 
precum si a instalaţiei de iluminat pe timp de noapte(nocturnă)   

 Reabilitare corp principal Colegiul Naţional ,,Ştefan cel 
Mare” - Finalizarea tuturor lucrărilor de investiţii începute în anul 2019 si 
implementarea unor cerinţe impuse de către reprezentanţii ISU Neamţ în 
Comisia de Recepţie la Terminarea lucrărilor; conform noilor Normative 
IGSU.   

 Reabilitare si modernizare 3 Corpuri de clădire la Colegiul 

Tehnic ,,Ion Creangă” - Execuţia unor lucrări de construcţii prevăzute in 

Proiectul tehnic: înlocuire tâmplărie PVC la uşi si geamuri, înlocuire 

acoperiş clădire cu tablă lindab, jgheaburi si uluce pentru scurgerea apelor 

pluviale, execuţia de trotuare, trepte intrare in clădiri, reparaţii la pereti, 

planşee din sălile de clasă, pe holuri si in sala de sport.   

 Reabilitare imobil creşă – lucrări de termoizolare, inlocuire 
instalatii termice, electrice, sanitare, finisaje interioare cu gresie, faianta, 
parchet, zugraveli, reparatii tencuieli, dotari interioare, inlocuire tamplarie 
existenta cu tamplarie pvc cu geam termopan, dotarea cu aparate 
moderne la bucătărie  

e. Sănătate 

 Reabilitare termică clădire Policlinică în vederea creșterii 

eficienței energetice 

 Amenajare spaţiu ambulanţă –Staţia Târgu Neamţ - 

Reparaţii la garaj şi copertină în urma incendiului - Reparaţie/refacere 

instalaţie de iluminat şi prize - Montare uşă acces clădire conform 

Normativului IGSU   

 Reabilitare Spital,,Sf.Dimitrie” - Corp C1 şi C7 - Studiu de 

fezabilitate pentru corpurile: C1-Secţia chirurgie; C7- Pavilion bucătărie 

şi spălătorie   

 Reabilitare Şcoala nr.6 Condreni și transformarea acesteia 

în centru pt.persoane cu dizabilități(copii diagnosticați cu autism sau 

sindrom Down)- Recompartimentarea spaţiului existent, pentru a 

corespunde noilor solicitări - Pardoseli noi din mozaic şi parchet - 

Înlocuire instalaţie electrică cf.Normativ IGSU - Reparaţii la pereţi şi 

tavane, tencuieli, zugrăveli - Înlocuire tâmplărie la uşi şi geamuri - 

Montarea unui paratraznet  nou - Racordarea la utilităţi :apă, canal, 

gaze naturale 

 Achiziționare aparat de  testare a coronovarirusului PCR și 

a unui container de triaj pacienți 

f. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  



 1. Reabilitare Bloc M7 - Finalizarea lucrărilor de construcţii începute în anul 
2019   

2. Bloc locuinţe sociale 80 apartamente - Blebea - 4 blocuri a câte 20 

apartamente/bloc = 80 apartamente - S-au demarat lucrările de construcţii la 

această investiţie prin: organizare de şantier pentru buna desfăşurare a 

tuturor lucrărilor; Săpătură la fundaţiile celor patru blocuri;  Epuismente 

mecanice datorate pânzei freatice a Râului Ozana; Cofrarea, montarea de 

armături şi turnarea betonului în fundaţii şi  elevaţii, precum şi in stâlpii şi 

cadrele din beton armat; Execuţia rampelor din beton pentru scările 

interioare; Începerea zidăriei din cărămidă şi bca în pereţi 

3. A fost demarata procedura de vanzare a apartamentelor ANL, prin  

incheierea unui contract de prestari servicii de intocmire documentatii 

cadastrale pentru imobilele M5 si M6, bld. 22 Decembrie si Bl. V1, bld. Stefan 

cel Mare si inscrierea acestora in Cartea Funciara. 

4. Demersuri pentru asigurarea cu utilități a celor 14 loturi de teren destinate 
tinerilor în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, conform  Legii 
nr. 15/2003 (zona Pârâul Ursului) ; 

 

2. SERVICII PUBLICE   

 Drumuri și poduri:  

-  Modernizare străzi – LOT 1  - Întocmire SF, DALI, I.S.C, avize pentru Lot-1 

Conform programului multianual de modernizare a străzilor Oraşului Târgu 

Neamţ, pentru anii 2020, 2021,2022 s-au proiectat şi scos  la licitaţie publică 

un nr. de 13 străzi cu L=3245ml. Dintre acestea, în anul 2020 s-au început 

lucrările pe următoarele străzi: funcţie de fondurile disponibile 

1. Strada Batalion – finalizată 

2. Strada Garoafelor – realizat în procent de 80% 

3. Strada Popa Şapcă – finalizată 

4. Strada Slt.Câmpeanu – realizat în procent de 80% 

5. Strada Păstorului – finalizată 

Pentru anul 2021, în funcţie de fondurile disponibile se va începe execuţia 

lucrărilor şi pe alte străzi din acest proiect. 

- Modernizare DC7 ( Str. Libertăţii ) - Au continuat lucrările de construcţii 

începute în anii anteriori prin: execuţia podeţelor transversale-tubulare,cu 

timpane şi camere de adaptare; Execuţia unui podeţ transversal din 

prefabricate tip C peste apa ,,Pârâul Ursului” în zona Barieră; Execuţia 

întreruperilor de covor asfaltic după ce s-au executat toate podeţele 

transversale; Execuţia de marcaje rutiere longitudinale. Finalizată 

- Reabilitare -construire punte peste rau Ozana- Execuţie lucrări de reparaţii 

la punte peste Râul Ozana (în  zona Humuleşti  – Fabrica de mobilă), 

afectată de calamităţi; Readucerea la poziţia iniţială a stâlpilor de 



susţinere a punţii cu utilaje ca urmare a deplasării acestora de către 

viitură;Refacerea ancorelor de stabilitate a cadrului punţii;Refacerea 

podinei de uzură pentru circulaţia pietonilor 

- Reabilitare trotuare - Trotuare acces blocuri pe Str.Petru Rareş 

                             - Alee parc Ion Creanga 

- Parcări – LOT 1 - Amenajare şi modernizare 10 Parcări în Oraşul Târgu 

Neamţ 

Primăria orașului Târgu-Neamț are în proiect amenjarea a 10 parcări amplasate 

pe domeniul public ce însumează un nr. de 402 locuri de parcare pe o suprafață de 

22393 mp, din care: - supraf. ocupată de parcări – 14112 mp;  

- supraf. ocupată de alei acces parcări- 2683 mp 

- supraf. ocupată de trotuare – 1342 mp 

- supraf. ocupată de alei pietonale interioare – 960 mp 

- supraf. ocupată de spațiu verde – 3296 mp 

În anul 2020 s-au executat lucrări la un număr de 3 parcări: 

1. Parcarea Apa Serv – Poşta Română - finalizată 

2. Parcarea de la Judecătorie – stadiul fizic 80% 

3. Parcarea Mall Arianis – stadiul fizic 40% 

Lucrări efectuate : Săpătură de pământ, spargerea de betoane, execuţia de 

canalizare pluvială, montarea de borduri mari la trotuare, montarea de pavele, 

aşternerea de asfalt 

- Lucrări de asfaltări și plombări pe străzile : Ștefan cel Mare, Petru Rareș, 

Eternității, 22 Decembrie, Cuza Vodă 

 Apă, canal 

- Reabilitare reţele apă potabilă - Au continuat lucrările de construcţii 

începute în anii anteriori prin execuţia şi echiparea unor cămine de 

vane, verificări cu privire la etanşietatea conductelor din PEHD folosite 

la coloanele de distribuţie a apei, remedierea defecţiunilor constatate 

pe reţele 

- Extindere canalizare menajeră Condreni Zona Fructe de Pădure- 

Execuţie un tronson de canalizare menajeră din Str.Cetăţii în 

Str.1Decembrie1918, cu coloană PEHD, cămine din beton armat 

prefabricate cu ramă şi capac dală carosabilă. 

- Reţea de canalizare menajeră şi microstaţie de epurare la Băile 

Oglinzi- Rest execuţie din anii anteriori; Montare planşee 

carosabile+rame+capace la cămine canalizare; Refacerea părţii 

carosabile prin execuţie de reparaţii asfaltice – finalizată 

- Modernizare fântană arteziană -Înlocuire ţevi ansamblu fântână 

alimentare şi prelvenizare apă; Achiziţionat şi montat pompă apă; 

Vopsirea şi etanşarea pereţilor bazinului pentru apă; Refacerea  

instalaţiei electrice 

 



 

 Gaz 

- Extindere reţele de gaze naturale - Avize+taxe +execuţie lucrări pentru 

următoarele străzi: Str.Griviţei, Str.Aprodu Purice, Str.Luncii, 

Str.George Coşbuc, Str.B.P.Haşdeu, Bld. Ştefan cel Mare de la ICIL 

(Dorna) – Lukoil 

 

 Iluminat public  

- Extindere reţele electrice -Execuţie circuit  LES + LEA de joasă 

tensiune pentru alimentare cu energie electrică la organizarea de 

şantier- blocuri locuinţe sociale Blebea 

- Extindere reţele electrice la perimetrele 

celor zece parcări cuprinse în Programul de 

modernizare ,, Zece parcări în Oraşul 

Târgu-Neamţ” 

- 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;  

 

 Siguranța circulației 

- Marcaje stradale  

o Marcaje transversale cu g = 6 microni 

o Marcaje longitudinale cu g = 500 microni pe străzile: Ştefan cel 

Mare, Plopului, V.Alecsandri, 1 Decembrie 1918, Cuza Vodă, 

Mihai Viteazu, Panazol, Ing.Serafim Lungu, Băile Oglinzi, Petru 

Rareş, Calistrat Hogaş, Mihail Kogălniceanu, Roger Naum, Ion 

Roată 

- Sistematizare căi acces, drumuri 

o Indicatoare rutiere şi stâlpi metalici, noi - 1 bucată 

o Indicator pătrat treceri pentru pietoni - 1 bucată 

o Indicator  STOP treceri pentru pietoni – 1 bucată 

o Suport pentru două indicatoare rutiere – 8 bucăţi 

o Stâlpi din ţeavă, noi – 20 bucăţi 

 Salubrizare 

 

- Achiziţie şi montare platforme supraterane pentru colectare selectivă 

gunoi - S-au achiziţionat şase module pentru colectare selectivă gunoi 

care au fost amplasate astfel: 1 bucată: în spate Cinema Ozana; 1 

bucată în Parc Cetate; 1 bucată pe Strada Progresului – Bl.B14; 1 



bucată pe Stada Popa Şapcă – Bl.G7; 1Bucată pe Aleea Zimbrului – 

Bl.B4; 1bucată  Bloc F1 –M8 în zona Parcare Lidl 

- Achiziţie containere şi pubele de gunoi -S-au achiziţionat un număr de 

50 bucăţi eurocontainere metalice şi s-au amplasat pe străzile: 

Str.Pictor Grigorescu- 3 bucăţi; Grădiniţa Nr.2 – 3 bucăţi; Spate Rotisor 

– 3 bucăţi; Bloc G2/100 – 3 bucăţi; Casa Culturii – 3 bucăţi; Aleea 

Zimbrului – 3 bucăţi; Aleea Târgului – 3 bucăţi;Petru Rareş – 3 bucăţi; 

Parcare Stadion – 3 bucăţi;Spate CEC – 3 bucăţi; Str.Codrului – 3 

bucăţi;Parcare Apa Serv – 3 bucăţi; Biserica ”Sfantul Gheorghe” – 3 

bucăţi(Strada Progresului); CITO – 3 bucăţi; Mall Arianis – 3 bucăţi; 

Teren sport Lic.V.Conta – 3 bucăţi; Bl. N1 – N2 ( Gară) – 2 bucăţi 

- Achiziționare și montare de mobilier stradal – bănci şi coşuri noi - 50 

bucăţi coşuri pentru gunoi pentru toate străzile (au fost înlocuite cele 

distruse, degradate) și 22 bucăţi  - bănci stradale cu spătar, montate în 

diferite zone ale oraşului 

 Întreținere parcuri, zone verzi  

- Imprejmuire si reabilitare Parc Cetate 

- Împrejmuire parc în lungime de 264 m; 
- Amenajare alei pietonale în suprafață de 1457 mp; 
- Amenajarea unei zone cu destinația de spațiu de joacă 

pentru copii. 
Investitia se raporteaza la jumatatea din fata a parcului, pe jumatatea din 

spate existand un al doilea proiect de investitii care se afla in etapa de 

avizare - “Reabilitare si modernizare Zona Parc Cetate, str.1 decembrie 

1918 (inclusiv zona Strand)” 

În 2020 s-au efectuat următoarele lucrări : 

- Demolarea gardului din ţeavă de metal, cadre din oţel beton şi plasă 

sârmă 

- Execuţie gard nou cu fundaţie din beton, stâlpi din ţeavă de metal 

încadraţi cu tablă neagră tăiată la plasmă cu modele diferite 

- Montarea de borduri şi pavele la trotuare interioare 

- Aşternarea de pământ vegetal şi plantarea de flori în  zonele special 

amenajate în acest sens 

- Execuţia unui gard interior la Parc Cetate format din stâlpi din ţeavă de 

metal încadraţi cu plasă bordurată pentru a despărţi cele două zone 

ale parcului: una - cu spaţii verzi, alei, trotuare, cealaltă - cu execuţia 

ştrandului, a clădirilor pentru birouri, toalete, terase;  

- Montarea de bănci şi coşuri pentru gunoi 

 

- Reabilitare spaţii verzi Policlinică ( FEDR)-Numai  SF + Pr.tehnic 

   - Refacerea aliniamentelor stradale cu arbori, plantări de puieți în parcuri și 

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

sensurile giratoriu, înfrumusețarea orașului cu flori de sezon  

-plantat flori-15 000 buc 

- tuns gard viu- 9000 ml 

- toaletări arbori-180 buc  



- gazonări- 100 mp 

- rectificat margini peluze; 

- plantat trandafiri-150 buc 

          - plantat bulbi-4000 buc 

 Locuri de joacă- Achiziţie locuri de joacă - 2 bucăţi - 1 bucată la CITO – 

Bld. Mihai Eminescu și 1 bucată Bl. L1 – Str. 22 Decembrie 

 

 Alte investiții -  Modernizare Monumentul  Eroilor- Blebea 

- Amenajarea platformei pentru realizarea monumentului 

- Turnarea betoanelor 

- Placarea cu marmură a pavimentului şi a monumentului propriu-zis  

- Alee acces monument cu pavele 

- Împrejmuire teren 

3. URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

Certificate de urbanism eliberate– 429 

 Autorizaţii de construire eliberate – 310 din care : 
-   45      Autorizaţii  construire locuinţe 
-   29      Autorizaţii construire anexe gospodăreşti 
-    7       Autorizaţii construire extinderi  
-    7       Autorizaţii construire spaţii comerciale  
-    7       Autorizaţii construire schimbare destinaţie 
-   18      Autorizaţii desfiinţare locuinţe 
-   31      Autorizaţii construire împrejmuiri la limita de proprietate 
-   18      Autorizații modernizare  
-   11      Autorizaţii construire pentru alte lucrări 
-    6       Autorizație construire balcoane 
-    9       Autorizații construire  spații depozitare 
- 110      Autorizații branșament conductă gaze naturale  
-   12      Autorizatii intrare in legalitate   
- 102     Comunicări la terminarea lucrărilor 
-   89     Solicitări Certificate de edificare a construcției 
- 102     Procese  verbale de recepție 
- 117     Autorizații bransament electric,apa și canal 
Rezultate financiare, prin veniturile aduse la bugetul Primăriei din taxe :  

-    certificate de urbanism                    -  20316,73 lei 

- autorizaţii construire                            - 195322,37 lei 
- autorizații bransament electric,apa și canal- 2993 lei 
- avize spargere drum                                   -   71,5 lei 

                                             TOTAL    2180703,6  lei 
 

C. MANAGEMENTUL PATRIMONIULUI 

1. Contracte de concesiune/inchiriere  -  25; 
2. Acorduri de amplasare -   98; 
3. Acte aditionale la contracte – 15; 
4. Procese verbale la proceduri de  licitatii -   15; 
5. Oferte inregistrate pentru licitatii in vederea concesionarii teren/spatii: 17; 
6  Procese verbale de predare –primire  - 20; 



7. Notificari de plata    - persoane juridice - 50; 

                                     - persoane fizice    - 20; 

8. Preluarea contractelor pentru spatiile inchiriate in Ambulatoriul  de specialitate al 

orasului Târgu Neamt, urmarirea lor si intocmirea de noi proceduri de licitatie 

9. Preluarea contractelor de inchiriere  pe terenuri-pasuni urmarirea si intocmirea de 

noi proceduri de scoatere la licitatie conform OG 57/2019. 

10. Reevaluare domeniu public şi privat - Odată la trei ani se face o reevaluare a 

domeniului public şi privat, de către un evaluator autorizat 

 

D. MANAGEMENTUL PROTECŢIEI SOCIALE 

Prestații sociale: 

- Alocaţia de stat pentru copii -220  

- Indemnizatia / stimulentul pentru cresterea copilului - 5 dosare de indemnizație 

pentru creşterea copilului până la vârsta de 1-2 ani; - 48 dosare pentru acordarea 

stimulentului de inserție ; 

- 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 – 3 dosare 

-  Ajutorul social - La începutul anului 2020, erau în evidență 132 dosare, iar la 

finele anului 2020 erau în evidență 131 dosare, din care 131 în plată şi unul 

pentru care plata a fost suspendată temporar. 

- Ajutorul de urgență - 16, în sumă totală de 18.800 lei. 

- Ajutoare pentru încălzirea locuintei 

Pentru sezonul rece noiembrie 2019 – martie 2020, s-a înregistrat următoarea 

situație : 

- dosare ajutor încălzire în sistem centralizat : 3 

- dosare ajutor încălzire cu gaze naturale : 84 

- dosare ajutor incalzire cu lemne: 188 

- dosare ajutor incalzire energie electrica : 14 

     -     Acordarea de material lemnos - 11 beneficiari, în cantitate de 46,14 mp. 

     -      Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap 

-  218 anchete sociale pentru persoanele care au mers la la Comisia de 

Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap in vederea incadrarii sau 

reîncadrării intr-o categorie de persoane cu handicap.  

-  30 anchete sociale intocmite la solicitarea diverselor centre de primire a 

persoanelor cu handicap, pentru persoanele internate, in vederea actualizarii 

dosarelor. 

-  31 solicitări în vederea acordării cardurilor de parcare pentru persoane 

cu handicap 

- 11 dosare de internare într-un centru de îngrijire şi asistență, pentru 

persoane cu nevoi speciale ce nu pot beneficia de îngrijire în cadrul familiei. 

-      POAD 2020 –Distribuire pachete cu produse de igienă și pachete cu produse 

alimentare - s-u distribuit 1814 cutii cu produse de igienă și 907 cutii cu produse 

alimentare. 



-      Acordarea tichetelor sociale, conform O.U.G. 115/2020. - 57 carduri distribuite 

din totalul 141 carduri primite. 

-      Distribuirea pachetelor cu produse alimentare celor mai vulnerabile persoane 

ori familii afectate de  virusul SARS COV 2, în perioada decretării stării de 

urgență pe teritoriul României 

  400 de pachete cu produse alimentare către cele mai vulnerabile 

persoane ori familii din orașul Târgu-  Neamț, în conformitate cu 

H.C.L. nr. 76 din 14.04.2020 

- Centrul De Primire În Regim De Urgență Pentru Persoane Fără Adăpost “Sfânta 

Teodora”  - 20 de beneficiari au beneficiat de servicii sociale 

 

E) MANAGEMENT ADMINISTRATIV 
 

a) Juridic 

 Reprezentarea UATO Târgu- Neamţ în faţa instanţelor de judecată în  99 de 
dosare, astfel: 

- dosare noi introduse în 2020 - 29; 
- dosare rămase spre soluţionare de anii anteriori - 37; 

Din totalul dosarelor au fost soluţionate 33 de dosare, din care, în 29 dosare s-au 
pronunţat soluţii favorabile 

 Contracte încheiate în anul 2020 (contracte de achiziţii: lucrări, prestări 

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

– 177;  

 Acte aditionale încheiate în anul 2020- 51. 

 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 în faţa instanţelor judecătoreşti, 

astfel încât în prezent nu mai este nici un dosar întocmit în baza legii 10/2001 

nesoluţionat. 

 Dispoziții emise de Primar: 753 

b) Stare civilă 

 Acte de stare civilă înregistrate – 983, din care :-  574 de naştere,  

                                                                            -    82 de căsătorie  

                                                                            -  327 de deces; 

 Certificate de stare civilă eliberate – 1997, din care :  - 1457 de naştere,  

                                                                                     -  131 de căsătorie   

-  409 de deces 

 Transcrieri certificate/extrase eliberate de autorităţile altor state – 114, din care 

88 de naştere, 24 de căsătorie şi 2 de deces; 

 au fost înregistrate 2 rectificări, 1 dosar de schimbare de nume pe cale 

administrativă 

 au fost operate 6 înregistrări tardive de naştere (4 în categoria 30 zile-1 an şi 2 în 

categoria 1 an – 14 ani) 



 au fost înregistrate 2 căsătorii mixte (Albania şi Republica Moldova) 

 au fost înregistrate 2 CNP-uri atribuite greşit 

 În cursul anului 2020 s-au întocmit un număr de 1855 menţiuni, din care: 

 866 primite 

 1429 operate 

 426 comunicate la SPCLEP 
 Au fost înregistrate 2 CNP-uri eronate şi a fost înregistrată o renunţare la 

cetăţenia română 

c) Relaţii cu publicul 
 

 Total nr.înregistrate în  aplicația informatică de registratură - 16798 documente, 

din care : 

o Nr. de intrare – 11145 

o Nr. de ieșire –      5653 

 Anunțuri, știri, comunicate  – 315, din care: 

- Anunțuri de interes public        – 96 

- Anunțuri                                       – 85 

- Anunțuri întrerupere utilități   – 66 

- Anunțuri diverse dispoziții        – 26 

- Anunțuri închirieri, concesiuni – 12 

- Anunțuri Legea 52/2003             – 6 

- Anunțuri manifestări, evenimente – 7 

- Anunțuri mortuare – 7 

- Anunțuri mediu – 6 

- Diverse 4 

 Articole/interviuri apărute in presă: 144  

 Audiențe - au fost înscrise pentru audiență 226 de persoane, cu un număr de 251 

de probleme. Dintre acestea, 84 de persoane nu s-au prezentat în audiență sau 

au rezolvat problemele în altă zi decât în cea de audiență. Problemele ridicate de 

cetățeni se impart în următoarele domenii: 

-  Solicitare de locuințe sociale și ANL - 18 

-  Solicitare de ajutoare materiale – 25 

-  Solicitare de ajutor financiar – 14 

-  Solicitare de  ajutor social – 10 

-  Solicitare de loc de muncă – 16 

-  Probleme sociale – 30 

-  Probleme administrative ale blocurilor – 15 

- Taxa specială de salubritate – 7 

-  Impozite și amenzi – 12 

- Concesiuni teren, spații – 17 

- Branșare la utilități – 9 

- Urbanism – 8 

- Cadastru – 16 

- Juridic – 4 

- Investiții – 9 



- Emitere diverse acte – 3  

- Oferte prestări servicii – 5 

- Activități comerciale – 3 

- Probleme personale - 30 

 
 Numărul de solicitări de informaţii publice – realizate în 

baza Legii nr. 544/2001-  65, dintre care 1 reclamaţie administrativă, 64 rezolvate 
favorabil şi 1 exceptată cf.legii. Număr de acte normative supuse procesului de 
transparenţă decizională, conform Legii 52/2003: 3 

         d) Siguranța publică prin acțiunile Poliţiei locale 

Nr. 
crt. 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ TOTAL OBS. 

1. ACŢIUNI ORGANIZATE  ŞI DESFĂŞURATE 1609  

 - Ordine şi siguranta publică, Trafic si siguranta 
circulatiei 

253 
 

 

- Control comercial Piata – Obor, Supermarket-
uri si Agenti economici 

557  

- Protectia mediului si Disciplina in constructii  
- Paza bunuri si valori, obiective            

zilnic  

- alte linii/dispozitii 799  

Domenii/nr. sancţiuni: 
- trecerea sau sancţionarea autovehiculelor, pe 
spaţiul verde 
- creşterea animalelor în mod ilegal 
- abandonarea deşeurilor şi ambalajelor în 
locuri nepermise  
- depozitarea de deşeuri în alte locuri decât 
cele amenajate 
- murdărirea carosabilului de către mijloace 
auto sau atelaje  
- opriri, staţionări neregulamentare   
- ordine si siguranta publica 

 
2 
 
9 

37 
 

18 
 
4 
 

84 
123 

 

 

 

 

 

 

 

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

ACŢIUNI CU CARACTER  PERMANENT 

- Asigurarea ordinii publice la DAS, în zilele 
când se dau ajutoare şi se fac plăţi  
-Auto scoase la vanzare 
-Traversarea pietonilor prin locuri nepermise 
-Oprirea si stationarea neregulamentara 
-Fluidizarea traficului auto 
-Ordine si liniste publica 
-Paza obiective 
-Patrule mixte MAI 
-Sesizari cetateni 
-Combaterea cersetoriei 
-Control comercial 
-Disciplina in constructii 
-Mediu 

12 
 
8 
4 
 
 
3 

 
ocazional 

 
 

- actiuni cu 
caracter 

permanent 

 

 



-Tranzitarea animalelor prin oras 
-Combaterea furturilor agricole 

 
2. 

 
ACŢIUNI ÎN COLABORARE CU: 

 

 
 

 

- Serviciul Public de Asistenţă Socială – diverse  14  

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

4 
+conform 
tabel zilnic 

 

- Serviciul Public de Asistenţă Socială cu 
reprezentanţii romilor 

19 
 

 

- Protecţia Copilului 12  

- Control Comercial 6  

- Compartiment de Mediu lunar  

- Compartiment Transporturi 9  

- S.V.S.U. 37  

- Compartiment Administrativ 19  

- Serviciu UAT 8  

- CIUS – S.R.L. 11  

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă 
a Persoanei 

73  

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

 
16 

 

- Poliţia oraşului - Circulatie Rutiera/Ordine si 
siguranta publica 

43  

- Detasamentul de Jandarmi Targu - Neamt 7  

- Poliţia Locală Vânători-Neamţ 13  

- I.S.U. Neamţ 6  

- Romtelecom 7  

- S.C. ROSAL  S.R.L. 3  

- S.C. Eurosal Trade S.R.L. 18  

- APASERV SRL 14  

- alte unităţi (Garda de Mediu, Apele Romane, 
DSP, DSV, Crucea Roşie, ONG-uri, ITM, etc) 

25 
 

 

 - Relatii publice 18  

 -Juridic 6  

 -Taxe si impozite (insotit personalul) 29  

 -UPU Targu-Neamt 2  

 -SC Ecarisaj (insotit personalul) 5  

3. ASIGURARE, FLUIDIZARE  ŞI DEVIERE 
TRAFIC, lucrari edil-utilitare:  
- B-dul Ştefan cel Mare si M. Eminescu  
str.Plopului,Slt. Radu Teoharie, Centura 
Orasului, compactare şi asfaltare, conectat şi 
deconectat instalaţiile de Crăciun, deszăpezire 
strazile orasului 
- Str. Calistrat Hogaş, M. Viteazu, Blebei, 1 
Mai, V. Alecsandri, Mărăşeşti - lucrări drumuri 
- Str. Batalion, Garoafelor,  Aleea Zimbrului, 
Popa Sapca, Castanilor, Parcari de resedinta - 
asfaltări  
- Casa Memoriala „Ion Creangă” (Zilele 
Creangă) 
- Amplasarea marcajelor stradale 

 
 
 
 
 

 
Pe toată perioada 

desfăşurării lucrărilor 



 

4. INTERVENŢII, STĂRI CONFLICTUALE 
APLANATE 

11  

5.  PATRULĂRI  AUTO si PEDESTRE zilnice  

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

 
          5 

 

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

 
32 

 

8. INFRACŢIUNI CONSTATATE 4  

9. PERSOANE SUSPECTE PRINSE ŞI 
PREDATE POLIŢIEI ORAŞULUI 
 

 
6 

 

10. CERSETORI identificaţi/sancţionati  87/123  

11. PERSOANE INDRUMATE SPRE LOCUL DE 
DOMICILIU 

28  

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

 
14 
 

 

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

 
6 

 

14. NUMAR SANCTIUNI APLICATE / VALOARE 
- din care: 
                   Amenzi 
                   Avertismente 
                   Atentionari/Somatii/Instiintari 

698 170 675 lei 

 

484 
214 

2081 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

SITUATIA AMENZILOR: 
- incasate la bugetul local (nr./valoare) 
- procese verbale trimise pentru 

executare silita in debit, catre alte 
primarii 

- procese verbale  in debit, la primaria 
locala 

- alte situatii 

 
40% 

Taxe si impozite 
 
 

 
 

        60% 

 
 
 
 
 

 
 

15. SESIZARI, RECLAMATII 
Din care: 

- sesizari telefonice 
- sesizari scrise 
 

451  

287  

164  

16. PROCESE VERBALE DE CONTRAVENTIE 
CONTESTATE  

7  

Din care: 
- transformate in avertisment 

  
 

Juridic 
 
 
 

- mentinerea amendei aplicate  

- procese verbale anulate   

- pe rol pentru solutionare   



17. RECURSURI LA PROCESE VERBALE 
Din care: 
- solutionate in favoarea Politiei Locale 
- solutionate nefavorabil 
- in curs de solutionare 

  
 
 

Juridic 

 

 

 

18. VALOAREA BUNURILOR CONFISCATE (lei) 
 

0  

19. PERSOANE LEGITIMATE 1830  

20. PERSOANE AVERTIZATE 284  

21. PERSOANE PRIMITE IN AUDIENTA -  

22. MATERIALE PUBLICATE PE SITE-uri  SI IN 
MASS MEDIA 

12 Anunturi, fluturasi, afise, 
bannere 

23. PERSOANE SUPUSE CONTROLULUI 
CORPORAL 

17  

24. PERSOANE CONDUSE LA SEDIUL POLITIEI 
LOCALE 

63  

25.  ACTIVITATI DE PREVENIRE LA SCOLI (Sc. 
Nr. 2 Grigore Ghica Voda, Colegiul Ion 
Creanga si Scoala Incluziva) 

ocazional Afise şi fluturasi „Spune 
NU cersetoriei”, Panou de 

informare stradal,  
Bannere, activitati tematice 

26.  PERSOANE ATENTIONATE 3394  

27.  PÂNDE EFECTUATE 49  

28.  AUTOTURISME VERIFICATE IN BAZA DE 
DATE M.A.I. 

78  

29.  BAGAJE CONTROLATE 17  

30. 
 

SOMAŢII ÎNMÂNATE CETĂŢENILOR  
Cf. H.C.L. 62/2019 

51 Agenti economici, 
verificari agenti economici, 

persoane fizice 
 

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

4  

32. PERSOANE PREDATE ALTOR INSTITUTII  6  

33. SESIZĂRI PRIN SERVICIUL UNIC DE 
URGENTA 112, COLABORARE M.A.I. 

14  

34. RAPOARTE DE ACTIVITATE 
Procese verbale puncte fixe:  
 Groapa Ecologica 
 Statiune Oglinzi 
 Primaria orasului 
 Centrul de vaccinare 

1759  

35. ŞEDINŢE DE LUCRU 8 
 
2 
6 
3 

- Pol. Naţ. – ordine publică 
- Pol. Naţ. – circulaţie rut. 
- Jandarmeria RO 
- Politia Locala 
- IPJ Neamt 

36.  PROTOCOALE INCHEIATE (I.P.J  Neamţ OLP 
si  I.P.J. Neamt Circulaţie rutieră) 

2  

37. ÎNŞTIINŢĂRI PARCHET/JUDECĂTORIE  33  

38.  NOTE INTERNE/DISPOZITII, PRIMĂRIE 28  

39. ACTIVITATI DESFASURATE DE POLITIA 
LOCALA TARGU-NEAMT, 

IN CONTEXT COVID-19 
 

-PERSOANE VERIFICATE IN 

 
 
 
 

3496 

 



CARANTINA/IZOLARE 
-PERSOANE VERIFICATE Cf. OM 3/2020 
-AUTO VERIFICATE Cf. OM 3/2020 
-SOCIETATI COMERCIALE VERIFICATE  
Cf. OM 3/2020 
-PERSOANE VERIFICATE Cf. LEGEA 55/2020 
-AUTO VERIFICATE Cf. LEGEA 55/2020 
-AGENTI ECONOMICI VERIFICATI 
Cf. LEGEA 55/2020 

 
2658 
1214 
76 
 

1815 
587 
327 

 

 

 

F) MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

          Orașul Târgu-Neamț a continuat și în anul 2020 programele de elaborare, 
depunere spre aprobare și implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene 
nerambursabile. Atragerea de fonduri europene în vederea dezvoltării orașului este una 
dintre prioritățile administrației publice locale.   

Proiecte în implementare din fonduri externe bugetului local 

 Din fonduri guvernamentale: 

1. Reabilitare și dotare Creșă nr 1 (MLPDA -PNDL2)- Lucrări 
efectuate: lucrări de termoizolare, inlocuire instalatii termice, electrice, 
sanitare, finisaje interioare cu gresie, faianta, parchet, zugraveli, reparatii 
tencuieli, dotari interioare, inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie pvc 
cu geam termopan - finalizată 

2. Construire Blocuri de locuințe sociale (80 apartamente)- 
MLPDA –PNDL 2 – stadiul fizic -  20% 

3. Modernizare DC7 – MLPDA –PNDL -finalizată 

 Din fonduri europene: 

1. Proiect ”Construire infrastructură de agrement"- POR 
2014-2020 – 20% stadiul fizic 

Valoarea totală a proiectului este de 15.795.149,96 lei, din care valoarea 

finanțării nerambursabile este de 15.309.891,16 lei, iar contribuția proprie este de 

485.258,57 lei. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea ocupării forței de 

muncă în orașul Târgu-Neamț, prin dezvoltarea potențialului endogen, ca parte a 

strategiei teritoriale pentru zona Parc Cetate, care să cuprindă reconversia regiunii 

aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor.  

Obiectivele specifice:  

- Construirea unei infrastructuri de agrement prin: crearea, reabilitarea, 

modernizarea, amenajarea spațiilor verzi; realizarea de sisteme de irigații pentru 

spațiile verzi;  

- Dotare cu mobilier urban;  

- Crearea de facilități pentru agrement pe terenuri amenajate - zone speciale 

pentru sport, amfiteatru în aer liber; instalare Wi-Fi în spațiile publice;  

- Realizarea de activități de marketing și promovare turistică a infrastructurii de 

agrement. 



 

Rezultatele așteptate:  

- 688,91 mp spații verzi create;  

- 23.190,87 mp spații verzi amenajate;  

- 23.190,87 mp suprafață irigată;  

 982,06 mp alei de acces și trotuare realizate;  

- 1387,75 mp amfiteatru creat;  

- 1791 mp terenuri de sport create;  

-  echipamente pentru instalarea cu WI-FI în spatiile publice.  

În anul 2020 în cadrul proiectului s-au realizat următoarele: 

- Încheierea contractului de lucrări și de servicii de dirigenție de șantier; 

- Demararea lucrărilor de achiziție (stadiul lucrărilor la data de 30.12.2020 era 

de aproximativ 20%); 

- Transmiterea de rapoarte trimestriale de progres și cereri de 

plată/rambursare, participare la vizitele de monitorizare pe teren 

 

2. Proiect ”Dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Sfântul 
Dimitrie Târgu-Neamț”- POR 2014-2020  

 Valoarea totală a proiectului este de 10.711.918,67 lei, din care valoarea 

finanțării nerambursabile este de 10.478.918,29 lei, iar contribuția proprie este de 

233.000,38 lei. 

 Prin proiect se propune dotarea urmatoarelor cabinete si laboratoare aferente 

Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Sfantul Dimitrie Târgu- Neamt:  

- Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie – Pavilion ambulatoriu 

- Laborator de radiologie și imagistică medicală - Pavilion ambulatoriu 

- Laborator analize medicale - Pavilion ambulatoriu 

- Cabinet cardiologie - Pavilion ambulatoriu 

- Cabinet chirurgie generală - Pavilion ambulatoriu 

- Cabinet reumatologie - Pavilion ambulatoriu 

- Cabinet pneumologie - Pavilion ambulatoriu 

- Cabinet ortopedie și traumatologie - Pavilion ambulatoriu 

- Cabinet medicină internă - Pavilion central 

- Cabinet gastroenterologie - Pavilion central 

- Cabinet obstetrică ginecologie - Pavilion central 

- Cabinet pediatrie - Pavilion L5 

În anul 2020 în cadrul proiectului s-au realizat următoarele: 
- Încheierea contractului de finanțare; 
- Încheierea contractului de servicii de audit și servicii de informare și 

publicitate din cadrul proiectului; 
- Lansarea achiziției pentru echipamentele și dotările din cadrul proiectului; 
- Transmiterea de rapoarte trimestriale de progres și cereri de 

plată/rambursare, participare la vizitele de monitorizare pe teren; 
 

3. Reabilitare spaţii verzi zona Bld. Mihai Eminescu-Policlinică – PNDR-2014-2020 

Valoarea proiectului: 179.188 lei. 



Perioada implementare : ianuarie 2020 –septembrie 2021 

Scopul proiectului constă în amenajarea spaţiilor publice de agreement din oraşul 

Târgu-Neamţ, zona Bld. Mihai Eminescu - Policlinică.  

 Obiectivele specifice ale proiectului 

- Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din oraşul Târgu-Neamţ prin 

amenajarea a patru spaţii verzi 

- Creşterea calităţii și accesibilității la nivel de infrastructură a zonelor publice verzi  

din Orasul Tg. Neamt, judetul Neamt 

- Implementarea de proiecte care să răspundă nevoilor și problemelor de mediu cu 

care se confruntă orasul Tg. Neamt. 

- Imbunatatirea calitatii aerului  

- Reducerea poluarii ajutand la consumul de dioxid de carbon produs de majoritatea 

agentilor economici si de transport 

- Reducerea acumularii de caldura   

Principalele obiective urmãrite prin realizarea investiţiei sunt: 

- Reabilitare spaţiu verde nr. 1 Bld. Mihai Eminescu, S = 523 mp; 

- Reabilitare spaţiu verde nr. 2 Bld. Mihai Eminescu, S = 744 mp; 

- Reabilitare spaţiu verde nr. 3 Bld. Mihai Eminescu, S = 340 mp; 

- Reabilitare spaţiu verde nr. 4  Policlinică, S = 1160 mp; 

 

În anul 2020 în cadrul proiectului au fost efectuate următoarele: 

- Achiziţionarea serviciilor de publicitate si informare, diriginţie de şantier, proiectare 

tehnică şi execuţie lucrări, verificarea tehnică a proiectului tehnic; 

- Elaborarea proiectului tehnic 

- Obţinerea autorizaţiei de construire 

- Transmiterea dosarelor de achiziţii către finanţator 

- Transmiterea unei cereri de plata către finanţator 

 

4. Proiect „Reabilitare spaţiu verde degradat strada Aleea Târgului” – PNDR 

2014-2020 

Valoarea totală a proiectului este de 164.765 lei, inclusiv TVA (34.016 Euro), 

din care: 

- Valoare eligibilă 121.091 lei (24.999 Euro) – finanţare nerambursabilă 

- Valoare neeligibilă 43.674 lei (9.016 Euro) – contribuţie proprie, din care suma 

de 23.007 lei reprezentand TVA aferentă valorii eligibile se va recupera. 

Scopul proiectului constă în reabilitarea unui spaţiu verde degradat şi 

transformarea lui într-un spaţiu public de agrement din oraşul Târgu-Neamţ, str. Aleea 

Târgului, în suprafaţă de 1832 mp. 

Principalele obiective urmărite prin realizarea investiţiei sunt:  

- îmbunătăţirea condiţiilor de viată a locuitorilor din oraşul Târgu-Neamţ prin 

reabilitarea unui spaţiu verde degradat;  

- Creşterea calităţii şi accesibilităţii la nivel de infrastructură a zonelor publice verzi 

din oraşul Târgu-Neamţ;  

- Îmbunătăţirea calităţii aerului;  



- Implementarea de proiecte care să răspundă nevoilor şi proiectelor de mediu cu 

care se confruntă oraşul Târgu-Neamţ;  

- Reducerea acumulării de căldură.  

 Lucrări propuse a se realiza în scopul reabilitării spaţiului verde: 

- Decopertarea terenului in scopul inlaturarii iebii  si a gardurilor vii uscate 

existente si a pamantului necorespunzator. 

- Desfacerea si inlaturarea  alei deteriorate; 

- Se vor monta stalpii ornamentali de iluminat spatii verzi; 

- Se va nivela terenul și se va semăna gazon; 

- Se vor monta borduri pentru incadrarea spatiilor verzi, și se vor amenaja trotuare, 

alei  

- Se vor monta bancile pentru odihna si cosurile de gunoi pe platformele din pavele 

special amenajate. 

- Se va amplasa cu modul cu patru containere pentru colectare selectivă a 

deșeurilor; 

- Se va amplasa un loc de joacă pentru copii. 

În urma procedurii de evaluare a proiectului acesta a fost aprobat la finanţare, s-

au depus toate documentele necesare semnării contractului de finanţare, urmând ca 

acesta să fie semnat în cursul anului 2021. 

 

5. Proiect ”Dezvoltare economică și socială în orașul Târgu Neamț”- POCU 
2014-2020 

UAT ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ în parteneriat cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION 

CREANGĂ”TÂRGU-NEAMȚ și ASOCIAȚIA „CĂSUȚA CU MIRACOLE”  

Perioada de implementare: 22.07.2020 – 21.01.2023 

Bugetul total al proiectului este de 4,627,884.08 Lei, din care: Asistenta financiara 

nerambursabila este de 4,575,732.40 Lei (Buget UE:4,396,489.88 Lei + Buget de stat 

(BS):179,242.52 Lei) și contribuția proprie 52,151.68 Lei. Durata proiectului: 30 luni. 

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aparținând 

comunității marginalizate din Orașul Târgu-Neamț, aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială, prin implementarea de intervenții integrate de ocupare, educație, formare 

profesională, asistență socială și îmbunătățirea condițiilor de trai, în contextul 

mecanismului DLRC. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

• Dezvoltarea de servicii sociale și socio-medicale în cadrul comunității marginalizate 

din orașul Târgu-Neamț; 

• Reducerea fenomenului de abandon școlar pentru 40 de elevi din comunitatea 

marginalizată prin programe tip “școala după scoală”; 



• Participarea la programe de ucenicie pentru 14 persoane din comunitatea 

marginalizată; 

• Informarea, consilierea, orientarea și medierea pe piața muncii a 216 membri ai 

grupului 

țintă; 

• 180 membri ai grupului ținta formați profesional prin participarea la cursuri de 

calificare; 

• 56 de membri ai grupului țintă vor avea un loc de muncă în urma participării la 

intervențiile integrate din cadrul proiectului; 

• Sprijinirea a 14 membri ai grupului țintă în vederea înființării unei noi afaceri și crearea 

a cel puțin 14 locuri de muncă în noile entități economice; 

• 2 Workshop-uri și Campanii de informare și constientizare care au ca scop implicarea 

comunității în problemele sociale locale; 

• Grupul țintă al proiectului este format din 256 de persoane din comunitatea 

marginalizata, aflate in risc de saracie sau excluziune sociala, din care 5 persoane de 

etnie roma. Aceste persoane vor beneficia de servicii integrate astfel:• 216 persoane 

persoane participante la consiliere, orientare si mediere pe piata muncii; 

• 180 de persoane participante la cursuri de formare profesionala – calificare; 

• 14 persoane participante la programul de ucenicie; 

• 14 persoane participante la curs de initiere competente antreprenoriale, 14 persoane 

care vor obtine micro-grant-uri in vederea infiintarii unei afaceri; 

• 40 de elevi participanti la programul de tip “afterschool”. 

Rezultate estimate: 

• 162 persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant, din car, 4 

persoane de etnie romă; 

• un serviciu social infiintat și functional la nivelul comunității marginalizate aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială funcționale; 

• 56 persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfasoară o activitate 
independentă, la încetarea calitații de participant, din care, 1 persoane de etnie Romă; 
• 256 persoane din comunitatea marginalizata aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială care beneficiază de servicii integrate, din care 5 persoane de etnie Romă. 
În anul 2020 s-au făcut următoarele achiziții: 

- servicii de catering, pachete de igienă, rechizite școlare 
- servicii de proiectare, dezvoltare și servicii de implementare platformă socială 

și mentenanță 
 

6.  Proiect ”Reabilitare Şcoala nr.6 Condreni și transformarea acesteia în centru 
pt.persoane cu dizabilități(copii diagnosticați cu autism sau sindrom Down)” – 
A.F.I.R 

 În anul 2020 în cadrul proiectului au fost efectuate următoarele: 



Începerea lucrărilor de execuţie stadiul fizic fiind de 70% - Recompartimentarea 
spaţiului existent, pentru a corespunde noilor solicitări - Pardoseli noi din mozaic şi 
parchet - Înlocuire instalaţie electrică cf.Normativ IGSU - Reparaţii la pereţi şi tavane, 
tencuieli, zugrăveli - Înlocuire tâmplărie la uşi şi geamuri - Montarea unui paratraznet  
nou - Racordarea la utilităţi :apă, canal, gaze naturale 
 
7. Proiect ”Construire bazin de înot didactic” finanţat de Compania Naţională de Investiţii 

– început în noiembrie 2020. 

Proiectul are o valoare de 7.299.792,64 de lei, fără TVA şi are ca termen de execuţie 10 
luni. 

Proiectul, aprobat spre finanțare de Compania Națională de Investiții (CNI) încă din 
legislatura trecută, a stagnat ani întregi din lipsa fondurilor. Bazinul va fi amplasat în 
spatele stadionului.  

Primăria are obligaţia de a realiza racordurile la utilităţi, apă, canalizare şi gaz. 

Suprastructura bazinului va fi din lemn, iar infrastructura din beton armat, acoperit cu 
tablă ondulată. Clădirea va fi compartimentată adecvat şi va avea la parter hol, patru 
grupuri sanitare, şase vestiare, două zone duşuri, centrală tratare aer, staţie filtrare apă, 
centrală termică, staţie tratare şi pompare apă, etc. La etaj va fi hol, plajă cu zonă 
încălzire, depozitare material didactic, grup sanitar, bazin, etc. 

Noul bazin de înot este adresat elevilor şi după finalizarea lucrării va fi dat în 
administrare unei instituţii şcolare din oraş. 

 Proiecte depuse spre finanțare 

În anul 2020 s-au depus pre finanțare următoarelor proiecte (pregătire documente 

justificative, pregătirea proiectelor de hotărâre pentru aprobarea proiectelor, scrierea 

proiectelor și încărcarea documentelor în My Smis, colaborarea cu firmele de proiectare 

și consultanță, etc.): 

1. Proiect ”Intervenții în vederea eficientizării energetice – Bloc 1, Bloc 2, Bloc 

3, Bloc C1, Bloc M4 - oraș Târgu Neamț” –POR 2014-2020 

Obiectivul general al proiectului este cresterea eficientei energetice a următoarelor 

blocuri de locuințe din orașul Tg. Neamț:  

- Bloc 1 str. Petru Rares; 
- Bloc 2 str. Petru Rares; 
- Bloc 3 str. Petru Rares; 
- Bloc C1 bulevardul Ștefan cel Mare; 
- Bloc M4 bulevardul Ștefan cel Mare; 
Valoarea totala a proiectului este de 11.222.279,61 lei. Proiectul se află în prezent 

în etapa de evaluare. 

2. Proiect ”Creșterea eficienței energetice a clădirii publice Sediul Primăria 

Târgu Neamț - C1” 

Proiectul ”Creșterea eficienței energetice a clădirii publice Sediul Primăria 

Târgu Neamț - C1” va fi depus spre finanțare în cadrul in cadrul POR 2014 – 2020, 

Axa prioritară 3 Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

Prioritatea de investiții 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 



energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice. 

Obiectivul general al proiectului este cresterea eficientei energetice in sediul 

Primariei UAT Orasul Targu Neamt -Corp C1 la finalul implementarii proiectului. 

Valoarea totala a investitiei este de 7.421.266,80 lei fara TVA, respectiv 

8.822.664,89 lei TVA inclus, din care C+M 4.920.908,56 lei TVA inclus, din care: 

- Cheltuieli eligibile – 8.468.870,50 lei 
- Finanțare nerambursabilă – 8.299.493,18 lei 
- Contribuție proprie 523.171,71 lei (169.377,40 lei cheltuieli eligibile și 353.794,31 

lei cheltuieli neeligibile). 
Proiectul se află în prezent în etapa de evaluare. 

3. Proiect ”Reabilitare și eficientizare energetică Spital Orășenesc ”Sfântul 

Dimitrie” Târgu-Neamț - Corpurile C1 (Clădire Chirurgie) și C7 (Clădire 

Spălătorie și Bucătărie)” POR 2014-2020 

Obiectivul general al proiectului este cresterea eficientei energetice a Corpurile C1 

(Clădire Chirurgie) și C7 (Clădire Spălătorie și Bucătărie) din cadrul Spitalului 

Orășenesc Sf Dimitrie Tg. Neamț. 

Valoarea totala a investitiei este de 2.600.222,69 lei fara TVA, respectiv 

3.090.541,00 lei TVA inclus, din care C+M 2.009.030,07 lei TVA inclus. 

Contribuția proprie a Orașului Tg. Neamț este de 2% din valoarea cheltuielilor 

eligibile ale proiectului. 

Proiectul se află în prezent în etapa de evaluare. 

4. Proiect ” Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, 

respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice 

pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Orașul 

Târgu-Neamț, Județul Neamț” POC 

În cadrul acestuI proiect vor fi achiziționate tablete scolare și echipamente IT 

pentru toate unitățile de invățământ din orașul Tg. Neamț. 

Valoare totala proiect – 9.432.229 lei 

Proiectul a fost depus spre finanțare în luna noiembrie 2020, este declarat eligibil 

pentru finanțare și se află pe lista de rezervă;  

5. Proiectul "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, 
modernizării și dotării Colegiului Tehnic Ion Creangă Tîrgu Neamț" – POR 
Axa 10.1 – proiect aflat în etapa de evaluare tehnico - economică 

 
6. Proiectul "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, 

modernizării și dotării Liceului Vasile Conta Tîrgu Neamț" – POR Axa 10.1 – 
proiect aflat în etapa de evaluare tehnico - economică 
 



7. Proiectul "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, 

modernizării și dotării Școlii Gimnaziale nr. 2 Grigore Ghica Vodă Tîrgu 

Neamț" – POR Axa 10.1 - proiect aflat în etapa de evaluare tehnico - 

economică 

8. Proiect "IMBUNATATIREA SERVICIILOR SOCIALE, EDUCATIONALE, 

CULTURALE SI RECREATIVE DIN ORASUL TIRGU NEAMT" – POR Axa 13  - 

proiect aflat în etapa de evaluare tehnico – economică 

9. Proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 prin dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat din Orașul Târgu-Neamț, județul Neamț” – POIM 2014-
2020  
Proiectul se află în evaluare. 
 

 Proiecte aflate în pregătire pentru a fi depuse spre finanțare în cadrul 
exercițiului de finanțare 2021-2027 

1. Reabilitarea și modernizarea Stațiunii Băile Oglinzi 
2. Construire varianta de ocolire oraș Târgu-Neamț 
3. Eficientizare energetică blocuri de locuințe, oraș Târgu-Neamț 
4. Modernizare și reamenajare zona Monumentului Vânătorilor de Munte – Oraș 

Târgu-Neamț 


