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APL TÂRGU-NEAMȚ ÎN CONTEXT PANDEMIC 

  

 Pandemia de COVID-19 ne-a demonstrat în 2021, cât de importante sunt 

responsabilitatea și solidaritatea într-o comunitate. Chiar dacă contextul nu a fost 

favorabil, am reușit să continuăm mai multe proiecte esențiale pentru comunitate 

începute din anii anteriori. Trebuie subliniat însă, faptul că am întâmpinat unele dificultăți 

în implementarea obiectivelor de investiții din cauza condițiilor impuse de pandemie. Nu 

de puține ori ne-am confruntat cu probleme legate de întârzierea unor lucrări de investiții 

și livrarea unor produse.  

 O atenție sporită am acordat, în contextul pandemic global, protecției sanitare a 

cetățenilor. 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. S-au alocat resurse 

importante, pentru achiziționare de materiale sanitare (măști, mănuși, termometre cu 

infraroșu, dezinfectanți). În toată această perioadă s-au făcut dezinfecții în zone publice, 

în instituții publice și în scări de bloc. S-a amenajat Centrul de vaccinare în Sala de sport 

din Parc Cetate.  

 Plăți efectuate pentru pandemie : în anul 2020 – 339.001 lei, iar în anul 2021 – 

32.544 lei. 

 

 



ANUL 2021 PENTRU APL TÂRGU-NEAMȚ 

 

 În anul 2021 am făcut toate eforturile ce țin de administrația locală să ducem la bun 

sfârșit proiectele începute, urmărind un program investițional axat pe multiple direcții de 

acțiune. Astfel, am investit în infrastructura rutieră, sanitară, educațională, în spații verzi, 

agrement, cultură, servicii sociale, etc.  

 Am inițiat noi proiecte prioritare pentru comunitatea locală. Atragerea de fonduri 

europene în vederea dezvoltării orașului este unul din obiectivele principale ale Primăriei 

orașului Târgu-Neamț. Banii europeni constituie motorul dezvoltării, deoarece investițiile 

realizate contribuie la creșterea calității vieții, dezvoltă infrastructura necesară pentru 

cetățenii orașului, pentru investitori și turiști. Cu cât există mai mulți bani europeni atrași, 

cu atât există proiecte care schimbă fața unui oraș. 

 Am încercat să construim lucrurile pe termen lung și de calitate, indiferent de 

provocările sau greutățile întâmpinate. Acolo unde există perseverență și determinare, 

reușita trebuie să vină și ea la un moment dat.  

 Am depus proiecte pe toate domeniile, de unde să putem primi finanțare. Și am 

reușit! 

  

 



DATE FINANCIARE 2021 

  

      VENITURI (încasări realizate) –    57.515.194 LEI 

              CHELTUIELI (plăți efectuate)  –    57.045.333 LEI 

                  2021 EXCEDENT                     –          469.861 LEI 

   

 STRUCTURA CHELTUIELILOR PE SECŢIUNI 

  

I.SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE – 37.208.579 LEI 

Cheltuieli de personal – 16.002.023 LEI  

Cheltuieli:Materiale/Dobânzi/Transferuri/Credite/AS+Burse – 21.206.556  LEI 

 

II. SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE – 19.836.754 lei. 

 include: 

Investiţii finanţate de la bugetul local – 4.536.113 lei 

Proiecte finanţate din fonduri guvernamentale în anul 2021: 

          PNDL –171.277 lei 

          Locuințe sociale – 9.581.903 lei 

Proiecte finanțate din fonduri AFIR – 105.774 lei 

Proiecte finanțate din fonduri UE – 5.441.687 lei 

 

 Gradul de îndatorare la sfârșitul anului 2021 este de 21,55 %. 

 

  



LA SFÂRȘITUL ANULUI 2021 

3 PROIECTE AU FOST APROBATE 

 

1.Proiect ”Intervenții în vederea 

eficientizării energetice – Bloc 1, 

Bloc 2, Bloc 3, Bloc C1, Bloc M4 - 

oraș Târgu Neamț” –POR 2014-

2020, Axa 3 

Eficientizare energetică la 5 blocuri: 

 

Bloc 1 str. Petru Rareș; 

Bloc 2 str. Petru Rareș; 

Bloc 3 str. Petru Rareș; 

Bloc C1 bulevardul Ștefan cel Mare; 

Bloc M4 bulevardul Ștefan cel Mare 

 

Valoarea totală a proiectului este 

de 11.222.279,61 lei 

 

 

 

 

2. Proiect “Îmbunătățirea serviciilor 

sociale, educaționale, culturale și 

recreative din or.Târgu-Neamț” – 

POR2014-2020,  Axa 13 

- Modernizare 2 clădiri: Gradinita nr.1-Corp 

C2 si Colegiul National ”Ștefan cel Mare” - 

Corp B (Fosta Școala nr. 5)–reabilitare și 

achiziționare de dotări moderne.  

- Reabilitare terenul de sport al CNSM– 

Corp B și prevazut  cu nocturnă. 

 - Modernizare Parc Unirea 

-  Modernizare Parcul Grădina Publică 

-  Modernizare Spații verzi -  Parcul de la 

Cinematograf Ozana 

 

Valoarea totală a proiectului este de 

14.598.291,30 lei 

 

3. Proiect  "Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale în 

vederea reabilitării, modernizării 

și dotării Școlii Gimnaziale nr. 2 

Grigore Ghica Vodă Târgu -

Neamț" – POR  2014-2020, 

 Axa 10.1 

- Modernizarea și reabilitarea 

clădirii 

- Reabilitarea terenului de sport 

- Achiziții și dotări pentru 

modernizarea sălilor de clasă 

 

Valoarea totală a proiectului 

este de 11.316.640,30 lei 

 PROIECTELE VOR ÎNCEPE  

ÎN ANUL 2022 



ZONA DE LA POALELE CETĂȚII NEAMȚ 

- POL DE CREȘTERE ȘI DEZVOLTARE URBANĂ  

INFRASTRUCTURA 
DE AGREMENT  

BAZIN DE ÎNOT 
DIDACTIC 

PARC CETATE ȘTRAND  

CENTRU PENTRU 
PERS.CU 

DIZABILITĂȚI 

https://tvmneamt.ro/wp-content/uploads/2021/10/DSC05633.jpg


 

PROIECTE ÎN 

IMPLEMENTARE ÎN 

2021 

1. INFRASTRUCTURA DE AGREMENT 

 - valoarea finanțării nerambursabile este de 15.309.891,16 lei  

-contribuția proprie este de 485.258,57 lei. 

-POR 2014-2020  

 Obiective 

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta cresterea ocuparii forței de muncă în orasul Târgu-Neamț, prin 

dezvoltarea potențialului endogen, ca parte a strategiei teritoriale pentru zona Parc Cetate, care sa cuprinda 

reconversia regiunii aflate în declin, precum si sporirea accesibilității si dezvoltarea resurselor. 

 Obiectivele specifice: 

1. 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; 

2. Realizarea de activitați de marketing si promovare turistica 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.  

 



28.02.2021 22.06.2021 

7.11.2021 12.03.2022 

11.12.2020 



 

PROIECTE ÎN 

IMPLEMENTARE ÎN 

2021 

2. BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC  

 - valoarea finanțării 7.299.792,64 de lei, fără TVA 

-  CNI  

 Proiectul, aprobat spre finanțare de 

Compania Națională de Investiții (CNI) încă 

din legislatura trecută, a stagnat ani întregi 

din lipsa fondurilor. În noiembrie 2020 au 

început lucrările. Bazinul este amplasat în 

spatele stadionului. Primăria are obligaţia 

de a realiza racordurile la utilităţi, apă, 

canalizare şi gaz. 

 Suprastructura bazinului este 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. 

 

10.01.2021 21.04.2021 

11.08.2021 12.03.2022 



 
PROIECTE ÎN 

IMPLEMENTARE ÎN 
2021 

3. Reabilitare Şcoala nr.6 Condreni  

și transformarea acesteia în centru pt.persoane cu dizabilități 

 -  valoarea finanțării 767.171,08 lei. (AFIR și POCU) 

  Scopul proiectului  a constat în 

înființarea unui centru de zi pentru 

persoane cu dizabilități în orașul Târgu- 

Neamț(copii diagnosticați cu sindrom Down 

și autism) prin reabilitarea clădirii în care a 

funcționat școala nr. 6 Condreni. 

-S-a reabilitat, modernizat și dotat cu 

mobilier și  cu echipamente specifice fosta 

Școală nr. 6 din Condreni, astfel încât în 

cadrul acesteia să funcționeze un Centru 

pentru copii cu dizabilități. În aceeași 

clădire, printr-un proiect pentru care 

Primăria Târgu-Neamț a obținut finanțare 

europeană prin POCU, va funcționa un 

Centru Comunitar Integrat, în parteneriat 

cu Asociația ”Căsuța cu Miracole”. 

Operaționalizarea investiției va fi asigurată 

de către Asociația ”Căsuța cu Miracole”, 

furnizor acreditat de servicii sociale. 

-Inaugurarea clădirii -7.10.2021 

 

   10.01.2019 21.04.2021 

11.08.2021 11.08.2021 

https://tvmneamt.ro/wp-content/uploads/2021/10/DSC05633.jpg


 

PROIECTE ÎN 

IMPLEMENTARE ÎN 

2021 

4. MODERNIZARE ȘI REABILITARE ZONA PARC CETATE  

- finanțare – buget local +credit BCR  

  

În luna februarie 2020 au început 

lucrările la prima parte a investiției - 

“Imprejmuire si reabilitare Parc Cetate”, 

cu finantare din bugetul local. Investitia 

s-a raportat la jumatatea din față a 

parcului 

Lucrări efectuate: 

- Împrejmuire parc în lungime de 264 m 

- Montare bănci din lemn, sculptate  și 

poartă din lemn, ornamentală 

-Amenajare alei pietonale în suprafață 

de 1457 mp 

Pe jumatatea din spate există un al 

doilea proiect de investitii - 

“Modernizare si reabilitare zona Parc 

Cetate( inclusiv zona strand) – etapa a 

II- finanțare credit BCR  

 

 

   19.03.2020 19.03.2020 

16.07.2020 05.05.2021 

Acest obiectiv de investiții a fost gândit ca un complex de servicii pentru o cât mai 

plăcută perecere a timpului liber.  



 
PROIECTE ÎN 

IMPLEMENTARE ÎN 
2021 

4. MODERNIZARE ȘI REABILITARE ZONA PARC CETATE  

- finanțare – buget local +credit BCR  

  

 Pe terenul pus la dispoziție se propune 

dezvoltarea infrastructurii de agrement în 

zona de N-NV a orașului, prin construirea 

unui complex recreațional, compus în 

principal, dar nu limitativ, din:  

•Două bazine – unul pt.adulți și unul pt.copii 

• tobogane acvatice  

• cladiri servicii 

• zonă verde  

• cladiri cu functional comercial 

• restaurant cu terasă 

 
   20.11.2021 

15.12.2021 

22.02.2021 28.01.2021 



 

PROIECTE ÎN 

IMPLEMENTARE ÎN 

2021 

4. MODERNIZARE ȘI REABILITARE ZONA PARC CETATE  

- finanțare – buget local +credit BCR  

  

Lucrări executate : 

- Două bazine- unul pt.adulți și unul pt.copii 

- Montare de sisteme de filtrare, tratare și 

recirculare a apei pt.cele 2 bazine  

- Bazin de compensare si camera tehnică  

- Racordurile și legăturile aferente celor 2 

bazine la rețeaua de alimentare cu apă și la 

rețeua de canalizare  

- Grup sanitar racordat la canalizare 

-Gard împrejmuitor care delimitează 

perimetrul ștrandului 

- Construcții pentru alimentație publică cu 

caracter sezonier și spații pentru depozitarea 

dotărilor și a echipamentelor 

- Unitate de alimentație publică pentru clienții 

amplasamentului 

 

05.05.2021 15.12.2021 

24.03.2022 24.03.2022 

TOATE ACESTE INVESTIȚII VOR  

DEZVOLTA TURISMUL ȘI IMPLICIT 

ECONOMIA LOCALĂ.  



 

PROIECTE ÎN 

IMPLEMENTARE ÎN 

2021 

5. DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL 

SPITALULUI SF.DIMITRIE  

- Valoarea totală a proiectului este de 10.711.918,67 lei (POR 2014-2020) 

 Prin proiect s-a propus dotarea 

cabinetelor si a laboratoarelor din 

Ambulatoriul de specialitate :  

1. Laborator recuperare, medicină fizică și 

balneologie  

2. Laborator de radiologie și imagistică 

medicală  

3. Laborator analize medicale  

4. Cabinet cardiologie  

5. Cabinet chirurgie generală  

6. Cabinet reumatologie  

7. Cabinet pneumologie  

8. Cabinet ortopedie și traumatologie  

9.Cabinet medicină internă - Pavilion 

central 

10. Cabinet gastroenterologie - Pavilion 

central 

11. Cabinet obstetrică ginecologie - 

Pavilion central 

12. Cabinet pediatrie - Pavilion L5 

 

Această investiție de anvergură - 2 milioane de 

EURO este necesară pentru asigurarea condițiilor 

optime, atât pentru pacienți, cât și pentru cadrele 

medicale care își desfășoară activitatea aici.  

 

 

Achiziții de echipamente în cadrul Proiectului – 4 loturi. 

LOT 1 – Echipamente de diagnostic și tratament 

LOT2 –Echipamente de recuperare, monitorizare și 

fizioterapie 

LOT 3 – Echipamente de laborator și analize  

LOT 4 – Echipamente de echografie 

 

 



EVIDENȚA ECHIPAMENTELOR ACHIZIȚIONATE  

Contract nr. 63 din 07.04.2021 - 

SC BPM TEHNOLOGICA SRL 
 

Echipamente/Mijloace de transport achiziţionate până 

la data raportării: 

Nr. 

Bucăţi 

1. Set mobilier compus din: 

Canapea consultatii – Model AV4036 11 

Taburet medic  – Model 45210 11 

Scaun pacient  – Model 27932 22 

Scaun medic  – Model 45081 11 

Dulap medicamente, instrumente, medic, arthiva - Model 

M600271 

11 

Masute instrumente – Model M600964 11 

Paravan – Model M600825 11 

Birou medic – Model 20.11.15 11 

Dulap / vestiar haine – Model 717/01P 11 

Cuier haine  – Model 40.11.12 11 

2. MASA CHIRURGIE - Model Dr. MAX 7000S 1 

3. MASA ORTOPEDIE ELECTRICA PENTRU 

TRATAMENT – Model SC 5010 SEK 

1 

4. MASA CONSULTATIE GINECOLOGICA – Model 

AP4010 

1 

5. CANAPEA ASTEPTARE PACIENTI 3 LOCURI – Model 

MB2152 

2 

6. CARUCIOR TRANSPORT PACIENTI – Model  43250 
1 

7. TARGA TRANSPORT PACIENTI CU SUPORT PE 

ROTILE – Model BS1500 

1 

 MASĂ ORTOPEDIE 

ELECTRICĂ 

 MASĂ 

 CHIRUGIE 



EVIDENȚA ECHIPAMENTELOR ACHIZIȚIONATE  

Contract nr. 143 din 02.09.2021 – SC GLOBAL 

MEDICAL SOLUTIONS  SRL 
 

Ecograf doppler color 

obstetrică – ginecologie  
Ecocardiograf  

Echipamente/Mijloace de transport 

achiziţionate până la data raportării: 

Nr. 

Bucăţi 

1. Ecograf doppler color pediatrie HS40 1 

2. Ecograf doppler color imagistică HS60 1 

3. Ecograf doppler color obstetrică – ginecologie 

HS70A 

1 

4. Ecograf doppler color portabil ortopedie 

HM70A 

1 

5. Ecograf doppler color medicină internă HS50 1 

6. Ecograf doppler color gastroenterologie HS40 1 

7. Ecocardiograf HS60 1 



EVIDENȚA ECHIPAMENTELOR ACHIZIȚIONATE  

Contract nr. 142 din 

02.09.2021 – 

 SC BPM TEHNOLOGICA SRL 
 

Aparat masaj 

 limfatic 

Aparat 

magnetoterapie 

Nr.Crt DENUMIRE ECHIPAMENT Cant. 

1. 
Aparat terapie combinata 

electroterapie, ultrasunet 

3 

2. Aparat de terapie cu vacuum 3 

3. 
Aparat de terapie laser de 

inalta intensitate 

1 

4. Aparat de terapie laser 3 

5. 
Aparat de terapie prin 

elongatii cu masa inclusa 

1 

6. Aparat diametrie de contact 1 

7. Aparat magnetoterapie 2 

8. Aparat masaj limfatic 2 

9. Aparat shockwave 1 

10. Aparat terapie unde scurte 1 

11. 
Platforma fixa pentru 

reeducarea echilibrului 

1 

12. 
Sistem de terapie cu camp 

electromagnetic inalt pulsat 

1 



EVIDENȚA ECHIPAMENTELOR ACHIZIȚIONATE  

Contract nr. 142 din 

02.09.2021 – 

 SC BPM TEHNOLOGICA SRL 
 

Osteodensiometru cu 

ultrasunete 

Cicloergometru pentru 

testare la efort 

13. 
Osteodensiometru cu 

ultrasunete 

2 

14. 
Cicloergometru pentru 

testare la efort 

1 

15. 
Holter EKG cu 2 unitati 

suplimentare 

1 

16. Holter TA 4 

17. Holter EKG 2 

18. 
Kinetic mobilizare pasiva 

genunchi 

1 

19. Aparat de crioterapie 1 

20. 
Aparat tratament presiune 

negativa 

1 

21. 
Aparat tratament plaga 

presiune negativa, portabil 

1 

22. Aparat terapie PRP automat 1 

23. 
Aparat de hidroterapie de 

tratament al plagilor 

1 



EVIDENȚA ECHIPAMENTELOR ACHIZIȚIONATE  

Contract nr. 141 din 

02.09.2021 – 

 SC BRAVA MEDICAL SRL 
 

Pompa injectie si infuzie 

cu troliu 

Defibrilator automat 

1. 

Set dotare standard compus din:  

Tensiometru,  Stetoscop,  Cântar pentru 

adulți cu tijă de înălțime și taliometru,  

Termometru,  Glucometru,  Ciocan 

reflexe,  Trusă de prim ajutor,  Aspirator 

secreții,  Negatoscop pentru fixare 

perete,  Troliu medicație,  Lampă de 

examinare,  Lampă UV germicidă,  

Suport pentru perfuzie cu bază tip stea 

 

 

 

 

10 

2. Electrocardiograf 12 canale 7 

4. Monitor functii vitale 5 

5. Defibrilator bifazic 3 

6.  Defibrilator automat 5 

7. Pompa injectie si infuzie cu troliu 6 

8. Gastroendoscop 1 

9. Sistem monitorizare apnee 1 

10. Aparat aerosoli 5 

11. Oscilometru Doppler vascular 8 MHz 1 

12. Electrocauter 1 



EVIDENȚA ECHIPAMENTELOR ACHIZIȚIONATE  

Contract nr. 141 din 

02.09.2021 – 

SC BRAVA MEDICAL SRL 

 
 

Lampa scialitică Histeroscop 

13. Lampa scialitica 2 

14. Instrumentar chirurgie generala 1 

15. Spirometru 2 

16. 
Histeroscop cu trusa 

instrumentar pentru interventie 

1 

17. Rezectoscop 1 

18. Colposcop cu camera video 1 

19. Cardiotocograf 1 

20. Bisturiu electric bipolar 1 

21. 
Diatermocauter cu ansa 

diatermica 

1 

22. 
Balon resuscitare pediatric si 

otoscop 

1 

23. Dispozitiv pentru inhalat 3 



EVIDENȚA ECHIPAMENTELOR ACHIZIȚIONATE  

Contract nr. 62 din 07.04.2021 – 

 SC MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

SRL 
 

Mamograf Osteodensitometru 

Dexa 

Echipamente/Mijloace de transport 

achiziţionate până la data raportării: 

Nr. 

Bucăţi 

1. Aparat radiologie fix 1 

2. Osteodensitometru Dexa 1 

3. Developeză laser 1 

4. Mamograf 1 

Aparat radiologie 

fix 



Alte lucrari la spital  

 

Investiții la  Spitalul orășenesc ”Sf.Dimitrie” 

-  reabilitare termică Ambulatoriul de specialitate 

- lucrări de igienizare și reabilitare- renovare integrală  

la 3 cabinete din Ambulatoriul de specialitate - 

Mamografie, Laboratorul TBC,  Ortopedie  

- reparații la instalația electrică și montare paratrăsnet - 

Ambulatoriul de specialitate 

- achiziționare sistem de supraveghere video a 

obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. 
 



 

PROIECTE ÎN 

IMPLEMENTARE ÎN 

2021 

6. Reabilitare spaţii verzi zona Bld. Mihai Eminescu-Policlinică 

 – finanțare PNDR-2014-2020 

Valoarea proiectului: 253.910,40 lei 

 
 Scopul proiectului a constat în amenajarea 

spaţiilor publice de agrement din oraşul Târgu-Neamţ, 

zona Bld. Mihai Eminescu – Policlinică. 

 Lucrari efectuate: 

-  Decopertarea terenurilor in adancime de 10 cm 

înlaturarea ierbii, a gardurilor vii uscate existente si a 

pamantului necorespunzator montării rulourilor de 

gazon natural. 

- Desfacerea si inlaturarea  bordurilor deteriorate. 

-   Realizarea platformelor pentru banci si cosuri de 

gunoi din pavele de beton simplu, prefabricate, la 

trotuare, alei cu trafic redus etc. 

- Executarea instalatiilor necesare irigarii gazonului, a 

căminele de bransament din beton cu ramă si capac . 

- Montarea stalpilor ornamentali de iluminat spatii verzi 

(12 buc). 

-   Montarea rulourilor de gazon (2160 mp). 

- Montarea bancilor pentru odihna si a cosurilor de 

gunoi pe platformele din pavele special amenajate (21 

banci și 21 coșuri). 

 

 

10.10.2021 

08.09.2021 



 

 Din luna septembrie 2020 sunt în constructie 

4 blocuri de locuințe sociale. Acestea vor fi 

repartizate persoanelor cu o situatie materială și 

socială dificilă, care nu-si permit propria locuință. 

Blocurile sunt amplasate în cartierul Blebea si pot 

reprezenta un punct de pornire pentru dezvoltarea 

zonei, odata cu extinderea cartierului. 

 Lucrări executate: 

Structură zidărie –finalizată 

Tâmplărie achiziționată și montată 

Tencuieli interioare finalizate 

Balustrade exterioare finalizate 

Compartimentări interioare realizate  

Rețele exterioare finalizate 

Instalații electrice, sanitare, de încălzire –finalizate 

Hidroizolații terase -80% realizate 

 

 

 

7. BLOCURI DE LOCUINȚE SOCIALE (80 apartamente) 

-finanțare-MLPDA (PNDL2) 

-Valoare proiect- 19.015.306 lei 

 

PROIECTE ÎN 

IMPLEMENTARE ÎN 

2021 



 - Finanțare POC 2014-2020 

 - Valoare proiect: 9,328,220.99 

lei 

 

Achiziții 

-Laptop - 330 bucati;  

-Tabla Interactiva - 153 Bucati;  

--Sistem All-in-one -  17 bucati  

-Tablete scolare abonament lunar la 

internet pentru o perioada de 

minimum 24 de luni -  5198 bucati; 

-Camera web videoconferință -  153 

bucati;  

--Router wireless - 153 bucati 

-Crearea unei rețele LAN pentru a 

facilita desfăsurarea orelor de clasă 

online.  

 

 

 

8. 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, Or.Târgu-

Neamț  

 

PROIECTE ÎN 

IMPLEMENTARE ÎN 

2021 

 9. Proiect „Reabilitare spaţiu verde degradat strada 

Aleea Târgului” –  finanțare PNDR 2014-2020 

 - Valoare proiect-  165.598 Lei 

 

  

 
 

 

 

 

 

 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. 

 Data de începere a proiectului este 06.04.2021, iar data de închidere 

efectivă a proiectului este 30.09.2023. 

 La momentul de față au fost realizate  serviciile de proiectare tehnică 

faza Proiect tehnic, s-a trimis la finanțator la avizare, urmând ca după 

aprobarea acestuia de către finanțator să fie realizata achiziția pentru lucrări 

 



REABILITARE 

STRĂZI –LOT 1 Modernizare străzi – LOT 1  

 - un nr. de 13 străzi cu L=3245ml 

 
 Fac parte din LOT 1 

următoarele  străzi:  

1.  Gh.Lazăr-276 m 

2.    Gh.Asachi – 126 m 

3.    Fdt.Ceahlău- 128 m 

4.    Fdt. Dorobanți- 80m 

5.    Fdt M.Viteazu -78 m 

6.    Fdt.Viilor-144 m 

7.    Str.Viitorului – 180m 

8.    Fdt.Fierari – 88m 

9.    Str.Popa Șapcă-256m 

10.  Str.Batalion -563m 

11.  Str.Garoafelor- 505m 

12.  Str.Păstorului-220m 

13.  Slt.Câmpeanu-601m  

 

-11 străzi sunt modernizate- 

finalizate  

– pe str.Garoafelor – mai sunt de 

executat remedieri la suprafața 

carosabilă 

- pe str.Viitorului – amenajări 

trotuare 

 

Finanțare – credit BCR 



10.09.2021  

Str. Ghe Lazar 

REABILITARE 

STRĂZI –LOT 1 

13.09.2021  

Str. Fdt.Ceahlău 

Modernizare străzi – LOT 1  

 - un nr. de 13 străzi cu L=3245ml 

10.09.2021  

Str. Viitorului 



Fdt.Viilor 

REABILITARE 

STRĂZI –LOT 1 

Fdt.Fierari 

Modernizare străzi – LOT 1  

 - un nr. de 13 străzi cu L=3245ml 

Fdt.Dorobanți 



Str.Batalion 

REABILITARE 

STRĂZI –LOT 1 

 Fdt.M.Viteazu 

Modernizare străzi – LOT 1  

 - un nr. de 13 străzi cu L=3245ml 

Str.Gh.Asachi 



Str.Păstorului 

 

REABILITARE 

STRĂZI –LOT 1 

Str.Popa Șapcă 

Modernizare străzi – LOT 1  

 - un nr. de 13 străzi cu L=3245ml 

Str.Slt.Câmpeanu 



 

Covoare asfaltice pe străzile: 

Caprioarei 

Nucilor 

Cuza-Voda (acces bloc L1) 

 

Plombari pe străzile :  

Cuza-Voda, 

Castanilor,  

Mihai Viteazu,  

BP Hasdeu,  

Aleea Eternitatii,  

9 Mai,   

Ing. Serafim Lungu,  

Panazol, 

 Aleea Zimbrului, 

Progresului, 

 Aleea Targului 

 

Cuza-Voda 

 (acces bloc L1) 

 

Lucrari de întretinere și reparare a străzilor de pe raza 

orașului Târgu-Neamț din bugel local 

Str.Căprioarei  

  

 



  

 De la sfârșitul lunii octombrie 2021,pe strada 

Băile Oglinzi au loc lucrări de modernizare a drumului 

care duce spre fosta staţiune Băile Oglinzi.  

 Investiția constă în reabilitarea drumului 

judeţean 157C ce duce spre staţiunea Oglinzi (3 

km). 

 Lucrările constau în realizarea carosabilului în 

lăţime de 6 metri, a unei rigole carosabile (şanţ 

betonat) la nivelul asfaltului pentru preluarea apelor 

pluviale de pe carosabil şi de pe trotuar. Aceste lucrări 

se efectuează pe partea dreaptă a drumului pe 

direcția spre fosta staţiune. Pe partea stângă de 

carosabil se va amenaja o pistă pentru biciclete ce va 

avea o lăţime de 2 metri. De asemenea vor fi 

amenajate rigole carosabile pe ambele părţi ale 

drumului.  Valoarea investiţiei este de aproximativ 2 

milioane de lei. 

 Investiţia este realizată de către Consiliul 

Judeţean Neamţ la solicitarea Primăriei orașului 

Târgu-Neamț. 

STRADA BĂILE OGLINZI ÎN REABILITARE  



    PARCĂRI 
13.01.2021 

Finalizarea reabilitarii parcării de la 

Bl.M5-Farmacia "Opris" 

 

  5 .02.2021  

Finalizarea reabilitarii parcării de 

la Arianis 

 

 Finalizarea parcării de la 

Judecătorie – mai 2021 



10.11.2021 

Înființare sistem de distribuție gaze 

naturale în loc. Blebea – 1.180.509 

lei (BL+DELGAZ GRID) 

-         

 

 
 

 

9.11.2021 

Extindere rețea gaze naturale 

Str.Luncii -Cartier Condreni. 

  

 

REȚELE DE GAZ  

10.10.2021 

Extindere rețea gaze naturale 

pe str.Băile Oglinzi  

 

 

  
9.11.2021 

Extindere rețea gaze naturale pe 

str.George Coșbuc 

05.05. 2021 

Extindere rețea gaze naturale 

pe str. M.Sadoveanu 

- Extindere reţele de  canalizare 

pe străzile : Viitorului, Gh.Asachi, 

în spate la Magazin Arianis 

-Extindere canalizare menajeră 

în Condreni Zona Fructe de 

Pădure - Execuţie un tronson de 

canalizare menajeră din 

Str.Cetăţii în 

Str.1Decembrie1918 

 

 

CANALIZARE 



 

- Atribuirea gratuită a unor suprafeţe de 

teren tinerilor care au împlinit vârsta de 

35 de ani până la data depunerii 

cererilor. 

- S-au atribuit 14 loturi de teren de 400 

mp (în Pct. Pârâul Ursului) și 3 loturi de 

teren de 250 mp (în Str. Tăbăcari).  

- S-au încheiat 17 contracte de comodat 

pentru 17 loturi de teren, cu procese 

verbale de predare primire a terenurilor. 

- Terenurile atribuite conform  Legii nr. 

15/2003 sunt destinate tinerilor în 

vederea construirii de locuinţe 

proprietate personală 

- Se fac demersuri pentru asigurarea cu 

utilități a celor 17 loturi de teren. 

 

 

ATRIBUIREA DE TERENURI PENTRU TINERI ÎN 

VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE  

 LOTURI ÎN ”PÂRÂUL 

URSULUI” 



PROIECTE 

PROPUSE  
PROIECTE DEPUSE -AFM, POR 2014-2020, ANL 

 

AFM  

1. Modernizarea sistemului de 

iluminat public stradal în orașul 

Târgu-Neamț, jud.Neamț 

2. Stații de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în orașul 

Târgu-Neamț 
 

POR 2014-2020 
 1.  Reabilitare și eficientizare 

energetică Spital Orășenesc 

”Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamț - 

Corpurile C1 (Clădire Chirurgie) și 

C7 (Clădire Spălătorie și 

Bucătărie)” (va fi depus si prin 

PNRR) 

2.   Reabilitare și eficientizare 

energetică la 30 de blocuri (va 

fi depus si prin PNRR) 
  

 
 

ANL   
1. Bloc de locuințe pentru 

specialiștii din sistemul sanitar (20 

ap.) 



 Orașul Târgu-Neamț face demersuri de revitalizare, prin 

reabilitarea infrastructurii stradale și a utilităților publice. 

Asigurarea acestor condiții va permite valorificarea și conservarea 

patrimoniului istoric, contribuind la promovarea Orașului Târgu-

Neamț ca oraș turistic, cu efecte pozitive asupra dezvoltării 

economice și atractivității zonei. 

 

PROIECTE PROPUSE - CNI, ANGHEL SALIGNY, PNRR 

 

 



PROIECTE PROPUSE - CNI, PNRR 

 

 
CNI 

  

1. Reabilitare pavilion central și dotare 

Spital Orășenesc “Sf. Dimitrie”(Secția 

Interne și Ginecologie) 

2. Construire clădire în vederea 

amenajării unui spațiu pentru serviciul 

de ambulanță – substația Târgu-

Neamț 

3. Construire Cinematograf Ozana, 

str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, Târgu-

Neamț 

4. Reabilitare Bibliotecă, str. Ștefan 

cel Mare, nr. 60 

5. Construire bază sportivă Tip 1, 

localitatea Blebea, oraș Târgu-Neamț. 

6. Reabilitare pod peste râul Ozana – 

cartier Blebea afectat de viituri 
 

PNRR  

(Programul Național de 

Redresare și Reziliență) 

 
Componenta C5 – Valul 

renovării 

  

1. Reabilitarea termică a 

blocurilor de  locuințe din orașul 

Târgu-Neamț - Lot 1- 7 blocuri - 

M1, M1`,  M2, M3, M5, B2, B5 –

de pe străzile : Ștefan cel Mare, 

Marășești si M.Eminescu 

 
 

PNRR  

(Programul Național de 

Redresare și Reziliență) 

 
Componenta C10 – Fondul 

local 

1. Eficientizare energetică sediu 

Primăria Târgu-Neamț  

2. Eficientizare energetică Spitalul 

orășenesc Târgu-Neamț (Clădire C7 – 

Pavilion Bucătărie/Spălătorie; 

Clădirea C8 – Pavilion L5 – 

Pediatrie/Cardiologie) 

3. Eficientizare energetică clădiri 

Colegiul Tehnic Ion Creangă Tg. 

Neamț – Corpul B (Barieră) 

4. Amenajare piste pentru biciclete 

oraș Târgu Neamț - în zona Condreni 

5. Actualizare PUG Orașul Târgu-

Neamț 

  

 

 



PROIECTE PROPUSE -  PROGRAMUL NAȚIONAL DE 

INVESTIȚII  ANGHEL SALIGNY 

 

 

1. Modernizare 21 strazi în oraș 

Targu-Neamt, 

 lungime de 9,686 km 

  

VALOARE TOTALA: 24,145,147.30 LEI 

VALOARE BS: 23,611,129.80 LEI 

VALOARE BL: 534,017.50 LEI 

 

 

 

 
 

Străzile propuse pentru modernizare  

1452 m, strada Vultur 

732 m, strada George Coșbuc 

71 m, strada Verde 

250 m, strada Dimitrie Ulea 

548 m, strada Prof. Gr. Ungureanu+acces loturi pt. tineri,  

191 m, Str. Munteni,  

270 m, Str. Crângului,  

251 m, Str. Biruinței,  

308 m, Str. Panduri,  

401 m, Str. Siret,  

116 m, Str. Ciprian Porumbescu,  

1.117 m, Str. Vânătorului,  

581 m, Str. Ogoarelor,  

200 m, Str. (Fdt.) Plăieșu,  

396 m, Str. Griviței,  

273 m, Str. Bistriței,  

484 m, Str. Crinului,  

820 m, Str. Hangului,  

203 m, Str. Macului,  

322 m, Str. Teiului,  

700 m, Str. Valea Seacă 



PROIECTE PROPUSE -  PROGRAMUL NAȚIONAL DE 

INVESTIȚII  ANGHEL SALIGNY 

 

 

 2. Modernizare 10 strazi în oras 

Târgu-Neamt,  

lungime de 5,4 km 

  

VALOARE TOTALA: 13,449,022.83 LEI 

VALOARE BS: 13,126,473.33 LEI 

VALOARE BL: 322,549.50 LEI 

 

  

 

 

 
 

 

Străzile propuse pentru modernizare  

 

768 m, Str. Ana Ipătescu 

170 m Str. Preot Vasile Ignatescu 

779 m, Str. Eternității 

264 m, Str. B.P. Hașdeu 

480 m, Str. Crizantemei 

1210 m,  Str.AproduPurice 

688 m,  Str.Sfântul Lazăr 

401 m,  Str.Grădinilor 

540 m,  Str.Blebei + acces blocuri locuințe sociale 

100 m,  Str. Hugo Schwab 
 



PROIECTE PROPUSE -  PROGRAMUL NAȚIONAL DE 

INVESTIȚII  ANGHEL SALIGNY 

 

 

3. Extindere retea de canalizare in 

orasul Târgu-Neamt,  

 Lungime totală de 3.032 m  

  

VALAORE TOTALA: 6,708,764.00 LEI 

VALOARE BS: 6,411,561.50 LEI 

VALOARE BL: 297,202.50 LEI 

  

 

 

 

 
 

 

Extindere rețea de canalizare pe urmatoarele 

strazi: 

187,00 m – Str. Garoafelor,  

170,00 m – Str. Romană (Nemțișor), 

 90,00 m  – Str. Pastorului, 

950,00 m  – Str. 1 Mai (Gavrilescu – M. 

Sadoveanu), 

 70,00 m – Str. Ana Ipătescu( M.Sadoveanu), 

345,00 m – Str. Măriuca,  

500,00 m – Str. Al. Vlahuță (Unirii-Tăbăcari),  

150,00 m – Str. Ion Moșneagu (spreTăbăcari),  

100,00 m – Str. Eternității,  

180,00 m – Colegiul Tehnic Ion Creangă. – Corp B 

(Bariera),  

170,00 m – Str. Pr. Vasile Ignătescu,  

120,00 m – Str. 1 Decembrie 1918 (spre 

str.Cetății).  
 



PRESTAȚII SOCIALE  

 

1. Alocaţia de stat pentru copii – 303 dosare  

2. Alocația pentru susținerea familiei- 90 dosare 

3. Indemnizatia /stimulentul pentru cresterea 

copilului până la vârsta de 2-ani – 152 dosare  

 - 102 dosare de indemnizație pentru creşterea 

copilului până la vârsta de 1-2 ani  

-   50 dosare pentru acordarea stimulentului de 

inserție. 

4. 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  

5. Ajutoare de urgență - au fost acordate  23 

ajutoare de urgență, în sumă totală de 41.200 lei. 

6. Ajutoare pentru încălzirea locuintei 

 –Pentru sezonul rece noiembrie 2020 – martie 

2021 

dosare ajutor încălzire în sistem centralizat : 1 

dosare ajutor încălzire cu gaze naturale : 80 

dosare ajutor încalzire cu lemne: 178 

dosare ajutor încalzire energie electrica : 10 

  

 

     7. Ajutoare sociale  

-La începutul anului 2021 erau în evidență 132 dosare, iar la finele 

anului erau în evidență 121 dosare cu 388 beneficiari . 

- pentru un nr. cuprins între 15 și 30 de dosare de ajutor social pe 

parcursul anului 2021 nu s-au efectuat ore de muncă din 

următoarele motive: 

-  în 15 dosare-beneficiari cu vârsta peste 65 de ani (bărbați), 62 de 

ani (femei) 

- în 10 dosare –beneficiari-familii monoparentale ce au cel puțin un 

copil în întreținere cu vârstă mai mică de 7 ani 

- în 3 dosare - au un beneficiar din dosarul de ajutor social ce este 

persoană încadrată în grad de handicap accentuat sau grav 

-într-un dosar de ajutor social, unul din beneficiari are certificat de 

pierdere temporară a capacității de muncă.  

-Distribuția pe zone ale orașului a beneficiarilor de ajutor 

social: 

- în 75 de dosare beneficiarii sunt din zona Humulești 

- în 8 dosare beneficiarii sunt din zona Blebea 

- în 2 dosare beneficiarii sunt din zona Humuleștii Noi 

-în 47 dosare beneficiarii sunt din zona centrală a orașului 

  

 

 
Nr.mediu de beneficiari care au efectuat ore de muncă în folosul 

comunității - 98 



ACŢIUNI ÎNTREPRINSE CU BENEFICIARII VMG 

   

 Pe parcursul anului 2021 au fost efectuate 20 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: 

-MAL DREPT OZANA 

-BIBLIOTECA ORAŞENEASCĂ 

-CASA CULTURII “ION CREANGĂ” 

-SERVICIUL POLIȚIA LOCALĂ 

-CENTRUL SF. TEODORA 

-CREŞA TÂRGU-NEAMȚ 

 -S.C. CIVITAS COM S.R.L. 

- CLUBUL COPIILOR 

 -CNSM 

 -CTIC 

- LICEUL  “VASILE CONTA” 

 -ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 2 

 -ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 

- BISERICILE DIN ORAȘ 

-ALOFM TÂRGU-NEAMȚ 

-SPCLEP TÂRGU-NEAMȚ 



PRESTAȚII SOCIALE  

8.Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap 

-  57 asistenți personali ai persoanelor cu 

handicap ( 15 pentru minori și 42  pentru adulți) 

- 120 persoane care primesc indemnizație de 

handicap (88 persoane adulte și 32  părinți ai 

minorilor sau reprezentanți legali) 

- 33 carduri de parcare pentru persoane cu handicap 

-10 dosare de internare într-un centru de îngrijire şi 

asistență, pentru persoane cu nevoi speciale ce nu 

pot beneficia de îngrijire în cadrul familiei. 

 9. POAD 2021 –Distribuire pachete cu produse 

de igienă și pachete cu produse alimentare 

- s-au distribuit 3656 de cutii cu produse de igienă și 

produse alimentare 

10. Acordarea tichetelor sociale 

-78 carduri distribuite 

 Autoritate Tutelară  

- 52 anchete pentru dosare de divorţ cu minori şi 

stabilire pensii de întreţinere copil; 

 - 2 anchete pentru autorizări tutore;  

 - 9 dosare pentru stabilire curator special 

 

 

  

  Protecția copilului 

- 18 asistenţi maternali; 

- 25 copii  încredinţaţi  la asistent maternal; 

 -  7  copii încredinţaţi în plasament de tip familial; 

- 16  copii aflaţi în instituţii de învăţământ special;  

- 25 copii pentru care este instituită măsura plasament în 

servicii publice specializate sau asistent maternal 

profesionist; 

- 56 copii încadraţi în gradul de handicap „mediu”, 

„accentuat” și „grav”; 

- 90  de familii beneficiare de alocaţii pentru susţinerea 

familiei; 

- 36 audieri ale minorilor cercetaţi pentru săvârşirea unor 

fapte penale;  

-  8 sesizări de abuz, neglijenţă sau violenţă domestică 

-6 copii  pentru acordarea stimulentului educaţional - 

tichetelor sociale     

- 50 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. 

                                                                                                 

  

 



PROIECTE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

1. 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 

 

Activități 2021 și rezultate: 

-2 centre înființate și licențiate- Centrul de 

consiliere pentru prevenirea și combaterea 

violenței domestice și Centrul de asistență 

destinat agresorilor 

-acordate servicii integrate de asistență și consiliere 

(125 beneficiari) 

-dezvoltată retea de parteneri (SAFE HOME) 

pentru combaterea si prevenirea violentei 

domestice, de sustinere a victimelor violentei 

domestice -23 membri 

- 5 ateliere de lucru desfășurate 

- campanii de promovare derulate în comunitățile 

arondate orașului Târgu-Neamț, precum și 

municipiului Piatra Neamț  

 

 



PROIECTE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

2. SOCIETATEA NU ARE VÂRSTĂ 

  
POCU 2014-2020, Axa Prioritară 4 

VALOARE TOTALĂ : 2.773.604 lei 

 DAS TG.NEAMȚ ÎN 

PARTENERIAT CU PRIMĂRIA TG.NEAMȚ 

 

 Obiectivul general al proiectului este reprezentat 

de îmbunătățirea calității vieții și depășirea situației de 

vulnerabilitate pentru persoanele vârstnice aflate in 

situații de dependență și/sau cu risc de excluziune 

socială din orasul Târgu Neamț, zonele limitrofe și 

comunitățile marginalizate din proximitate. 

 Se furnizează servicii integrate, de îngrijire la 

domiciliu.  

 Având în vedere situația pandemică din anul 

2021, proiectul a fost reluat la data de 1 septembrie 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 Activități 2021 și rezultate: 

147 de persoane selectate; 

162 planuri de îngrijire pentru membrii grupului tinta 

 servicii de îngrijire oferite unui număr de 49 

persoane 

servicii integrate oferite beneficiarilor, constând în:  

 - servicii de îngrijire,  

 - consiliere psihologică,  

 - consiliere socială,  

 - consiliere juridică,  

 - asistență medicală,  

 - servicii de kinetoterapie, etc. 

980 de ore de îngrijire la domiciliu în perioada 

octombrie – decembrie 2021 

1 serviciu social funcțional 

1 atelier de lucru cu instituțiile relevante  

 

 

 



 

PAȘI CĂTRE DIGITALIZARE 

 Primăria orașului Târgu-Neamț a continuat demersurile normale și necesare de modernizare 

 a administrației locale, investind în digitalizare și în buna colaborare cu cetățeanul.  

 La nivelul Primăriei orașului Târgu-Neamț a fost implementată începând cu luna mai 2021 

aplicația Regista, prin intermediul căreia cetățenii au oportunitatea de a accesa servicii publice online. 

 Digitalizarea instituției facilitează comunicarea cetățenilor cu primăria, oferindu-se posibilitatea de 

a avea acces la serviciile instituției evitând deplasările la sediul primăriei și de a economisi timp. 

 Prin intermediul aplicației Regista: 

Se pot depune cereri online pentru diverse documente către toate compartimentele din cadrul 

instituției. 

Se pot face sesizări pe harta digitală a orașului. 

Se poate verifica starea solicitărilor depuse. 

Se pot face programări în audiență către conducerea instituției. 

Se pot face cereri la documentele de interes public. 

Se pot plăti online taxele și impozitele locale, precum și amenzile, prin intermediul platformei 

Ghișeul.ro 

 Primăria orașului Târgu-Neamț încurajeză cetățenii orașului să folosească aplicația prin 

intermediul următorului link: https://targuneamt.regista.ro/ sau de pe site-ul oficial al instituției 

http://www.primariatarguneamt.ro/; https://targuneamt.regista.ro/monitorul-oficial-local 
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POLIȚIA LOCALĂ 

 
 Poliția Locală Târgu-Neamț în anul 2021, a fost conectată la sistemul SINEPCVI – 

Abateri (EVA), pentru  implementarea punctelor de   penalizare conform OUG 195/2002. 

 

PROCESE VERBALE DE CONTRAVENȚIE 

Legea 55/2020 SARS COV-2:    

Nr. Procese verbale de contravenție = 65 (AV-19) 

      Valoarea sancțiunilor aplicate = 24.700 lei; 

Legea 61/1991 R:  

Nr. PV Contrav. = 218 (AV-6) 

      Valoarea sancțiunilor aplicate = 59.400 lei; 

O.U.G 195/2002:   

Nr. PV Contrav. = 137 (AV-82/PP-255) 

            Valoarea sancțiunilor aplicate = 6.800 lei;                          

H.C.L. 62/2019 – 250/2021:   

Nr. PV Contrav. = 32 (AV-5) 

      Valoarea sancțiunilor aplicate = 5.500 lei. 

           

            Total valoare sancțiuni aplicate                 =  96.400 lei; 

        Total  Procese Verbale  de contravenție    =  452 
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