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Misiunea autorităţii locale este aceea de a fi permanent în slujba cetăţenilor 

oraşului, de a le rezolva nevoile într-o manieră profesionistă, eficientă, echitabilă şi 

transparentă şi de a le asigura prosperitatea prin furnizarea de servicii la standarde 

europene. 

Existenţa unui document strategic pentru dezvoltarea oraşului Târgu-Neamţ este o 

necesitate deoarece numai aşa putem vorbi de o dezvoltare durabilă şi de asigurarea 

unui viitor mai bun pentru copiii noştri. 

Strategia de dezvoltare urbană este un document programatic care analizează 

evoluţia dezvoltării oraşului Târgu-Neamţ din ultimii ani, prezintă situaţia existentă a 

comunităţii noastre şi cel mai important stabileşte obiective, măsuri şi acţiuni/proiecte 

pentru dezvoltarea viitoare a localităţii. 

 
 

 
PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea  
Strategiei integrate de dezvoltare urbană a orașului Târgu Neamț 2021-2027 

 
 

Strategia de dezvoltare a oraşului Târgu-Neamţ pentru perioada 2021 – 2027 a fost elaborată în 
parteneriat cu firma de consultanţă SC YXS AVALANA SRL Iaşi în perioada noiembrie 2020 – 
noiembrie 2021. 

 
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) cuprinde perioada de referință aferentă 

programării fondurilor structurale și de coeziune pentru perioada 2021 – 2027. În procesul de 
elaborare a  documentului se ține cont atât de prevederile documentelor, propuse la nivel european cât 
și de specificul local al orașului Târgu Neamț. 
SIDU conține următoarele elemente: 
• definirea zonei și a populației care fac obiectul strategiei; 
• analiza necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei, inclusiv o analiză a punctelor tari, slabe, 
oportunităților și amenințărilor; 
• descrierea strategiei și a obiectivelor acesteia, inclusiv ținte clare și măsurabile pentru realizări și 
rezultate, strategia trebuie să fie coerentă cu programele relevante; 
• descrierea procesului de implicare a comunității în elaborarea strategiei; 
• un plan de acțiune care să demonstreze modul în care obiectivele sunt transpuse în acțiuni; 

 
Datele primare au fost preluate prin intermediul unui Sondaj de Opinie în rândul comunităţii 

oraşului Târgu-Neamţ cu privire la stadiul actual de dezvoltare şi la direcţiile de dezvoltare ale 
acestuia. Sondajul de opinie a vizat evaluarea situaţiei actuale a oraşului din perspectiva comunităţii 
locale. 

Datele secundare au fost preluate de la instituţiile abilitate: Institutul Naţional de Statistică, 
Direcţia Judeţeană de Statistică a Judeţului Neamţ, ONRC, Ministerul Finanţelor, APM etc. De 
asemenea, au fost analizate şi documentele programatice şi analizele socio-economice existente în 
judeţul Neamţ, dar şi la nivel regional şi naţional. 

 
Fiecare fază din procesul de elaborare a documentului de programare a inclus şi o activitate de 

consultare a comunităţii locale, de la identificarea principalelor probleme ale oraşului Târgu-Neamţ 
până la prioritizarea acţiunilor şi proiectelor incluse.  

După definitivarea profilului localității a fost organizată o serie de întâlniri publice, la care au 
fost invitaţi şi au participat reprezentanţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, mediului 
de afaceri şi ONG-urilor. Obiectivul principal al acestor întâlniri a fost de a definitiva viziunea de 
dezvoltare a orașului precum și planurile de măsuri/portofoliu de proiecte prioritare.. 

Rezultatele obţinute în etapele anterioare ale elaborării strategiei au fost supuse dezbaterii 
publice iar produsul final este supus aprobării Consiliului local. 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus vă înaintăm spre analiză şi aprobare „Strategia 

integrată de dezvoltare urbană a orașului Târgu Neamț pentru perioada 2021-2027”. 
 
         Birou Planificare şi Implementare Proiecte,    
                         Amihăilesei Constantin Daniel                             

 


