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Proiecte cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană 

 

 

1. Proiecte iniţiate din anii anteriori: 

 

Asigurarea sustenabilităţii proiectului: „Valea Ozanei … mit şi legendă”,  

Cod SMIS 3887 

 

În acest scop au fost realizate materiale de promovare turistică, s-a participat la Târgul de 

Turism al României, eveniment organizat la Romexpo în luna februarie 2016, s-au transmis 

finanţatorului rapoarte de sustenabilitate. 

  

Asigurarea sustenabilităţii proiectului: „AMENAJARE CENTRU NAŢIONAL DE 

INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ TÎRGU NEAMŢ”, SMIS 44048 

 

În acest scop a fost asigurată funcţionarea centrului de informare până la momentul angajării 

de personal, au fost realizate materiale de promovare turistică, s-au transmis finanţatorului rapoarte 

de sustenabilitate, a fost trimisă Autoritatea Naţională pentru Turism documentaţia pentru 

acreditarea centrului. 

 
 

2. Proiecte iniţiate în anul 2016: 
 

Proiect „Centrul Multifuncţional de Asistenţă Integrata-CMAI Humuleşti” 
 

Proiectul Centrul Multifuncţional de Asistenţă Integrata - CMAI Humuleşti a fost depus 

spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: 

Incluziunea socială şi combaterea sărăciei,  Prioritatea de investiţie 9.ii: Integrarea socio-

economică a comunităţilor marginalizate cum ar fi romii, obiectivul specific 4.1. Reducerea 

numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile 

marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri 

integrate. 

 

Proiectul se va implementa în parteneriat cu: 

 Partener 1: AJOFM Neamţ  

 Partener 2: DAS Tîrgu Neamţ  

 Partener 3: Şcoala Gimnazială “Ion Creanga” Tîrgu Neamţ  

 Partener 4: Asociaţia Căsuţa cu Miracole  

 

Obiectiv general al proiectului este: 

 Facilitarea integrării socio-economice a comunităţii marginalizate rome HUMULESTI prin 

furnizarea serviciilor integrate (educaţionale, sociale, socio-medicale, medicale, măsuri 

active de ocupare a forţei de munca dedicate unui număr de 802 persoane din comunitate), 

dezvoltate prin intermediul Centrului Multifuncţional de Asistenta Integrata – CMAI 

HUMULESTI pe o perioadă de 36 luni de implementare.   

Obiective specific 



 Obiectiv 1: Cresterea capacitatii a 208 copii, prescolari si scolari, aflati in risc de saracie si 

excluziune sociala de a-si dezvolta intregul potential de invatare, prin dotarea lor cu 

abilitatile, cunostintele si experientele educationale necesare.  

 Obiectiv 2: Dezvoltarea capacitatii de administrare a carierei profesionale de catre 504  

persoane  cu nivel educational redus si mediu (ISCED 1, 2 si 3) prin dobandirea unor 

competente si calificari relevante pentru piata muncii si prin dezvoltarea antreprenoriatului.  

 Obiectiv 3: Eficientizarea masurilor integrate de sprijin pentru depasirea situatiei de 

vulnerabilitate a comunitatii si facilitarea accesului si mentinerii pe piata muncii a adultilor 

din grupul tinta prin furnizarea serviciilor de asistentă şi suport pentru membrii de familie 

dependenţi.  

 Obiectivul 4: Imbunatatirea conditiilor de locuit si a starii de siguranta si sanatate a 

familiilor din comunitatea marginalizata Humulesti prin derularea lucrarilor de reabilitare, 

izolare termica si igienizare a unui numar de 30 locuinte. 

 Obiectivul 5: Constientizarea statutului de cetatean cu drepturi egale prin fluidizarea   

relaţiei membrilor grupului tinta cu autorităţile publice locale, astfel încât aceştia să aibă 

acces sporit la informaţii   privind   drepturile   şi   îndatoririle   lor,   să   beneficieze   de   

consiliere   în   identificarea căilor juridice de rezolvare a unor probleme cu care se 

confruntă şi de ghidare în utilizarea serviciilor publice.  

 Obiectiv 6: Cresterea capacitatii de participare activa la actul decizional, a romanilor de 

etnie roma, prin consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunitatii si 

inlaturarea stereotipurilor negative si  prejudecatilor legate de etnia roma.  
 

Buget estimat 

 16.078.439,56 RON 
 Contributia Solicitantului si Partenerilor: 281.761,20 lei - 2% din total eligibil proiect mai 

putin cheltuielile cu subventiile acordate angajatorilor si subventiile pentru infiintarea unei 

afaceri.  

 
 
 

Proiect "Eficientizare energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor 

rezidenţiale din oraşul Tîrgu Neamţ" 
 

Proiectul “Eficientizare energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor 

rezidenţiale din Oraşul Tîrgu Neamţ” a fost depus spre finanţare din fonduri structurale în cadrul 

Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014 - 2020, - Condiţii specifice de accesare a 

fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/, Axa prioritară 3, Prioritatea de 

investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale. 

Scopul principal al acestui proiect constă în creşterea eficienţei energetice în clădirile 

rezidenţiale din oraşul Tg. Neamţ, blocul de locuinţe M7A, situat în bdl. Mihai Eminescu 

 

Lucrările propuse in proiectul de reabilitare a blocului de locuinte colective sunt urmatoarele: 

I. Măsuri de creştere a eficienţei energetice; 

A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei; 

B. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire; 

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile; 

D. Alte activităţi suplimentare 

II. Măsuri conexe care contribuie la realizarea obiectivelor stabilite prin program; 

Lucrarile executate fara autorizatie de construire, care nu sunt conforme cu solutia tehnica a 

proiectului se vor demola pana cel tarziu la data inceperii lucrarilor de executie (reabilitare). 

Cheltuielile aferente demolarii vor fi suportate de proprietari si nu vor  fi incluse in prezentul 

proiect (nici in categoria cheltuielilor neeligibile). 
 



Valoarea totală a proiectului: "Eficientizare energetică prin reabilitarea şi consolidarea 

clădirilor rezidenţiale din oraşul Tîrgu Neamţ ", este în cuantum de 620.888,12 lei (inclusiv 

T.V.A.);  

Contribuţia proprie în proiect a Oraşului Tîrgu Neamţ şi a Asociaţiilor de proprietari, 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 40 % din 

valoarea eligibilă a proiectului, este în cuantum de 343.897,45 lei, reprezentând cofinanţarea 

proiectului "Eficientizare energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din 

oraşul Tîrgu Neamţ ";  

Din suma de 343.897,45 lei, contribuţia Asociaţiei de Proprietari va fi de: 134.114,00 lei 

(eligibil si neeligibil) din care 76.892,00 lei reprezintă ajutor de natură socială acordat de către 

Oraşul Tîrgu Neamţ; Astfel contribuţia totală a oraşului Tg. Neamţ este de 286.675,45 lei. 

 

   SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI  

   

NR. 

CRT. SURSE DE FINANŢARE   

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 620,888.12 

a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent 159,237.00 

b. Valoarea totala eligibilă  461,651.12 

II Contribuţia proprie, din care : 343,897.45 

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile  184,660.45 

b. 

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA 

aferent 159,237.00 

III 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

SOLICITATĂ 276,990.67 

 
 

 Proiect "Construire infrastructură de agrement" 
 
 

Proiectul “Construire infrastructură de agrement”, a fost depus spre finanţare din 

fonduri structurale în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014 - 2020, - Condiţii 

specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/1, Axa 

prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de 

investiţii 7.1 - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea 

potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă 

reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea 

resurselor naturale şi culturale specifice. 

Prin proiect, se propune construirea unui amfiteatru în aer liber cu o capacitate totală de  

896 de locuri (dintre care 8 pentru persoane cu dizabilităţi), amenajarea de spaţii verzi, amenajarea 

aleilor de acces, amenajarea unei parcări, precum şi realizarea unei piste pentru ciclism de 

agrement. 

Obiectivul general al investiţiei îl constituie îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru 

populaţia oraşului şi sprijinirea unei creşteri favorabile a ocupării forţei de muncă, prin 

modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de turism. 

 

Obiectivele specifice vizează:  

 construirea unui amfiteatru în aer liber (SC 1543,34 mp) 

- Lucrări de terasamente în vederea pregătirii terenului; 

- Lucrări de construire Corp C1- scenă (482,5 mp) 

- Lucrări de construire Corp C2 – gradene (1060,83 mp) 

- Racordarea la utilităţi a obiectivelor construite 

- Achiziţie şi montaj echipamente sanitare, termice, sonorizare şi comunicaţie 



 amenajarea aleilor şi trotuarelor de acces (Zona amfiteatru si Parc Cetate) 

- lucrări de terasamente şi pregătire a terenului 

- lucrări de construcţii – execuţie alei pavate (2950,85 mp) 

- achiziţionare şi montare elemente de mobilier urban: bănci pentru relaxare (32 buc.), cosuri 

pentru colectarea selectiva a deseurilor(45 buc.) 

- realizare infrastructură şi dotare cu elemente de ilumiare ambientală şi iluminat public 

 

 amenajarea spaţii verzi – ( zonă amfiteatru şi Parc Cetate) 18182,60 mp 

Din care: 

  Sp.verzi incluse in categoria spatiilor verzi: 18025,66 mp 

  Sp.verzi nou create: 156,94 mp 

  -irigatii 

  -inierbari gazon: 17300 mp 

  -plantari Abies Concolor Compacta: 6 buc 

  -plantari Acer japonicum Atropurpureum: 49 buc 

  -plantari Betula pendula: 10 buc 

  -plantari Cornus alba Aurea: 21 buc 

  -plantari Fraxinus excelsior: 15 buc 

  -plantari Cornus alba Elegantissima: 39 buc 

  -plantari Juniperus squamata Meyeri: 10 buc 

  -plantari Koelreuteria paniculata: 7 buc 

 

 execuţie pistă biciclete (2758 m) 

- amenajarea unei piste pentru ciclism 

- realizarea unui sistem rutier corespunzător 

- lucrări pentru semnalizarea rutieră a pistei 

 

 execuţie platformă deşeuri (35,50 mp) 

- platformă betonată 

- pubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor 

 

 execuţie şi amenajare parcare aferentă amfiteatrului - 1593,80 mp 

- lucrări de terasamente şi pregătire teren 

- execuţie lucrări construcţie – parcare 

- realizare instalaţii de iluminat public 

 

  

NR. 

CRT. 
SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

I Valoarea totală a cererii de finanţare, din care : 16,870.385 

a. Valoarea totalăne eligibilă, inclusiv TVA aferent 184.185 

b. Valoarea totală eligibilă 16,686.200 

II Contribuţia proprie, din care : 517.909 

a. 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv 

TVA aferent 
333.724 

b. 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, 

inclusiv TVA aferent 
184.185 

c 
Auto finanţarea proiectului* (numai pentru proiectele 

generatoare de venit) 
0.000 



III 
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

SOLICITATĂ 
16,352.476 

 
 

Proiect "Construire Parc tematic Ion Creangă" 
 

Proiectul “Construire Parc tematic Ion Creangă”, a fost depus spre finanţare din fonduri 

structurale în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014 - 2020, - Condiţii specifice 

de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/1, Axa prioritară 7 - 

Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiţii 7.1 

- Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului 

endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia 

regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor 

naturale şi culturale specifice. 

Scopul principal al acestui proiect constă construirea unui Parc tematic ce va avea in prim 

plan tema scriitorului Ion Creanga, parc ce va avea un impact pozitiv in dezvoltarea turismului in 

Orasul Tirgu Neamt.  

Acest parc va cuprinde urmatoarele piese: fierarie, brutarie, Atelier de tesaturi, Casa 

iezilor, Chiosc turta dulce, Farmacie, Carciuma, Gradina zoo, Scoala, Artizanat Magazin 

Bisericesc, TIR cu arcul, Casa de casatorie, Iarmaroc, Teatru de Vara, Popasuri si alte spatii 

propuse, cum ar fi Biserica, Moara de vant, Gradinita, Han cu sucuri naturale, Labirint verde, 

zone plantate, zone special amenajate pentru activitati sportive, culturale sau recreative, toate 

accentuate cu obiecte decorative, scenarii, culori si materiale naturale, generand astfel un micro 

univers ecologic functional, desprins de pe vremea poetului Ion Creanga. 
 

   SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI   

    

NR. 

CRT. SURSE DE FINANŢARE Valoare LEI Procent 

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 21,849,490.00   

a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent 0.00   

b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent 21,849,490.00   

II Contribuţia proprie, din care : 537,149.81 2.46% 

a. 

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA 

aferent 537,149.81 2.46% 

b. 

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA 

aferent 0.00 0.00% 

III 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

SOLICITATĂ 21,312,340.19   
 
 

Indicatori ai proiectului 

- lungimea/suprafaţa infrastructurii rutiere şi a utilităţilor din corpului drumului (km şi mp) = 

0,5 km şi 10000 mp 

- lungime/suprafaţa pistă de biciclete construite (km şi mp) = 0,75km şi 1125mp 

- lungime sistem de iluminat public (ml) = 1150ml 

- lungime/suprafaţa trotuare/alei/trasee pietonale/realizate (km şi mp) = 1,150 şi 11500mp 

- suprafaţă trasee tematice, locuri de recreare şi popas amenajate (mp) = 2704 mp 

- suprafaţă de spaţiu verde amenajată (mp) =10 000 mp 

- suprafaţa infrastructurilor pentru recreere/agrement create, amenajate (mp) = 1600 mp 
 
 
 



Proiecte cu finanţare nerambursabilă de la Guvernul României 

 
 

Proiecte finanţate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în 

cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin O.U.G. nr.28/2013 

 
Pentru proiectele în continuare finanţate în cadrul PNDL, în cursul anului 2016 s-a transmis la 

MDRAP situaţii centralizatoare referitoare la lucrările executate, sumele decontate, documentele 

suport, solicitările de includere în program, devizele generale actualizate după organizarea 

procedurilor de licitaţie. Aceste investiţii sunt: 

 

1. Modernizare strada Castanilor, oraş Tg. Neamţ,  

- valoarea estimată a investiţiei – 3.759.000 lei 

      - prin acest proiect se propune modernizarea străzii Castanilor cu o lungime de 4488 m;                                                                              

Sistemul rutier propus: strat de fundaţie din balast în grosime de 25 cm, strat de bază din anrobat 

bituminos în grosime de 5 cm, strat de legătură din mixtură asfaltică BADPC 25 în grosime de 5 

cm, strat de uzură din beton asfaltic de tip BAPC 16 în grosime de 4 cm. 

 

2. Modernizare străzile Veterani, Vasile Alecsandri şi Mihai Viteazu, oraş Tg. Neamţ,  

- valoarea estimată a investiţiei – 1.835.000 lei 

      - prin acest proiect se propune modernizarea străzii Veterani - 1060 m; modernizarea străzii 

Vasile Alecsandri - 615 m; -Modernizarea străzii Mihai Viteazu - 525 m;                                                                             

Sistemul rutier propus: strat de fundaţie din balast în grosime de 25 cm, strat de bază din anrobat 

bituminos în grosime de 5 cm, strat de legătură din mixtură asfaltică BADPC 25 în grosime de 5 

cm, strat de uzură din beton asfaltic de tip BAPC 16 în grosime de 4 cm. 

 

3. Modernizare străzile Nemţişor şi Horea Cloşca şi Crişan, oraş Tg. Neamţ,  

- valoarea estimată a investiţiei – 1.697.000 lei 

      - prin acest proiect se propune modernizarea străzii Nemţişor - 1009 m; modernizarea străzii 

Horea Cloşca şi Crişan - 914 m; Sistemul rutier propus: strat de fundaţie din balast în grosime de 

25 cm, strat de bază din anrobat bituminos în grosime de 5 cm, strat de legătură din mixtură 

asfaltică BADPC 25 în grosime de 5 cm, strat de uzură din beton asfaltic de tip BAPC 16 în 

grosime de 4 cm. 

 

4. Modernizare străzile Daciei şi Vânătorului, oraş Tg. Neamţ,  

- valoarea estimată a investiţiei – 1.429.000 lei 

      - prin acest proiect se propune modernizarea străzii Dacie - 1522 m; modernizarea străzii 

Vânătorului - 270 m; Sistemul rutier propus: strat de fundaţie din balast în grosime de 25 cm, strat 

de bază din anrobat bituminos în grosime de 5 cm, strat de legătură din mixtură asfaltică BADPC 

25 în grosime de 5 cm, strat de uzură din beton asfaltic de tip BAPC 16 în grosime de 4 cm. 

 

5. Realizare reţea de canalizare menajeră şi microstaţie de epurare în zona Băile 

Oglinzi, oraş Tg. Neamţ,  

- valoarea estimată a investiţiei – 3.117.000 lei 

      - prin acest proiect se propune: 

Ob.1 Colectoare de canalizare Staţiunea Oglinzi 

Se propune executarea unui sistem de colectoare compus din două colectoare principale, CP1 

şi CP2, şi trei colectoare secundare, CS1, CS2 şi CS3. Colectoarele vor fi executate din conducte 

PVC Dn 259 mm şi vor avea o lungime totală de 2147 m.  

Ob.2 Micro-staţie de epurare Staţiunea Oglinzi 

Colectorul principal CP1 va transporta debitele uzate menajere în bazinul micro-staţiei de 

epurare de unde acestea vor fi pompate în colectorul principal CP2. Micro-staţia de epurare va fi 

dotată cu două cominutoare, 3 pompe submersibile, 1 mixer şi 1 ventilator axial.  

Ob.3 Subtraversări de cursuri de apă 



Va fi necesară executarea unei subtraversări de curs de apă pe traseul conductei de refulare 

pentru a asigura transportul debitelor uzate menajere în staţia de epurare. Subtraversarea va fi 

realizată prin metoda forajului dirijat, iar conducta de refulare va fi protejată cu o conductă 

metalică din oţel cu Dn 200 mm. 

 

6. Extindere/modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă în zona Băile Oglinzi, 

oraş Tg. Neamţ,  

- valoarea estimată a investiţiei – 2.396.000 lei 

      - prin acest proiect se propune:  

Ob. 1 Conducta de distribuţie 1 din material în lungime de 2.010 m ; 

Ob. 2 Conducta de distribuţie 2 din material PEID, in lungime de 160m ; 

Ob. 3 Conducta de distribuţie 3 din material PEID, în lungime de 130 m ; 

Ob. 4Conducta de distribuţie 4 din material PEID, în lungime de 105 m ; 

Ob. 5 Rezervor circular pentru apă şi incendiu din inox cu o capacitate de înmagazinare de 

300 mc, cu următoarele caracteristici principale: diametrul interior DR = 8,00 m; înălţimea 

rezervorului HR= 6,00 m. 

 
7. Modernizare Drum Comunal DC 7, Oraş Tîrgu Neamţ,  

- valoarea estimată a investiţiei – 2.782.000 lei 

Drumul comunal DC 7 face parte din reţeaua majoră de drumuri a oraşului Tg. Neamţ. Pe 

acest drum se desfăşoară traficul loca greu şi uşor şi de tranzit pe traseul Tg. Neamţ - Răuceşti - 

Ungheni. Lungimea totală a drumului este de 2,32 km din care, în prezent, 270 sunt cu 

îmbrăcăminte asfaltică degradată şi 2.50 m sunt balastaţi. Sistemul rutier propus: pe tronsonul 

balastat cu L = 2050 m - 45 cm fundaia balast, 6 cm strat bază mixtură ABPS 25, 5 cm strat 

legătură BADPC 25 şi 4 cm strat uzură BAPC 16;  pe transonul existent asfalt cu L = 270 m - 4 cm 

strat BAPC 16, după refacerea suprafeţei suport; parapet metalic 180 ml; şanţ pereat 2480 mp; 

podeţe tubulare D=800 mm - 2 buc; podeţe tubulare D=600 mm - 6 buc 

 

8. Reabilitare străzi în oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ,  

- valoarea estimată a investiţiei – 10.154.000 lei 

Străzile proiectate pentru reabilitare sunt: 

- Str. 1 Mai are o lungime care se va reabilita de 1690,0 m;  

- Str. Al. cel Bun are o lungime care se va reabilita de 235,0 m;  

- Str. Câmpului are o lungime care se va reabilita de 480,0 m;  

- Str. Cetăţii sare o lungime care se va reabilita de 735,0 m;  

- Str. Ion Roată are o lungime care se va reabilita de 670,0 m;  

- Str. Izvor are o lungime care se va reabilita de 425,0 m;  

- Str. Moldovei are o lungime care se va reabilita de 150,0 m;  

- Str. Romană are o lungime care se va reabilita de 620,0 m;  

- Str. Unirii are o lungime care se va reabilita de 1040,0 m;  

- Str. 1 Dec. 1918 are o lungime care se va reabilita de 765,0 m;  

- Str. Luncii are o lungime care se va reabilita de 480,0 m;  

- Str. Prunilor are o lungime care se va reabilita de 75,0 m;  

- Fundătura Viei are o lungime care se va reabilita de 280,0 m;  

- Fundătura Fabricii are o lungime care se va reabilita de 350,0 m;  

- Strada Zorilor are o lungime care se va reabilita de 260,0 m;  

- Fundătura Zorilor şi are o lungime care se va reabilita de 115,0 m;  

- Strada Oituz şi are o lungime care se va reabilita de 180,0 m;  

- Fundătura Dogari are o lungime care se va reabilita de 90,0 m;  

- Fundătura Marieni are o lungime care se va reabilita de 210,0 m;  

- Fundătura Mocani are o lungime care se va reabilita de 90,0 m;  

- Fundătura Bujor are o lungime care se va reabilita de 65,0 m;  

- Strada Cucoş are o lungime care se va reabilita de 285,0 m;  

Lungimea totală a străzilor proiectate este de 9265,0 m. 

 



9. Extindere sistem de canalizare oraşul Tîrgu Neamţ, jud. Neamţ,  

- valoarea estimată a investiţiei – 6.089.000 lei 

Canalele colectoare sunt amplasate pe strazile orasului Targu Neamt astfel: 

- str.  1 Mai - L  = 2189 ml; str. Al. Vlahuta - L = 475 ml; str. Aleia Cetatii - L = 678 ml; 

str.  Viei - L = 290 ml; str. Alex. Cel Bun - L = 172 ml; str. Romana - L = 420 ml; fdt. Biruintei - L 

= 166 ml; str. Cornilor - L = 178 ml; str. Crangului - L = 259 ml; str. Crizantemelor - L = 410 ml; 

str. Cucos - L = 290 ml; str. Izvor - L = 416 ml; str. Fdt.Corbului - L = 415  ml; str. Fdt.Cozmeni - 

L = 183 ml; str. Fdt.Dorobanti L = 80 ml; str. Fdt.Fagului - L =  70  ml; str. Fdt.Ferarilor - L = 118 

ml; str. Fdt.Florilor - L =  81  ml; str. Fdt.Plaiesu - L = 191 ml; str. Fdt. Soimului - L = 107 ml; str. 

Fdt. Buzescu - L = 95 ml; str.Fdt. Ceahlaului - L = 120 ml; str.Fdt. Corbului - L = 97 ml;str.Fdt. 

Dogari - L = 99 ml; str.Fdt. Dragos - L = 172 ml; str.Fdt. Eternitatii - L = 156 ml; str.Fdt. Fabricii - 

L =  323 ml; str.Fdt. Marieni - L =  218 ml; str.Fdt. Merilor - L = 152 ml; str.Fdt. Mocani - L = 89 

ml; str.Fdt. Thugo Schvab - L = 118 ml; str.Fdt. Zorilor - L = 120 ml; str.Gradinilor - L = 481 ml; 

str. Independentei - L = 894 ml; str  Mos Ion Roata - L = 622 ml; str. Luncii - L = 1487 ml; str. 

Muntelui - L = 768 ml; str. Cimpului - L = 545 ml; str. Oituz - L = 194 ml, str. Ozanei - L = 331ml; 

str. Pariului - L = 154 ml; str. Primaverii - L = 60 ml; str. Prunilor - L = 70 ml; str. Tabacari - L = 

663 ml; str. Transilvaniei - L = 120 ml; str. Unirii (partial) - L = 991 ml; str. Veniamin Costache - 

L = 307 ml; fdt. Muntelui - L = 81 ml    

      TOTAL  = 16715 ml 

 

 

10. Reabilitare reţele de alimentare cu apă în oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ,  

- valoarea estimată a investiţiei – 3.523.000 lei 

Retelele de distributie au o lungime totala de 9683 ml si sunt amplasate  pe urmatoarele 

strazi si cu urmatoarele diametre:  

1. conducta otel  DN 319  pe bdul. Stefan cel Mare (de la Policlinica pina la Biserica)            

in lungime de L = 500 ml 

2.  conducta otel   DN 219 pe bdul Stefan cel Mare (de la Politie la intrarea str.Castanilor)   

in lungime de L =1300 ml 

3 conducta otel   DN 159 Radu Teoharie pina la str. Roger Naum in lungime de L=  745  ml 

4. conducta otel DN 219 bdul Mihai Eminescu pina la pod Ozana in lungime de L= 620  ml 

5.   cond. otel   DN 100 str 1 Decembrie in lungime de L=  810  ml 

6.   cond. otel   DN 125 str Petru Rares  in lungime de L=  250  ml 

7.   cond. otel   DN 159 str Busuiocului in lungime de L=  470  ml 

8.   cond. otel   DN 159 str Marasesti in lungime de L=  650  ml 

9    cond. otel   DN 159 str Panduri  in lungime de L=  292  ml  

10. cond.a otel   DN 109 str Baile Oglinzi in lungime de L=  846  ml 

11. cond. otel   DN 109 str Al.Lapusneanu in lungime de L=  290  ml 

12  cond. otel   DN 109 str M.Kogalniceanu in lungime de L=  170  ml  

13. cond. otel   DN 110 str Moldovei  in lungime de L=  145  ml 

14. cond. otel   DN 110 fdt. Fabricii  in lungime de L=  355  ml 

15  cond. otel   DN 125 str T.Vladimirescu in lungime de L=  350  ml  

16 cond. otel   DN 109  str Brazilor  in lungime de L=  150  ml  

17 cond. otel   DN 109  str Ion Roata  in lungime de L=  650  ml  

18 cond. otel   DN 109  str Calistrat Hogas in lungime de L=  276  ml  

19 cond. otel   DN 109 str Aleea Zimbrului in lungime de L=  240  ml 

20 cond. otel   DN 40   str Popa Sapca+Oituz in lungime de L=  404  ml  

21 cond. otel   DN 109 str Gloriei in lungime de L=  160  ml 

 

 

11. Construire corp şcoală cu trei săli de clasă la Şcoală Gimnazială „Grigore Ghica 

Vodă” din oraş Tg. Neamţ,  

- valoarea estimată a investiţiei – 1.242.000 lei 



Construirea unui nou corp de scoală, Sc = 430 mp, formată din 3 săli de clasă, cancelarie, 

grupuri sanitare, hol, şi C.T., precum şi asigurarea tuturor utilităţilor aferente (energie electrică, 

termică, apa-canal). Dotarea sălilor de clasă cu mobilier. 

 

12. Reabilitare şi modernizare a trei corpuri de clădire la Colegiul Tehnic „Ion Creangă” 

Tg. Neamţ,  

- valoarea estimată a investiţiei – 2.751.000 lei 

Reabilitare Corp A1 (P+1) Sc = 560 mp, Su = 1005 mp, refacere tencuieli, schimbare 

tâmplărie interioară, zugrăveli, izolare termică exterioară, amenajare corp C.T. 20 mp;  

Reabilitare Corp A2 - refacere tencuieli, zugrăveli, izolare termică exterioară;  

Reabilitare Corp Sală sport - refacere tencuieli, zugrăveli, refacere hidroizolaţie, placăro cu 

gresie şi faianţă, izolare termică exterioară. 

 

13. Construire corp central Şcoala gimnazială nr. 3 Humuleşti oraş  Tg. Neamţ,  

- valoarea estimată a investiţiei – 1.742.000 lei 

Se propun urmatoarele lucrari la ,, corpul central’’: 

• eventual unele lucrari de consolidare a fundatiei existente ; 

• executia suprastructurii din zidarie portanta de 25 cm ;    

• pereti exteriori placati cu termosistem ( 10 cm polistiren expandat) 

• toate decoratiile exteriore aflate pe cladirea initiala 

• compartimentari conforme care sa corespunda cu solicitarile actuale; 

• sarpanta din lemn cu o forma asemanatoare cu cea initiala 

• acopertis din tabla zincata tip tigla; 

• intrarea secundara din axul corpului central opusa intrarii principale va fi prevazuta cu o 

rampa pentru accesul persoanelor cu handicap;                                                      

 

14. Realizare şi modernizare platformă gunoi, oraş Tîrgu Neamţ,  

- valoarea estimată a investiţiei – 976.000 lei 

Extinderea actualei Staţii de sortare, transfer si compostare a deseurilor menajere din orasul 

Tg. Neamt prin amenajarea unei noi platforme de compostare a deseurilor biodegradabile (realizare 

platformă betonată, imprejmuire, rigole perimetrale pentru colectarea levigatului, instalaţie de 

iluminat), precum şi extinderea actualei staţii de sortare şi achiziţionarea de echipamente 

tehnologice în vederea îmbunătăţirii fluxului tehnologic. 

 

 

Proiecte finanţate de Administraţia Fondului pentru Mediu 

 

PROIECTUL: „Realizare şi extindere reţele stradale de canalizare menajeră în localităţile 

Humuleştii Noi, Blebea şi cartier Pometea, oraş Tîrgu Neamţ” 

 

Proiectul „Realizare şi extindere reţele stradale de canalizare menajeră în localităţile 

Humuleştii Noi, Blebea şi cartier Pometea, oraş Tîrgu Neamţ” este finanţat de Administraţia 

Fondului pentru Mediu în cadrul Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate 

de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare. 

Valoarea totală a proiectului este de 8.997.200 lei din care finanţare nerambursabilă de 

7.049.818,80 lei. 

Obiectivul general al proiectului este reducerea şi limitarea impactului negativ asupra 

mediului, cauzat de evacuările de ape uzate menajere provenite din gospodării şi servicii precum şi 

creştere calităţii vieţii prin protejarea populaţiei de efectele negative ale apelor uzate asupra 

sănătăţii omului şi mediului înconjurător. 

Obiectivul specific (scopul) al proiectului este realizarea unei reţele de canalizare în 

localităţile componente ale oraşului Tg. Neamţ: Blebea şi Humuleştii Noi, precum şi extinderea 

reţelei existente din cartierul Pometea. 

Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte realizarea următoarelor investiţii: 



Blebea 

 Realizare canalizare menajeră pe străzile: Blebei - 700 m, Vânătorului - 3000 m, 

Victoriei – 800 m, Vadului - 250 m, Gheorghe Doja – 320 m, Daciei - 130 m 

 6 staţii de pompare 

Humuleştii Noi 

 Realizare canalizare menajeră pe străzile: Valea Seacă – 1355 m, 1 mai – 540 m, 

Păstorului – 530 m, Hangului - 722 m, Macului - 175 m, Crinului 618 m, Bistriţei – 

250 m, Teiului - 250 m, Mihail Sadoveanu 2393 m 

 3 statii de pompare 

Cartier Pometea 

 Extindere canalizare menajeră pe străzile: Vultur – 1340 m, George Coşbuc – 710 

m, Izvor – 150 m, Băile Oglinzi – 1440 m 

 5 staţii pompare  

 

În anul 2016 au fost începute lucrările de execuţie canalizare menajeră în localităţile 

Humuleştii Noi şi Blebea, stadiul de execuţie al lucrărilor fiind de aproximativ 30%. 

 

 

 

Alte activităţi ale compartimentului planificare şi dezvoltare locală în 

anul 2016 

 
În anul 2016 în afară de elaborarea şi implementarea de proiecte s-a participat la diverse 

informări, seminarii, cursuri, conferinţe organizate la nivel regional sau naţional de către diverse 

instituţii. 

 

Întocmirea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile 

bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ alocate pentru activităţi nonprofit de interes local,  

pentru anul 2016, evaluarea proiectelor şi monitorizarea proiectelor finanţate. Au fost depuse 18 

proiecte dintre care au fost finanţate următoarele: 

 

Domeniul – Cultură şi Turism 

 

Nr. 

crt. 

Numele solicitantului Denumire proiect Nr. Contract 

finanţare 

Suma acordată 

(lei) 

1. Fundaţia Sf. Teodora de la 

Sihla Tg. Neamţ  

Casa Prieteniei – tabără 

internaţională 

126 din 

26.05.2016 

30.000 lei 

2. Asociaţia Meşteşugarilor 

Nemţeanca  

Suvenire – cartea de 

vizită a potenţialului 

turistic al oraşului Tg. 

Neamţ 

119 din 

25.05.2016 

15.000 lei 

3.  Fundaţia Culturală “Ion 

Creangă”  

Festivalul „Medievart” 

Tg. Neamţ 

122 din 

25.05.2016 

39.960 lei 

4. Asociaţia Pro Democraţia 

Club Tg. Neamţ  

Cicloturism în Ţinutul 

Zimbrului 

123 din 

25.05.2016 

14.986,35 lei 

 

Domeniul – Tineret şi persoane vârstnice 

 

Nr. 

crt. 

Numele solicitantului Denumire proiect Nr. Contract 

finanţare 

Suma acordată 

(lei) 

1. Asociaţia Puzzle Optimeast 

Tg. Neamţ  

Carnaval Medieval 

Nonformal 

128 din 

26.05.2016 

15.000 lei 

2. Asociaţia Tineretului 

Ortodox Român  

Străjerii cetăţii 133 din 

30.05.2016 

15.000 lei 



3. Organizaţia Pensionarilor 

din judeţul Neamţ – Filiala 

Tg. Neamţ  

Există bucurii după 

pensionare 

120 din 

25.05.2016 

15.000 lei 

4. Asociaţia „Solidaritatea” 

Pensionarilor Tg. Neamţ  

Recreere şi sănătate 

pentru persoanele 

vârstnice 

131 din 

27.05.2016 

15.000 lei 

 

Domeniul – Social 

 

Nr. 

crt. 

Numele solicitantului Denumire proiect Nr. Contract 

finanţare 

Suma acordată 

(lei) 

1. Fundaţia de Dezvoltare 

Locală „SPERANŢA”  

Abilitatea învinge 

dizabilitatea 

130 din 

26.05.2016 

23.500 lei 

2. Fundaţia Filantropică 

Omenia   

Igiena maximă, 

sănătate sigură pentru 

copii şi bătrânii asistaţi 

în Centrul de zi al 

Fundaţiei Filantropice 

Omenia 

118 din 

25.05.2016 

15.000 lei 

3. Asociaţia Căsuţa cu 

Miracole  

Şi eu sunt om, şi lumea 

mea contează 

125 din 

26.05.2016 

9.900 lei 

4. Asociaţia CAUTĂ  Fiecare copil are o 

poveste! 

124 din 

26.05.2016 

8.000 lei 

5. 

 

Fundaţia Filantropică 

SMĂRĂNDIŢA Tg. Neamţ  

Daţi-ne ajutor ca să 

ştim să muncim cu spor 

121 din 

25.05.2016 

3.500 lei 

 

 

Domeniul – SPORT 

 

Nr. 

crt. 

Numele solicitantului Denumire proiect Nr. Contract 

finanţare 

Suma acordată 

(lei) 

1. Clubul Sportiv STEEL 

MAN Tg. Neamţ  

Omul de oţel 2016 115 din 

20.05.2016 

10.000 lei 

2. Asociaţia Clubul Sportiv 

Fight Club Scorpions Tg. 

Neamţ  

Kick-box – de la 

iniţiere la performanţă 

129 din 

26.05.2016 

15.000 lei 

3. Clubul Sportiv Ecvestru 

„Fraţii Jderi” Tg. Neamţ  

Şcoala de echitaţie 

Fraţii Jderi 

127 din 

26.05.2016 

5.000 lei 

 

 

 

Atribuiţii privind domeniul public şi privat al oraşului Tg. Neamţ 
 

- Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tg. Neamţ 

- Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Tg. Neamţ 

- Colaborare cu prestatorii de servicii topografice şi cu OCPI în vederea întabulării bunurilor 

aparţinând domeniului public şi privat al oraşului, a lotizării de terenuri, etc; 

- Realizarea rapoartelor de specialitate şi susţinerea proiectelor de hotărâre în cadrul 

Consiliului local al oraşului Tg. Neamţ referitoare la vânzarea/închirierea/administrarea 

unor bunuri aparţinând domeniului public şi privat. 

 

 

 

Întocmit, 

Ing. Daniel Amihăilesei 


