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Cum ne puteţi contacta? 
Prin Oficiul Poştal , la adresa:Primăria oraşului Tîrgu Neamţ – str. Ştefan cel Mare 62, judeţul Neamţ, 
cod. 615200 
Telefonic: 0233-790245; 0233-790305 
Fax: 0233-790508 
Adrese de e-mail :  tgnt@primariatgneamt.ro; cetatean@pr imariatgneamt.ro. 
primar@primariatgneamt.ro; viceprimar@ primariatgneamt.ro; secretar@primariatgneamt.ro;  
 
Adrese e-mail Direcţii /Servicii /Birouri : 
contabilitate@primariatgneamt.ro;Sef_ITx@primariatgneamt.ro; relat iipublice@primar iatgneamt.ro; 
urbanism@primariatgneamt.ro; jur idic@primariatgneamt.ro; investitii@primariatgneamt.ro; 
programe@primariatgneamt.ro;audit@primariatgneamt.ro;comercial@primariatgneamt.ro. 
  
Pagina web : http://www.primariatgneamt.ro 
 
Programul de audienţe cu cetăţenii: 
Primar: în f iecare zi 
Viceprimar: Luni -  1100 – 1300; Vineri – 1200 – 1400 

 
Programul de lucru cu cetăţenii: 
Luni – Vineri : 08,00 – 16,00 
 
Ce vă solicităm? 
Pentru a îndeplini cu ef icienţă şi în interesul dumneavoastră standardele minime pe care ni le 
impunem, vă rugăm: 
 
■ să vă adresaţi cu încredere oricărui funcţionar public din instituţ ia noastră; 
 
■ să ne prezentaţi orice document care consideraţi că ne-ar  f i de folos în înţelegerea şi soluţionarea 
problemei dumneavoastră; 
 
■ să ne furnizaţi informaţii suplimentare, la solicitarea noastră; 
 
■ să folosiţi un limbaj decent, clar şi concis – aşa ne va f i mai uşor să vă ajutăm; 
 
■ să ne vorbiţi calm, răspunzându-ne la întrebări, pentru ca noi să înţelegem problema dumneavoastră 
– aşa vă vom îndruma pe calea cea mai scurtă către rezolvare; 
 
■ să nu insistaţi să depuneţ i o pet iţie în a cărei rezolvare noi nu avem competenţe, deoarece calea cea 
mai scurtă pentru soluţ ionarea unei petiţ ii este transmiterea ei de către dumneavoastră direct instituţ iei 
competente 
 
■ să ne transmiteţ i date de ident if icare complete şi actualizate(inclusiv la transmisia prin e-mail), pentru 
a f i siguri că răspunsul ajunge la dumneavoastră. Un număr  de telefon ne-ar f i util în cazul nevoii unor 
informaţii suplimentare; 
 
■ să nu insistaţi pentru a depune şi a vă înregistra o pet iţie la o anumită direcţie/serviciu/birou; aveţi 
încredere că petiţia va ajunge la direcţia/serviciu/birou de competenţă; 
 
■ să ne oferiţi sugestii de îmbunătăţ ire a activităţii noastre şi a serviciilor pe care le prestăm. 
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În cadrul discuţiilor faţă în faţă: 
- cetăţenii sunt primiţi imediat sau cu respectarea ordinii de înscriere la audienţă; 
- personalul, care lucrează cu cetăţenii, are expus la vedere ecusonul cu datele personale de 

identif icare; 
- garantăm faptul că încăperile destinate relaţiilor cu cetăţenii oferă o ambianţă plăcută, iar 

personalul abordează o ţ inută decentă şi un mod civilizat de comportare; 
- serviciile oferite şi aria de competenţă sunt af işate la vedere, pentru f iecare 

directie/serviciu/birou/compart iment şi pe pagina de internet a Primăriei. 
 

În cazul transmiterii  unor petiţii :  
- petiţiile dumneavoastră, depuse la Registratură, transmise prin poştă, e-mail sau fax sunt analizate 

cu cea mai mare atenţie; 
- vă anunţăm în scris, în termen de 10 zile, în cazul în care problema prezentată nu este de 

competenţa noastră(iar pet iţia dumneavoastră va f i redirecţionată către instituţia competentă, ale 
cărei date de contact vi le vom pune la dispoziţie) şi în termen de 30 de zile în cazul în care 
problema prezentată este de competenţa noastră; 

- petiţiile trans mise pr in e-mail sau fax primesc număr de înregistrare pe loc sau în maxim 24 de ore, 
număr pe care îl puteţi şi prin telefon apelând Registratura instituţiei noastre; 

- pentru petiţiile trans mise în format electronic sunteţi informat pentru primirea lor şi transmiterea 
acestora către Registratură şi numărul aferent înregistrării; 

- în cazul în care răspunsul la petiţia depusă vă nemulţumeşte sau termenul de răspuns este depăşit 
puteţi depune o reclamaţie la Compartimentul Registratură, Relaţii cu publicul, Arhivă. 

 
Cu prilejul convorbirilor telefonice: 
- apelurile către Compartimentul Secretariat sunt preluate imediat, personalul va răspunde cu 

numele instituţ iei şi va redirecţiona convorbirea către compartimentele de specialitate, în funcţie de 
competenţe; 

- în cazul în care problema nu intră în aria noastră de competenţă, veţi f i îndrumat să vă adresaţi 
unei direcţii sau instituţ ii competente. 

 
Referitor la reclamaţii: 
- reclamaţiile dumneavoastră sunt înregistrate, analizate cu cea mai mare atenţie si soluţionate de 

personalul competent, în 30 de zile; 
- în cazul în care răspunsul la reclamaţie este considerat nesatisfăcător, se poate reveni cu o nouă 

reclamaţie, care va f i analizată de superiorul celui reclamat sau al celui care a întoc mit  primul 
răspuns; 

- apreciem foarte mult dacă alătur i de reclamaţie ne prezentaţi şi dovezi ale af irmaţ iilor 
dumneavoastră. 

 
Necesitatea elaborării: 
- Informarea cetăţenilor/clienţilor noştri privind modul de lucru din Primăria oraşului Tîrgu Neamţ 
 
Scop: 
- îmbunătăţirea relaţie i cu cetăţenii, prin creşterea gradului de satisfacere a acestora; 
- îmbunătăţirea serviciilor oferite, prin realizarea unei relaţii opt ime funcţionar public/cetăţean. 
 
Ce servicii  vă oferim? 
- primim şi înregistrăm pet iţiile dumneavoastră prezentate nemijlocit,  transmise telefonic, prin 

corespondenţa scrisă sau electronică; 
- eliberăm răspunsurile elaborate de direcţiile/serviciile de specialitate; 
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- punem la dispoziţie informaţiile de interes public, furnizate din oficiu, privitoare la activitatea 

Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ; 
- primim, înregistrăm şi trans mitem către direcţiile şi serviciile de specialitate, societăţ i comerciale,  

instituţii publice de interes local,  alte instituţ ii ale administraţiei publice, în funcţie de competenţe ,  
sesizările şi reclamaţiile în scris şi telefonice; 

- organizăm înscrierea în audienţe la Prima şi Viceprimar 
- asigurăm comunicarea externă a instituţiei, prin intermediul mass-mediei. 
 
În contactele noastre cu dumneavoastră: 
- lucrăm în echipă, consultându-ne reciproc pentru a vă ajuta; 
- ne adresăm în termeni polit icoşi, recomandându-ne cu numele, funcţia şi compartimentul la care 

ne desfăşurăm activitatea precizând şi aria de competenţe; 
- vă furnizăm toate informaţiile necesare în scris, prin telefon, e-mail sau fax; 
- acordăm toată atenţ ia solicitărilor prezentate, adoptând o at itudine profesională, asigurând cea mai 

bună comunicare; 
- ne adresăm în termeni pe înţelesul tuturor, folosind un limbaj clar, concis, comun, deschis şi sincer; 
- ne adaptăm stilu l de lucru cu cetăţenii, astfel încât să vă f im la dispoziţie, ef icient, în cadrul 

programului de lucru aprobat; 
- dăm curs solicitărilor prezentate în ordinea în care acestea au fost primite; 
- respectăm dreptul de confidenţialitate cu privire la problema semnalată. 
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