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Primarul, ca autoritate executivă 
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II..   AAuuttoorriittăăţţiillee  aaddmmiinniissttrraaţţiieeii  ppuubblliiccee  llooccaallee    
aallee  oorraaşşuulluuii  TTîîrrgguu  NNeeaammţţ  

  

CONSILIUL LOCAL  
TÎRGU NEAMŢ 

Autoritate deliberativă  

PRIMAR 
Autoritate executivă 
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Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ reprezintă autoritatea administraţiei 

publice cu caracter deliberativ care, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 

republicată, privind administraţia publică locală, realizează actul de autonomie locală 

şi se alege în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004, republicate, privind alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale. 

 Secretariatul Consiliului Local este asigurat, conform Legii nr.215/2001 

republicate, de secretarul unităţii administrativ teritoriale - Jr Laura Elena Maftei, prin 

aparatul de specialitate al primarului, format din serviciile şi compartimentele de 

specialitate ale Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ şi aparatul permanent de lucru al 

Consiliului Local - jr. Ciprian Iovoaia. 

 Anul 2012 fiind an electoral se va face referire la 2 perioade : ianuarie – iunie 

2012, respectiv, iunie – decembrie 2012. 

Componenţa Consiliului Local în perioada ianuarie -iunie 2012 

Nr. Nume şi Prenume Apartenenţa politică 

1.  ACIOCÎRLĂNOAE AUREL PDL 

2.  ANDONI NECULAI PNL 

3.  APOPEI VASILE PDL 

4.  BĂLŢĂTESCU VASILE PDL 

5.  BOACĂ DAN PSD 

6.  BOCA IOAN-DOINEL PNL 

7.  BRODOCEANU IULIAN PDL 

8.  BURLACU IOAN PDL 

9.  CHITIC PAUL PSD 

IIII..CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  oorraaşşuulluuii  TTîîrrgguu  NNeeaammţţ  
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10.  COJOCARU IOAN PDL 

11.  COJOCARIU VASILE PSD 

12.  DRON VASILE PSD 

13.  GRĂDINARU DORIN PDL 

14.  HUMULESCU TRAIAN PNL 

15.  LARIU RUSU NECULAI PDL 

16.  LUNGU SERAFIM Independent 

17.  PETRARIU IFTIME PDL 

18.  ŞORIC FLORIN  PDL 

19.  VRÎNCEANU MARIA PDL 

În această perioadă a avut loc o încetare de mandat, a domnul Petrariu Iftime, 
şi o validare de mandat, a domnului Aniţei Ştefan. 

CCoommiissiiii llee  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aallee  CCoonnssiill iiuulluuii  LLooccaall  aall  oorraassuulluuii  TTiirrgguu   NNeeaammtt  ddiinn  
ppeerr iiooaaddaa  iiaannuuaarr iiee--iiuunn iiee  22001122  

 
 
COMISIA NR. 1 
BUGET-FINANTE, STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE , 
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, SERVICII PUBLICE, 
COMERT, AGRICULTURA SI TURISM 
  
1. PETRARIU IFTIME                           5. COJOCARIU VASILE 

2. BĂLŢĂTESCU VASILE                                      6. BOACĂ DAN 

3. ŞORIC FLORIN         7. ANDONI NECULAI 

4. BURLACU ION 

 
COMISIA NR. 2 
ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA, REALIZAREA LUCRARILOR 

PUBLICE,PROTECTIA MEDIULUI SI CONSERVAREA MONUMENTELOR 

ISTORICE SI DE ARHITECTURA  
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1. APOPEI VASILE      5. HUMULESCU TRAIAN 

2. VRÎNCEANU MARIA     6. CHITIC PAUL 

3. ACIOCÂRLĂNOAIE AUREL    7. DRON VASILE 

4. GRĂDINARU DORIN 

 
COMISIA NR. 3 
ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA, ORDINE PUBLICA SI 

DREPTURI CETATENESTI, INVATAMANT, SANATATE, CULTURA, TINERET SI 

SPORT, PROTECTIE COPII, MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA  

1. COJOCARU IOAN     4. BOCA IOAN DOINEL 

2. LARIU RUSU NECULAI     5. LUNGU SERAFIM 

3. BRODOCEANU EMANOIL IULIAN 

Activitatea comisiilor de specialitate în şedinţele săptămânale 

- Comisia 1- 10 

- Comisia 2 -10 

- Comisia 3 -10 

În perioada ianuarie-iunie 2012 au avut loc un număr de 5 şedinţe ordinare 

ale Consiliului Local al oraşului  Tîrgu Neamţ şi în cadrul cărora au fost adoptate 60 

hotărâri cu caracter normativ şi individual. Şedinţele au fost publice, presa locală şi 

cetăţenii interesaţi având acces la dezbateri. 

 Toate hotărârile au fost transmise în termenele legale către Instituţia 

Prefectului judeţului Neamţ, către instituţiile, societăţile comerciale sau serviciile 

publice interesate.  

Hotărârile de interes general au fost aduse la cunoştinţa cetăţenilor prin 

publicarea lor în mass - media, pe site-ul Primăriei oraşului, prin afişarea la panoul 

de afişaj din incinta instituţiei sau prin afişarea lor pe panourile de afişaj din 

localitate. 
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 În condiţile legii contenciosului administrativ, din totalul celor 60 de hotărâri, 

nu a fost contestată sau anulată, nici o hotărâre. 

Componenţa Consiliului Local în perioada iunie – decembrie 2012 

Nr. Nume şi Prenume Apartenenţa politică 

1.  ANDRUŞCĂ DĂNUŢ USL- PSD 

2.  APOPEI VASILE USL- PSD 

3.  ACIOCÂRLĂNOAIE AUREL A.P.E.L.- PDL 

4.  BĂLŢĂTESCU VASILE A.P.E.L.- PDL 

5.  BÂRSAN VALERIU USL- PSD 

6.  BÂTFOI IOAN A.P.E.L.- PDL 

7.  BOCA IOAN-DOINEL USL- PNL 

8.  BURLACU ION A.P.E.L.- PDL 

9.  CÂMPEANU-GAFTON MIHAI A.P.E.L.- PNTCD 

10.  COJOCARIU VASILE A.P.E.L.- UNPR 

11.  COZMA DUMITRU-DANIEL USL- PNL 

12.  DRON VASILE USL- PSD 

13.  HUMULESCU TRĂIAN USL- PNL 

14.  LUCULESCU VASILE A.P.E.L.- PDL 

15.  MARIAN MIHAELA USL- PSD 

16.  ŞOLDAN COSTEL PP-DD 

17.  TIMIŞESCU VASILE USL- PSD 

18.  TURLUIANU DANIEL USL- PSD 

19.  TROFIN GHEORGHE PP-DD 
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În această perioadă au avut loc două încetări de mandate, a domnului 

Mironeasa Adrian şi Arnăutu Decebal, şi două validări de mandate a domnului Bâtfoi 

Ioan şi a domnului Aciocârlănoaie Aurel. 

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tirgu Neamt din 

perioada iunie-decembrie 2012 

COMISIA NR. 1 

BUGET- FINANTE, STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE, 

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, SERVICII PUBLICE, 

COMERT, AGRICULTURA SI TURISM 

1  Marian Mihaela 

2  Barsan Valeriu 

3  Andrusca Danut 

4  Timisescu Vasile 

5  Aciocârlănoaie Aurel 

6  Baltatescu Vasile 

7  Burlacu Ion 

COMISIA NR. 2 

ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA, REALIZAREA LUCRARILOR 

PUBLICE,PROTECTIA MEDIULUI SI CONSERVAREA MONUMENTELOR 

ISTORICE SI DE ARHITECTURA 

1 Dron Vasile 

2 Boca Ioan-Doinel 

3 Humulescu Traian 

4 Apopei Vasile 

5 Trofin Gheorghe 
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6 Cojocaru Vasile 

7 Bâtfoi Ioan 

COMISIA NR. 3 

ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA, ORDINE PUBLICA SI 

DREPTURI CETATENESTI , INVATAMANT, SANATATE, CULTURA,TINERET SI 

SPORT, PROTECTIE COPII, MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA 

1 Cozma Dumitru-Daniel 

2 Turluianu Daniel-Nita 

3 Campeanu-Gafton Mihai 

4 Luculescu Vasile 

5 Soldan Costel 

Activitatea comisiilor de specialitate în şedinţele săptămânale 

Ø Comisia 1 -12 

Ø Comisia 2 -16 

Ø Comisia 3 - 12 

 În perioada iunie-decembrie 2012 au avut loc un număr de 17 şedinţe ale 

Consiliului Local al oraşului  Tîrgu Neamţ, în cadrul cărora au fost adoptate 105 

hotărâri cu caracter normativ şi individual. Şedinţele au fost publice, presa locală şi 

cetăţenii interesaţi având acces la dezbateri. 

 Toate hotărârile au fost transmise în termenele legale către Instituţia 

Prefectului judeţului Neamţ, către instituţiile, societăţile comerciale sau serviciile 

publice interesate.  

Hotărârile de interes general au fost aduse la cunoştinţa cetăţenilor prin 

publicarea lor în mass - media, pe site-ul Primăriei oraşului, prin afişarea la panoul 

de afişaj din incinta instituţiei sau prin afişarea lor pe panourile de afişaj din 

localitate. 
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 În condiţile legii contenciosului administrativ, din totalul celor 105 de hotărâri, 

nu a fost contestată sau anulată, nici o hotărâre. 

TOTAL SEDINTE 2012- 22, din care : 

-şedinţe ordinare : 12 

-şedinţe extraordinare : 10 

TOTAL HOTARÂRI ADOPTATE : 165 
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IIIIII..PPrriimmăărriiaa  oorraaşşuulluuii  TTîîrrgguu  NNeeaammţţ  
--oorrggaanniizzaarree,,ppeerrssoonnaall  

 

Primar 

Viceprimar 

Secretar  

Administrator public  

Nr.personal DEPARTAMENTUL 
24 /ocupate 14 DIRECTIA DE BUGET-CONTABILITATE, RESURSE UMANE SI 

IMPLEMENTARE PROIECTE  structurata astfel: 
Ø Birou Buget –Prognoze-Contabilitate 
Ø Birou Resurse Umane  
Ø Compartiment Integrare Europeana si Implementare Proiecte 

19/ocupate 17 DIRECTIA VENITURI-IMPOZITE SI TAXE structurata astfel: 
Ø Birou Constatare, Impunere Control, Urmarire, Executare Silita 
Ø Compartiment Constatare, Impunere, Control Fiscal pers. Fizice, 

Incasarea si contabilitatea veniturilor 
11/ocupate 5 SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS, ADMINISTRATIE LOCALA, 

AUTORITATE TUTELARA, AUTORIZARI structurat astfel: 
Ø Compartiment Juridic-Contencios 
Ø Compartiment  Administratie Locala, Autoritate Tutelara 
Ø Compartiment Autorizari 

13/ocupate 9 SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, CADASTRU 
Ø Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului structurat astfel: 
Ø Birou Cadastru-Registru Agricol 
Ø Compartiment  Administrarea Domeniului Public si Privat 

10/ocupate 7 SERVICIUL COMUNICARE SI RELATII PUBLICE structurat astfel: 
Ø Compartiment Relatii Publice-Relatii Externe 
Ø Compartiment Mass-Media, Sport, Turism ,Transporturi 
Ø Compartiment Registratura, Relatii cu Publicul, Arhiva 
Ø Compartiment Informatica  

10/ocupate 5 BIROUL INVESTITII  structurat astfel: 
Ø Compartiment Investiti i 
Ø Compartiment  Achizitii Publice 
Ø Compartiment Fond Locativ, Asociati i de Proprietari, Gospodarie 

Comunala; 
3/ocupate 2 COMPARTIMENT AUDIT INTERN  

Total posturi: 94, din care: 

Ø Demnitari publici: 2 
Ø Secretar oras: 1 
Ø Administrator public: 1(personal contractual)- neocupat la finele anului 2012 
Ø Functii publice de conducere: 12(inclusiv secretarul orasului) 
Ø Functii publice de executie: 79 
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Modificari in anul 2012 

Ø La personalul contractual :- dispozitie majorare salar  7,4%  : 73.  
Ø La functionarii publici : 

- reluari activitate : 7 

- mutari definitive : 4 

- suspendare activitate : 8 

- transferuri in interesul serviciului :1 

- promovari functionari publici : 5 

-dispozitie majorare salar  7,4% : 93  

- dispozitie spor periclitate - una comuna pentru toti salariatii 

Ø Concursuri pentru ocupare funcţii publice  de execuţie:3 
- Ocupare functie publica vacanta in cadrul Directiei Venituri-Impozite si 

Taxe 
- Ocupare funţie publică vacantă în cadrul Serviciului Comunicare şi Relaţii 

Publice 
- Ocupare funcţie publică vacantă  în cadrul Serviciului Public de Asistenta 

Sociala 
Ø Concursuri pentru ocupare funcţii publice  de conducere : 4 

- Şef Birou Informatică din cadrul SPCLEP 
- Sef Serviciu Juridic-Contencios, Administraţie locală, Autoritate tutelară 
- Şef Serviciu Poliţia Locală 
- Sef Birou Constatare, Impunere Control,Urmărire,Executare   silită din 

cadrul Direcţiei Venituri-Impozite şi Taxe 
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IIVV..SSeerrvviicciiii  ppuubblliiccee  îînn  ssuubboorrddiinneeaa  
CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall--oorrggaanniizzaarree,,ppeerrssoonnaall  

  
  

  
1. Aparatul de lucru al CL – 1 post ocupat 
2. Serviciul Public de Asistenţă Socială este structurat astfel :  
Ø 1 sef serviciu –ocupat 
Ø Compartiment Asistenţă Socială – 7/ocupate 4 
Ø Compartiment Protecţie Socială- 3/2 ocupate 
Ø Cantina de Ajutor Social – 4 /4 ocupate  
Ø Compartiment Protecţia Drepturilor Copilului- 2 /1 ocupat 
Ø Compartiment Asistenta med. comunitara- 19/16 ocupate 
Ø Asistenti personali-111/10 ocupate de asistenţi personali ai persoanelor cu 

handicap gradul I şi 92 indemnizaţii persoane cu handicap 
 

3. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor -14/9 
ocupate-  este structurat astfel :  

Ø Compartiment de evidenţă a populaţiei – 4/ 3 ocupate 
Ø Birou informatică – 7/3 ocupate  
Ø Compartiment stare civilă – 2 /2 ocupate 
Ø 1 sef serviciu- ocupat 

 
4. Serviciul Public Politia Locala : 20/18 ocupate, din care: 
Ø 1 post sef serviciu –ocupat 
Ø 18 posturi agenti locali -17 ocupate  

 
5. Serviciul Voluntari pentru Situaţii de Urgenţă  (ocupate 2), din care:  

- 1  post şef serviciu-ocupat 
- 1  post şef formatie –ocupat 
- 71  voluntari 
 

6. Serviciul Administrativ – Gospodăresc: 19  posturi (ocupate 16), din 
care: 

- 7  muncitori I 
- 6 muncitor III 
- 1 muncitori IV 
- 3 şoferi  
- 1 sef formatie 
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VV..IInnssttiittuuţţiiii  ssii  ssoocciieettăăţţii  ccoommeerrcciiaallee  iinn  
ssuubboorrddiinneeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall--

oorrggaanniizzaarree,,ppeerrssoonnaall  
 
 

1.  Casa Culturii « Ion Creanga »- 11/11 ocupate 

  - 1 post director 
- 5 posturi referenti  
- 1 post administrator 
- 2  muncitori 
- 2  dansatori 

      

2. Biblioteca oraseneasca-  3 posturi ocupate, din care: 
Ø 2 bibliotecari  
Ø 1 muncitor 
 
2. Cresa nr.1 (Centru de zi 0-3 ani): 10 posturi ocupate, din care:  
Ø 3 asistente medicale 
Ø 5 infirmiere 
Ø 1 bucătareasa 
Ø 1 spălătoreasă 

 
3. Spitalul orasenesc “Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt- 406 /323 ocupate (la 

31.12.2012) 
Ø 184 sunt ocupate de personal medico-sanitar, (din care :  41 sunt ocupate de 

medici si alt personal sanitar cu studii superioare, 143 personal sanitar mediu) 
Ø   84  personal auxiliar 
Ø   24 -  personal TESA 
Ø   31 – personal muncitor, deservire si alte categorii. 

Structura pe paturi se prezinta astfel: 

-     Sectia medicina interna                                                 - 55 paturi 

-     Sectia obstetrica ginecologie                                         - 35 paturi 

Ø  Compartiment neonatologie                                           -  20 paturi 
Ø  Sectia chirurgie generala                                               - 30 paturi 
Ø  Sectia boli infectioase                                                    - 25 paturi 
Ø  Sectia cardiologie                                                          - 30 paturi 
Ø  Sectia reumatologie                                                        - 25 paturi 
Ø  Sectia pediatrie                                                              - 40 paturi 
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4. SC CIVITAS COM SRL- 26 angajaţi  
- administrarea pieţei agroalimentare, oborul şi bazarul  
- prestări servicii  
- realizarea obiectivelor de investiţii din piaţa agroalimentară 
 

5. SC ECO TG SRL – 59 angajaţi 
Ø precolectare, colectare si transport a deseurilor municipale, inclusiv a 

deseurilor toxice periculoase din deseuri menajere, cu exceptia celor cu regim 
special 

Ø sortarea deseurilor 
Ø colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase 

provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici neasimilabile cu 
cele menajere 

Ø lucrari de instalatii electrice şi construcţii 
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VVII..  BBUUGGEETTUULL  OORRAAŞŞUULLUUII  TTÎÎRRGGUU  NNEEAAMMTT  
  ÎÎNN  AANNUULL  22001122  

  
 

   
1. Bugetul în perioada 01.01.2012- 30.06.2012 
Ø Bugetul iniţial aprobat prin HCL nr. 18/31.01.2012 
Ø Rectificare –aprobată prin HCL nr. 49/27.04.2012 

     

Nr.     
crt 

Denumire capitol 

Buget initial 
HCL 

18/31.01.2012 
Rectificare    

HCL 
49/27.04.2012 

Buget rectificat 
30.06.2012 

A.  Sectiunea functionare 

Autoritati publice: 2,315,000   2,315,000 

*personal 1,720,000   1,720,000 

1 

*materiale 595,000   595,000 

Evidenta Populatiei 270,000   270,000 

*personal 190,000   190,000 

2 

*materiale 80,000   80,000 
3 Alegeri locale 100,000 20,000 120,000 
  *personal 0 110,000 110,000 
  *materiale 100,000 -90,000 10,000 
3 Plati dabanzi 1,700,000   1,700,000 
4 Transferuri cu caracter general 0   0 

Ordine publica,situatii de urgenta, protectia civila 540,000 0 540,000 

*personal 280,000   280,000 

5 

*materiale 260,000 0 260,000 

Invatamant 15,068,000   15,068,000 

personal 13,670,000   13,670,000 

6 

materiale 1,398,000   1,398,000 

Sanatate 380,000   380,000 

*personal 340,000   340,000 

7 

*materiale 40,000   40,000 

Cultura 1,103,000 415,000 1,518,000 

*personal 58,000   58,000 

*materiale 925,000 415,000 1,340,000 

*transferuri (Casa Culturii+Religie+Activitati 

sportive) 630,000   630,000 

8 

*plati recuperate ani precedenti -510,000   -510,000 

Asistenta sociala 1,362,000 95,000 1,457,000 

*personal 375,000   375,000 

*materiale 300,000 20,000 320,000 

9 

*transferuri (fundatii+indemnizatii asistenti 
personali+aj incalzire) 687,000 75,000 762,000 

Servicii de dezv.publ.si locuinte 1,943,500 40,000 1,983,500 

Personal  245,000   245,000 

10 

Materiale 798,500 40,000 838,500 
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 Rambursari rate credit 900,000   900,000 

Salubritate 436,000   436,000 
11 

   Materiale 436,000   436,000 
12 Combustibil si energie (subventie diferenta pret 

gcal PrimLocato) 30,000   30,000 

Agricultura 17,000   17,000 
13 

*materiale 17,000   17,000 

Transporturi  614,000 130,000 744,000 
14 

      *materiale 614,000 130,000 744,000 

  TOTAL Sectiune functionare 25,878,500 700,000 26,578,500 

B.  Sectiunea dezvoltare 

Autoritati publice: 30,000   30,000 
1 

*capital 30,000   30,000 

Invatamant 421,500 400,000 821,500 

*capital 420,000 400,000 820,000 

2 

*transferuri-56 1,500   1,500 

Sanatate 699,000   699,000 
3 

*capital 372,000   372,000 
  *din care excedent executie SD-2011 223,000   223,000 
  *transferuri-aparatura medicala 365,000   365,000 
  *suma transferuri recuperata Spital Tirgu Neamt -38,000   -38,000 

Cultura 643,000   643,000 

*capital 133,000   133,000 

4 

*transferuri-56 510,000   510,000 

Asistenta sociala 1,000   1,000 

*capital 1,000   1,000 

5 

*transferuri-56     0 

Servicii de dezv.publ.si locuinte 1,578,000 220,000 1,798,000 

*capital 1,478,000 220,000 1,698,000 

6 

*participare majorare capital-72-CIVITAS 100,000   100,000 

Salubritate 20,000   20,000 
7 

*capital 20,000   20,000 

Dezvoltare regionala 16,000   16,000 
8 

*transferuri-55 16,000   16,000 

Transporturi  21,000   21,000 
9 

*capital 21,000   21,000 

TOTAL Sectiune dezvoltare 3,429,500 620,000 4,049,500 

C.  TOTAL BUGET 2012 (A + B ) 29,308,000 1,320,000 30,628,000 
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2. Bugetul pentru perioada 30.06.2012-31.12.2012 
Ø Bugetul la data de 30.06.2012 
Ø Rectificare aprobată prin HCL nr.   93 din 10.08.2012 
Ø Rectificare aprobată prin HCL nr. 113 din 23.08.2012 
Ø Rectificare aprobată prin HCL nr. 119 din 05.10.2012 
Ø Rectificare aprobată prin HCL nr. 121 din 26.10.2012  
Ø Rectificare aprobată prin HCL nr. 132 din 30.10.2012 
Ø Rectificare aprobată prin HCL nr. 145 din 14.11.2012 
Ø Rectificare aprobată prin HCL nr. 147 din 23.11.2012 
Ø Rectificare aprobată prin HCL nr. 155 din 05.12.2012 
Ø Rectificare aprobată prin HCL nr. 158 din 18.12.2012 
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3. Situatia furnizorilor neachitati la 30.06.2012 
(MII LEI) 

Nr.crt Denumire furnizor Suma Explicatii 
1. S.C. ACVATERM 361.976 lucr.apa,canal,salubritate 
2. S.C.APA SERV 

P.Neamt 
4.846 Consum apa 

3. SC A C COMPANY 
Vanatori 

30.163 pietris,sort 

4. SC AG San Invest 
Tg.Neamt 

56.520 Utilitati apa,canal, 
instalatii termice Statia 
transfer gunoi menajer 

5. SC Avensa Iasi 73.140 Proiectare reabilitare 
Liceu Conta si Sc.2 

6. SC Consulting Project 
Bussines Bucuresti 

59.360 Doc.tehnica pt.canalizare 
menajera Humulestii noi si 
Blebea 

7. SC Dadiv 24.886 alimente 
8. SC Dol 4.467 alimente 
9. SC Electonus Piaf 

Bacau 
1.574.500 Reparatii ,asfaltari strazi 

10. SC ECO Tg.Neamt 129.507 Lucr diverse pe domeniul 
public 

11. SC Edil Proiect 
P.Neamt 

69.255 Proiectari 

12. SC Elsaco Iasi 48.887 Lucr inst. solare 
cresa,Grad.1,Grad.2 

13. SC Elba Timisoara 2.303.682 Lampi Leduri economice 
14. SC Eurosal Tg.Neamt 793.886 Lucrari salubritate,spatii 

verzi 
15. Eon Gaz 42.761 Consum gaz 
16. Eon Electrica 112.815 Consum energie electrica 
17. SC Lukoil Bucuresti 59.800 combustibil 
18. SC Iasicon Iasi 156.622  Lucr.amenajari parcari, 

reabilitare termica 
19. SC MSG Grim 

Construct P.Neamt 
25.709 Lucr.baza sportiva 

Humulesti 
20. SC ProToby 34.510 proiect 
21. SC Grup Soft P.Neamt 11.205 Programe si service soft 

contabilitate si impozite 
22. Cabinet avocat 

Negelschi 
11.160 Servicii avocatura 

23. SC Romserv 5.222 Alimente 
24. SC Sandoterm 

Tg.Neamt 
17.805 Mat.electrice 

25. SC Symmetrica 
Suceava 

1.598.845 Amenajari trotuare 

26. SC Spendid 12.821 Service si reparatii 
calculatoare 
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27. SC ABC Electonic 1.032 Componente calculatoare 
28. AF Atanasiu 1.708 Mocheta 
29. SC Aldum 437 Materiale curatenie 
30. Asociatia bibliotecarilor 700 Curs bibliotecar 
31. Autoservice Iacoboaie 303 Service auto 
32. SC Bibliopolis 4.644 Carti si imprimate 
33. SC Bid Unit 1.678 Materiale intretinere 
34. Cabinet Merlusca 365 Taxa radiere 
35. SC Comisomar 1.639 Incarcare stingatoare 
36. Editura Princeps 1.699 Carti 
37. SC Electrodanny 1.302 Mat.electrice 
38. SC Electromagnetica 2.430 Service sist.alarmare 
39. SC Elnius 6.607 Materiale reparatii 

pompieri 
40. SC Eurosept 1.400 Service deseuri medicale 
41. SC Filip si Compania 9.140 Echipamente politia 

comunitara 
42. SC FIN Protect Cons 1.500 Proiect securitate cantina 

Sf.Teodora 
43. Grup presa Accent 950 Publicitate 
44. Editura Humanitas 972 Carti 
45. SC Jessica Line 987 Mat.curatenie 
46. SC Magacom 4.347 Materiale intretinere 
47. SC Maluco 1.591 Piese auto 
48. PF.Vasilca 870 Service program 

asist.sociala 
49. PFA Atomei 1.800 Piese auto 
50. Radio M plus 952 Publicitate 
51. Realitatea Media 1.410 Publicitate 
52. Romtelecom 2.645 Conv.telefonice 
53. Rosotel 564 Executat stampile 
54. SC Star met 1.388 Piese autogreder 
55. SC Stiefel 1.463 Harti 
56. SC Zaharescu 278 Materiale intretinere 
 TOTAL 7.681.151  
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4. Situaţie arierate şi plăţi compensate prin OG 12 din 2012 
Ø Situatia platilor la furnizori de bunuri si prestari servicii restante devenite 

arierate  la data de 30.10.2012 

Nr.crt Denumire furnizor Suma restanta lei 
1.  SC Acvaterm SA T irgu Neamt 317.002 
2. SC AG.SAN Invest Srl Tirgu Neamt 12.304 
3. SC ARCOM Bucuresti 7.643 
4. SC AVENSA Consult Iasi 93.140 
5. SC CITOMET Bacau 59.360 
6. SC EdilProiect Piatra Neamt 69.255 
7. SC ELBA Com SA Timisoara  2.303.682 
8. SC ElectronusPiaf Bacau  1.217.318 
9. SC Elsaco Botosani 48.887 
10. SC Eurosal Tirgu Neamt 450.602 
11. SC ING TOP Construct Bucuresti 2.276 
12. SC Grup Soft Piatra Neamt 12.895 
13. SC General Construct Piatra Neamt 6.505 
14. SC Help Devices Bucuresti 9.304 
15. SC Iasicon Iasi 125.573 
16. SC MSG Piatra Neamt 317.919 
17. SC RomLuc Bucuresti 16.854 

 TOTAL 50.700.519 
 

Ø Situatia platilor compensate prin Ord.13/2012 

Nr.crt Denumire furnizor Suma  compensate 
 

1. SC AG.SAN Tirgu Neamt 10.216 
2. SC EUROSAL  Tirgu Neamt 164.658 
3. SC ECO TG. Tirgu Neamt 68.741 
4. SC ELECTRONUS PIAF Bacau 307.682 
5. SC SYMMETRICA Suceava 2.077.568 
6. SC MSG Piatra Neamt 25.813 
7. SC PROTOBY Iasi 34.510 
   TOTAL 2.689.188 
   

Ø Situatia platilor compensate prin Ord.13/2012 si Ord 61/2012 

Nr.crt Denumire furnizor Suma  compensate 
 

1. SC AG.SAN Tirgu Neamt 10.216 
2. SC EUROSAL  Tirgu Neamt 357.400 
3. SC ECO TG. Tirgu Neamt 116.889 
4. SC ELECTRONUS PIAF Bacau 705.682 
5. SC SYMMETRICA Suceava 2.077.568 
6. SC MSG Piatra Neamt 120.407 
7. SC PROTOBY Iasi 190.702 
8. SC CITOMET AC Girov 59.360 
9. ANTON ELECTOSERV Tg.Neamt 14.550 
10. A&C COMPANY Vanatori 5.286 
11. ELSACO ELECTRONIC Botosani 48.888 
12. SC GRUP SOFT Piatra Neamt 12.958 
   TOTAL 3.719.906 
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5. Situatia arieratelor inregistrate in contabilitate fata de furnizorii de 
bunuri , servicii si lucrari  
pentru care s-a făcut împrumut la MFP în anul 2013 pe o perioadă de 5 ani 
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6. Situaţie arierate transmisă la Consiliul Judeţean Neamţ 
care a stat la baza sumei  primite în bugetul pentru anul 2013 
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VVIIII..  VVEENNIITTUURRII--IIMMPPOOZZIITTEE  ŞŞII  TTAAXXEE  
  ÎÎNN  AANNUULL  22001122  

  
  

BUGETUL PROGNOZAT SI  REALIZAT  - ANUL  2012 , în conditiile aplicarii 
art.14, alin.7 din Legea nr.273/2006 privind finantele publie locale 

                                                                                                                               
mii lei 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr.crt.               Denumire sursa de venit                                         Suma 

                                                                                           Prognozat     Realizat    % 

VENITURI –SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 

A1.      VENITURI PROPRII 

1.    Venituri proprii din:                                                        12.933            12.018    93  

          a)  Venituri din impozite si taxe locale                         8.117             7.213     89 

b) Cote defalcate din impozitul pe venit                                                                   
–cota de 41,75%                                                      4.854          4.805    100 

2.    Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea  bugetelor locale 

           Cod 11.02.06 (80%)                                                    7.532            7.532    100 

3.   Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit 

       Pentru echilibrarea bugetelor locale –cod 04.02.04.(80%)   455           444    98 

4.   Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor  privind  

         drumurile  comunale si judetene –cod 21.22.02.05            113           113   100       

     TOTAL VENITURI PROPRII                                               21.033       20.107  96 

5. Varsaminte  din sectiunea  de functionare  pentru finantarea  

     sectiunii de dezvoltare  

care se reflecta cu valoare negativa                                 - 7.041,86      -6.641,66    94                                                               

Total venituri  –sectiune de functionare                        13.991,14   13.465,34     96 

VENITURI  SECTIUNEA  DE  DEZVOLTARE                                                    
1.1Varsaminte din sectiunea de functionare                       +7.041,86    +6.641,66   

2.   Sume rezultate din valorificarea unor bunuri                        +430      +409,70 
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3.   Subventii pentru cheltuieli  de capital                                          -             -       

4.   Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru 

finantarea cheltuielilor de capital (441+774)                            -              - 

5.   Sume primite  de la Uniunea Europeana si/sau alti donatori in  

contul platilor efectuate si prefinantari                                     -              -   
______________________________________________________________ 

 Total- venituri sectiunea de dezvoltare                           7.471,86    7.051,36     94   
__________________________________________________________   __ 

TOTAL GENERAL                                                                  21.463      20.516,7   96 

 

Ø Numarul de roluri  fiscale nominale unice   : 
Ø Persoane fizice:             10.833   roluri 
Ø Persoane juridice               758   roluri 

TOTAL                              11.591   roluri   
 

Conform Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei un nr de 69 de 
societati  sunt pe   rolul instantelor judecatoresti  in procedura de faliment, primaria 
inscriindu-se la masa credala cu o creanta  de   2.309.000 lei, inclusiv majorarile  de 
intarziere, sumă ce urmează a fi incasată in funcţie de sentintele judecatoresti, in 
cativa ani. 

Ø Măsuri de executare silita in vederea incasarii debitelor  

Contribuabili                                       Nr. dosare  executare silita 

Persoane fizice                                               486                         

Persoane juridice                                              43                         
          TOTAL                                                   529                          

Ø Popriri pe salarii si conturi bancare 

       Contribuabili                               nr. popriri pe salarii si conturi bancare 

- Persoane fizice                                             462 
- Persoane juridice                                            88 
          TOTAL                                                      550                       
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Ø Facilitati fiscale acordate la persoane fizice 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nr. crt.       Tip reducere/ scutire                           Nr.cazuri    Suma scazuta – lei- 

                              (temei legal) 

1.     Decret Lege 118/1990( detinut politic)                 64                  22.753 
2.     Lege 341/2004 (eroi Revolutie)                             5                     1.062  
3.    Reducere cu 50% -HCL 139/2010                       320                 24.819 
4.     Scutire 100%-  HCL 139/2010                            460                  74.114 
5.     Grad  invaliditate I– Cod Fiscal                             46                    6.545 
6.     Handicap grav/ accentuat   -Cod Fiscal              163                  29.080   
7.     Vaduve veterani razboi – Cod Fiscal                     96                  14.036 
8.     Veterani razboi –Cod Fiscal                                   50                  17.322 
9.     Hotarari Consiliu Local                                           17                  14.363   

Total                                                                        1221                204.094 

Ø Nr. de societăţi comerciale verificate conform Legii  571/2003 privind Codul 
Fiscal si OG.92/2003 privind Codul de procedura Fiscala - 74. În urma 
verificarilor efectuate a fost atrasa  suplimentar suma de 44.084 lei. 

Ø In baza Legii 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva 
cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, art.17 –Obligatiile 
autoritatilor administratiei publice locale – au fost trimise peste 7000 de 
scrisori de instiintare catre proprietarii de locuinte care nu au incheiat polite de 
asigurare a locuintei. 
                                                                        

       INDICATORI PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012 

Ø Gradul de realizare a veniturilor proprii :   88.04 % 
Ø Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate :  88%   
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Denumire indicator                                  drepturi constatate  incasari realizate % 

- impozit pe cladiri de la persoane fizice :                  802                          715     89.15 

-impozit pe cladiri de la persoane juridice;              1201                       1.039      86.51 

-impozit pe teren de la persoane fizice                     454                          400      88.10 

-impozit pe teren de la persoane juridice                  375                          362      96.53 

-impozit pe terenul din extravilan                              114                            96       4.21 

-impozit pe mijloace de transport- pers.fizice            661                          516      8 .06  

-impozit pe mijloace de transport- pers. juridice       301                           271     90.03 

- venituri din concesiuni si inchirieri                          364                           309     87.63 

 TOTAL                                                                   4272                       3.766      88,15 

Ø Restanta totala la sfarsitul anului 2012 este de 4.920.000 lei din care: 

- 2.466.000 lei debite si  

 -  265.000 lei majorari,  sunt restanţe aferente societatilor  in insolventa, faliment si  
litigii, precum si a persoanelor fizice cu amenzi de circulatie si alte amenzi  pentru 
care s-au emis mandate de executare munca in folosul comunitatii, restanta  a carei 
incasare depinde  de instantele judecatoresti.  

Diferenta de 2.454.000 lei reprezinta restanta  reala de incasat din care :  

- circa 1.284.000 lei reprezinta restanta asupra proprietatilor 

- 1.170.000 lei reprezinta restanta din amenzi de circulatie si alte amenzi. 

Ø Principalele categorii de impozite pe proprietati  cu restanta sunt: 

-impozit cladiri persoane fizice                                                 267.704  lei 

-impozit cladiri persoane juridice                                              250.787 lei 

-impozit teren persoane fizice                                                  179.334 lei 

-impozit teren persoane juridice                                                 39.485 lei 

-impozit teren extravilan                                                             33.383 lei 

-impozit mijloace de transport persoane fizice                         387.053 lei 

-impozit mijloace de transport persoane juridice                     123.166 lei 
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Cele mai mari restante se inregistreaza la amenzi de circulatie si alte amenzi -
1.170.000 lei.  

Sunt în evidenţă 113 persoane pentru care instantele au emis mandate de 
executare munca in folosul comunitatii. Desi fiecare persoana este anuntata pentru  
a se prezenta si executa  orele de munca stabilite de instanta,  acestea nu se 
prezinta,  iar ca urmare, este instiintata iarasi instanta care a emis mandatul. 
Conform  OG.nr.55/2002 instanta inlocuieste munca in folosul comunitatii din nou cu 
sanctiunea amenzii. Astfel, prin aplicarea acestei norme  se ajunge intr-un cerc 
vicios, total ineficient. 
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VVIIIIII..  AACCHHIIZZIIŢŢIIII  PPUUBBLLIICCEE  
  

1. CUMPĂRĂRI DIRECTE 
 

Nr. 

crt. 

Tip contract/Nr. 

contract 

Denumire societate Denumire achizitie Valoare lei 

fara TVA 

1. Lucrari nr. 

59/06.08.2012 

S.C. TMUCB SA Piatra 

Neamt 

Lucrari de modificare 

instalatie utilizare gaze natural 

la Casa Culturii Ion Creanga, 

Tg. Neamt 

4.841,36 lei 

2. Lucrari S.C. COSTERM SRL, 

Garcina 

“Lucrari de reparare la 

canalizarea blocului V1, oras 

Tg. Neamt” 

6.567,98 lei 

3. Lucrari nr. 

95/14.11.2012 

S.C. ASIRI 

INTERNA TIONAL SRL, 

P. Neamt 

“Reabilitare Strada Nucilor, 

oras Tg. Neamt” 

67.023,02 lei 

4. Lucrari nr. 

75/25.09.2012 

S.C. COSTERM SRL, P. 

Neamt 

“Lucrari de hidroizolatie la 

acoperisul Blocului M6 (ANL), 

oras Tg. Neamt” 

13.363,17 lei 

5. Lucrari nr. 

84/01.11.2012 

S.C. BETAROM GRUP 

SRL Grumazesti, 

Neamt 

“Lucrari de refacere a 

covorului asfaltic pe B-dul 

Stefan cel Mare, oras Tg. 

Neamt” 

68.235,07 lei 

6. Lucrari S.C. ASSIDUOUS 

ENDEAVOUR SRL, Tg.  

Neamt 

Lucrari de reparatii mobilier la 

birou primar si viceprimar din 

cadrul Primariei orasului Tg. 

Neamt 

6.073,08 lei 

7. Lucrari nr. 

55/26.07.2012 

S.C. DZC CONSTRUCT 

SRL, Davideni, Neamt 

Lucrari de reparatii interioare 

si finisaje, lucrari de instalatii 

electrice interioare la Sectia 

Reumatologie – Laborator de 

recuperare din cadrul 

Policlinicii Tg. Neamt 

35.341,80 lei 

8. Lucrari nr. 

78/04.10.2012 

S.C. KATEL GROUP 

SRL P. Neamt 

Marcaj rutier transversal si 

longitudinal-material, 

premarcaj si manopera si 

furnizare + manopera 2 buc. 

de indicatoare trecere de 

pietoni cu contur fluorescent 

42.323,02 lei 
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pentru fluidizarea si siguranta 

traficului rutier in orasul Tg. 

Neamt 

9. Lucrari  S.C. TMUCB SA P.  

Neamt 

Lucrari de spalare chimica 2 CT 

Beretta la Casa Culturii din 

orasul Tg.  Neamt 

1.107,45 lei 

10. Lucrari nr. 

120/12.11.2012 

S.C. DZC CONSTRUCT 

SRL, Davideni, Neamt 

Lucrari de constructii de 

trotuare (pavele si borduri) pe 

Strada Eternitatii, oras Tg. 

Neamt 

63.102,57 lei 

11. Lucrari nr. 

57/02.08.2012 

S.C. TMUCB SA P. 

Neamt 

Lucrari sanitare, tamplarie 

PVC si confectii metalice la 

Stadion Cetatea, oras Tg. 

Neamt 

27.181,94 lei 

12. Lucrari nr. 

58/02.08.2012 

S.C. TMUCB SA P. 

Neamt 

Lucrari de constructii Stadion 

Cetatea, oras Tg.  Neamt 

62.846,65 lei 

13. Lucrari nr. 

71/07.09.2012 

S.C. ASSIDOUS 

ENDEAVOUR SRL, Tg.  

Neamt 

Lucrari de reparatii zidarie si 

varuire cu var lavabil, lucrari 

de reparatii si montat parchet 

la Primaria Tg. Neamt 

15.793 lei 

14. Lucrari S.C. MSG GRIM 

CONSTRUCT SRL, Tg.  

Neamt 

Reparatii sarpanta la central 

termica de la Cresa, oras Tg.  

Neamt 

2.894 lei 

15. Lucrari nr. 

170/28.11.2012 

S.C. LUCRIS SERV 

SRL, Negresti, Neamt 

Lucrari de montare, bransare 

si debransare la reteaua 

electrica a instalatiilor de 

iluminat ornamental – festiv 

pentru sarbatorile de iarna in 

orasul Tg.  Neamt 

66.500 lei 

16. Lucrari nr. 171 

bis/29.11.2012 

S.C. AG SAN INVEST 

SRL Tg.  Neamt 

Lucrari de reparatii scara acces 

Piata Obor, oras Tg. Neamt 

65.057 lei 

17. Lucrari nr. 

171/29.11.2012 

S.C. AG SAN INVEST 

SRL Tg.  Neamt 

Lucrari de reabilitare cai de 

acces si alei pe Strada Aleea 

Zimbrului, oras Tg. Neamt 

66.300 lei 

18. Servicii nr. 

21/16.03.2012 

S.C. SPLENDID SRL. 

Tg. Neamt 

Servicii de reparare si 

intretinere a echipamentului 

informatics si a perifericelor 

informatice la Primaria 

60.000 lei 
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orasului Tg. Neamt 

19. Servicii nr. 

66/27.08.2012 

IRIMIA DRAGOS 

IONEL II Tg.  Neamt 

Diriginte de santier privind 

lucrarile: “Lucrari de reparatii 

interioare si finisaje, lucrari de 

instalatii electrice interioare la 

Sectia Reumatologie – 

Laborator de recuperare din 

cadrul Policlinicii, Tg. Neamt” 

2.200 lei 

20. Servicii nr. 

67/27.08.2012 

IRIMIA DRAGOS 

IONEL II Tg.  Neamt 

Diriginte de santier privind 

lucrarile: “Lucrari sanitare si 

tamplarie PVC si confectii 

metalice la Stadion Cetatea, 

Tg. Neamt” 

2.000 lei 

21. Servicii nr. 

65/27.08.2012 

IRIMIA DRAGOS 

IONEL II Tg.  Neamt 

Diriginte de santier privind 

lucrarile: “Lucrari de 

constructii la Stadion Cetatea, 

Tg. Neamt” 

4.200 lei 

22. Servicii nr. 

47/07.06.2012 

INCDT Bucuresti “Cerere de finantare pentru 

Amenajarea unui Centru de 

informare si promovare 

turistica in orasul Tg.  Neamt” 

60.000 lei 

23. Servicii nr. 

53/26.07.2012 

S.C SISTEME DE 

MANAGEMENT 

PEGAS SRL 

“Consultanta profesionala 

pentru dezvoltarea 

procedurilor privind controlul 

managerial conform OMFP 

946/2005’ 

18.300 lei 

24. Servicii nr. 

52/19.07.2012 

S.C. CELERANT 

CONSULTING SRL Iasi 

“Studiu de evaluare a 

impactului campaniei de 

promovare din cadrul 

proiectului Valea Ozanei… mit 

si legenda” 

41.500 lei 

25. Servicii nr. 

168/28.11.2012 

S.C. ANTON 

ELECTROSERV SRL 

Tg. Neamt 

“PT- Extindere LEA 0,4 Kv 

alimentare cu energie 

electrica locuinte Str. 

Ogoarelor, oras Tg.  Neamt” 

8.000 lei 

26. Servicii nr. 

91/07.11.2012 

BRM S.A. P. Neamt Servicii de consultant in 

domeniul achizitiilor publice 

100 

euro/luna 

27. Servicii nr. S.C. ELEVEN SRL, Capturare si transport caini 

comunitari de pe raza orasului 

3.000 lei 
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121/19.11.2012 Secuieni, Neamt Tg. Neamt             

28. Servicii nr. 

83/01.11.2012 

S.C. RUTIER 

CONSULT SRL P. 

Neamt 

Servicii de proiectare pentru 

Modernizare Str. Castanilor, 

Str. Veterani, St. Vasile 

Alecsandri, Str. Mihai Viteazu, 

Str. Daciei, Str. Vanatorului, 

Str. HCC, Str. Nemtisor, oras 

Tg. Neamt 

67.500 lei 

29. Servicii nr. 

180/11.12.2012 

S.C. ANA FOREST 04 

SRL, Vanatori, Neamt 

Inchiriere utilaje de 

deszapezire in orasul Tg.  

Neamt 

55.477 lei 

30. Servicii nr. 

179/07.12.2012 

S.C. CONSTRUCT 

ASIST SRL P.  Neamt 

Diriginte santier: Lucrari de 

amenajare acces piata obor in  

orasul Tg.  Neamt 

1.600 lei 

31. Servicii nr. 

178/07.12.2012 

S.C. CONSTRUCT 

ASIST SRL P.  Neamt 

Diriginte santier: Lucrari de 

constructii de trotuare (pavele 

si borduri) pe Strada 

Eternitatii, oras Tg. Neamt 

2.000 lei 

32. Servicii nr. 

70/07.09.2012 

S.C. NEFERTITTI SRL  

Dorohoi, Botosani 

Diriginte santier: Reabilitare 

cai de acces si alei la institutii 

publice, scoli, lacasuri de cult, 

centre de asistenta sociala si 

cimitire in orasul Tg. Neamt 

3.000 lei 

33. Servicii nr. 

2/09.02.2012 

S.C. LASER CO SRL, 

Iasi 

Servicii de creare, postare si 

intretinere portal de 

promovare a zonei turistice 

Tg. Neamt in cadrul 

proiectului Valea Ozanei…mit 

si legenda 

30.000 lei 

34. Servicii nr. 

14/01.03.2012 

S.C. STREET EVENTS 

SRL, Iasi 

Servicii de promovare mass-

media – Crearea unui material 

de prezentare a zonei si 

insertia intr-un cotidian cu 

acoperire nationala in cadrul 

proiectului Valea Ozanei… mit 

si legenda 

37.800 lei 

35. Servicii nr. 

80/05.10.2012 

S.C. GHICI 

COMPUTERS SRL,  P. 

Neamt 

Redesignul, intretinerea si 

gazduirea site-ului 

www.primariatgneamt.ro 

13.600 lei 
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36. Servicii nr. 

77/01.10.2012 

S.C. MUNICIPAL 

LOCATO SERV SA, 

Roman 

Capturare si transport caini 

comunitari de pe raza orasului 

Tg. Neamt             

5.000 lei 

37. Servicii nr. 

6/17.02.2012 

Camera de Comert si 

Industrie Neamt, P. 

Neamt 

Servicii de inchiriere spatiu, 

amenajare stand si servicii de 

marketing privind participarea 

orasului Tg. Neamt la Tirgul De 

turism al Romaniei desfasurat  

in perioada 15-18 martie 2012 

la ROMEXPO in cadrul 

proiectului Valea Ozanei… mit 

si legenda 

16.454 lei 

38. Servicii nr. 

74/11.09.2012 

S.C. ANTON 

ELECTROSERV SRL, 

Tg. Neamt 

PT – alimentare cu energie 

electrica a obiectivului Casa de 

Cultura Ion Creanga, oras Tg.  

Neamt 

4.580 lei 

39. Servicii nr. 

43/28.05.2012 

S.C. COSTERM SRL, P. 

Neamt 

SF, PT si documentatie de 

avizare la obiectivul: Extindere 

retea stradala de gaze 

naturale pe Str. Valea Seaca, 

Zorilor si Hugo Schwab, oras 

Tg. Neamt 

39.980 lei 

40. Servicii nr. 

73/11.09.2012 

S.C. EUROSEPT SRL, 

P. Neamt 

Activitatea de transport si 

incinerare la unitati 

specializate ai autorizate, a 

deseurilor provenite din 

activitati medicale umane, 

veterinare si conexe 

3.000 lei 

41. Servicii nr. 

45/28.05.2012 

S.C. A&D PROJECT 

CONSULTING SRL P. 

Neamt 

Expertiza tehnica – Centru de 

informare si promovare 

turistica in orasul Tg.  Neamt 

8.955,65 lei 

42. Servicii nr. 

22/21.03.2012 

S.C. D&D ELECTRIC 

STAR SRL, Tg. Neamt 

Realizare PT si executie – 

Retea stradala energie 

electrica – extindere LEA 0,4 

Kw, Str. Independentei, oras 

Tg. Neamt 

46.739,69 lei 

43. Servicii nr. 

34/06.04.2012 

BOCANET NECULAI Taiere copaci in orasul Tg. 

Neamt (Piata, Camin Cultural 

Blebea, Str. Marasesti, Aleea 

2.000 lei 



34 

 

Salcamilor) – alpinist utilitar 

44. Servicii nr. 

20/16.03.2012 

S.C. SPLENDID SRL 

Tg. Neamt 

Furnizare cartuse de toner 

pentru imprimante, 

copiatoare si multifunctionale 

la Primaria orasului Tg. Neamt 

63.000 lei 

45. Servicii nr. 

4/14.02.2012 

S.C. EUROVIA 

NEAMT SRL, Tg. 

Neamt 

Inchiriere utilaje de 

deszapezire pe raza orasului 

Tg. Neamt 

10.466 lei 

46. Servicii nr. 

172/29.11.2012 

S.C. LUCRIS SERV 

SRL, Negresti, Neamt 

SPF+SS – Extindere retele de 

distributie publica in orasul Tg. 

Neamt 

65.800 lei 

47. Furnizare S.C. ELNIUS 

PRODCOM SRL Rg.  

Neamt 

Furnizare material pentru 

lucrari de renovare a scarilor 

de la intrarea principal in 

Primaria orasului Tg.  Neamt 

4.791,90 lei 

48. Furnizare S.C. CBX SYSTEM 07 

SRL Tg.  Neamt 

Furnizare ornament stradal 

din poliesteri armati cu fibra 

de sticla in format ou de paste 

5.000 lei 

49. Furnizare S.C. BUTAN TRANS 

SRL Tg.  Neamt 

Furnizare anvelope pentru 

autoturism SKODA NT01WXZ 

1.854,4 lei 

50. Furnizare nr. 

42/25.05.2012 

S.C ANRO SRL  

Vanatori, Neamt 

Achizitionare cosuri de gunoi 

stradale in orasul Tg.  Neamt 

24.255 lei 

51. Furnizare S.C. BETI  MARI 

IMPEX S.R.L. P. 

Neamt 

Furnizare lalea luminoasa – 4 

buc., con imbracat cu furtun 

luminos – 1 buc, instalatie 

luminoasa si furtun luminous 

alb. 

23.626 lei 

52. Furnizare nr. 

76/25.09.2012 

S.C. MSG GRIM 

CONSTRUCT SRL P. 

Neamt 

Furnizare amenajare spatii de 

joaca in zona Cooperatie si 

cartier Condreni, oras Tg.  

Neamt  

58.157 lei 

53. Furnizare nr. 

10/17.02.2012 

S.C. ALECU AUTO 

GRUP SERV SRL, 

Vanatori 

Furnizare produse alimentare 

la Cresa si Cantina de ajutor 

social, oras Tg. Neamt 

60.000 lei 

54. Furnizare nr. 

79/04.10.2012 

S.C. KATEL GROUP 

SRL P. Neamt 

Furnizare indicatoare rutiere 

pentru fluidizarea si siguranta 

traficului rutier in orasul Tg. 

23.464 lei 
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Neamt 

55. Furnizare nr. 

8/17.02.2012 

S.C. SANDOTERM SRL 

Tg. Neamt 

Achizitionare materiale 

electrice pentru iluminatul 

public in orasul Tg. Neamt 

61.000 lei 

56. Furnizare nr. 

177/07.12.2012 

S.C. CAMIUS COM 

SRL, Timisesti 

Furnizare chioscuri stradale in 

orasul Tg.  Neamt 

8.064,5 euro 

57. Furnizare S.C. ANISSILV SRL, 

Raucesti, Neamt 

Furnizare panouri publicitare – 

9 buc. 

5.806,53 

58. Furnizare nr. 

35/06.04.2012 

S.C. BOBY 

ADVERTISING SRL, 

Bucuresti 

Furnizare indicatoare rutiere 

in orasul Tg.  Neamt 

32.368,77 lei 

59. Furnizare nr. 

11/17.02.2012 

S.C. DADIVCOM SRL, 

Tg. Neamt 

Furnizare produse alimentare 

la Cresa si Cantina de ajutor 

social, oras Tg. Neamt 

60.000 lei 

60. Furnizare nr. 

18/14.03.2012 

S.C. ROMSERV SRL, 

Bacau 

Furnizare produse alimentare 

din carne si produse lactate la 

Cresa si Cantina de ajutor 

social, oras Tg. Neamt 

60.000 lei 

61. Furnizare nr. 

72/10.09.2012 

S.C. SIMETRA SRL, 

Tg. Neamt 

Livrare tamplarie PVC armat, 

la Sectia Reumatologie – 

Laborator Recuperare din 

cadrul Policlinicii Tg. Neamt 

16.261,5 lei 

62. Furnizare nr. 

94/12.11.2012 

S.C. CEZY GOLD, Tg. 

Neamt 

Cosuri de gunoi stradale si 

banci stradale in orasul Tg.  

Neamt 

52.000 lei 

63. Furnizare nr. 

27/28.03.2012 

S.C. A&C COMPANY 

SRL, Vanatori, Neamt 

Furnizare sort, nisip manual si 

balastru brut 

60.000 lei 

64. Furnizare nr. 

28/28.03.2012 

S.C. A&C COMPANY 

SRL, Vanatori, Neamt 

Furnizare piatra concasata 63.000 lei 

65. Furnizare nr. 

5/17.02.2012 

S.C ANRO SRL  

Vanatori, Neamt 

Achizitionare cosuri de gunoi 

stradale in orasul Tg.  Neamt 

24.255 lei 

66. Furnizare nr. 

15/01.03.2012 

S.C. ANISSILV SRL Tg.  

Neamt 

Furnizare tamplarie PVC cu 

geam termoizolant la groapa 

de gunoi si birou jandarmerie, 

oras Tg. Neamt 

5.479,48 lei 
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67. Furnizare nr. 

7/17.02.2012 

S.C. VOYAGER PROD 

COM SRL, Tg.  Neamt 

Furnizare produse de arhivare, 

papetarie, plicuri, articole de 

birou, pixuri, stilouri si 

markere la Primaria orasului 

Tg. Neamt 

61.000 lei 

68. 

 

Furnizare nr. 

9/17.02.2012 

S.C. SPLENDID SRL, 

Tg. Neamt 

Furnizare hartie de scris, 

imprimanta si fax, memorii 

externe la Primaria orasului 

Tg. Neamt 

61.000 lei 

69. Furnizare nr. 

13/01.03.2012 

S.C. FILIP si 

COMPANIA SNC, Tg. 

Neamt 

Furnizare echipament pentru 

agentii locali, conform 

regulamentului cadru HG 

1332/2012, oras Tg.  Neamt 

30.400 lei 

70. Furnizare nr. 

169/28.11.2012 

S.C. LUCRIS SERV 

SRL, Negresti, Neamt 

Furnizare produse in regim de 

inchiriere echipament 

professional de iluminat 

ornamental festiv pentru 

sarbatorile de iarna 

66.550 lei 

 

2. CERERE DE OFERTE 

Nr. 

crt. 

Tip contract/Nr. 

contract 

Denumire societate Denumire achizitie Valoare lei  

1 Furnizare nr. 

51/18.07.2012 

S.C. LUKOIL 

ROMANIA SRL,  

Bucuresti 

“ Achiziţia publică de 

carburanţi auto 

benzină Premium fara Plumb 

şi motorină pe baza de bonuri 

valorice” 

247499,99 lei 

2 Servicii nr. 

26/28.03.2012 

S.C. TOPGEOSYS SRL 

Suceava 

P.T. “Realizare si extindere 

retele stradale de canalizare 

menajera in localitatile 

Humulestii Noi, Blebea si 

Pometea” 

89304,8 lei 

3 Lucrari nr. 

1/09.01.2012 

S.C. SYMMETRICA 

SRL, Suceava 

“Reabilitare cai de acces si 

alei la institutii publice, scoli, 

lacasuri de cult, centre de 

asistenta sociala, cimitire in 

orasul Tg.  Neamt” 

1.860.000 lei 
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IIXX..  IINNVVEESSTTIIŢŢIIII  PPUUBBLLIICCEE  

 

Investiţii realizate din bugetul lo cal 

Nr.   
crt. 

Denumire investitie 

(pe obiective, inclusiv RK) 

Valoare 

totală  

Program 

2012 

Realizări 
cumulate la 
trim. IV 2012  

Realizări 
01.01.-20.06 

2012 

Realizări 
21.06.-31.12 

2012 

Program  

2013 

1  Licenta program legislatie. 12380 12380 12380 12380 0 0 

2 
 Achizitionare vehicul e primarie 

-PROGRAM RABLA 2012 
100807 32397 32397 0 32397 41628 

3 

 Gradinita cu PP nr. 2 -Scoala 
cu clasel e I-VII I,nr.2  

Tg.Neamt.-Extindere cladire 
unitate. 

  303.490 303.490 9.300 294.190 47.304 

4 

 Scoal a cu clasele I-VII I nr. 3 
"Ion Creanga"-Consolidare 

corpuri A,B,C.-Program 
Ministerul Educati ei. 

  462.000 442.000 58.854 383.146 0 

5 
Colegiul National „ Stefan cel  
Mare” Tg.Neamt.-Reabilitare 

corpuri A,B,C.- 

  100.000 100000 0 100.000 0 

6 
 Liceul economic "Vasile 

Conta" Tg.Neamt-Reabilitare 
instalati e ter moenergetica. 

  10.200 10.200 10.200 0 0 

7 
Scoala cu cl asele I-VIII  nr.2 

Tg.Neamt- Reabilitare sarpanta 
si invelitoare 

165000 165.000 160.627 160.627 0 4.373 

8 
Gradinita cu PP nr.2 Tg.Neamt   

Reabilitare sarpanta si 
invelitoare. 

70510 70.510 70.510 70.510 0 0 

9 

Scoala gimnazi ala nr.2-Grigore 
Gh.Voda-Tg.Neamt-Reabilitare 

si modernizare –  

 

Consultanta cerer e de 
finantare si analiza cos t 

beneficiu 

46570 46570 46570 10000 36570 0 

10 

Liceul tehnologic-Vasile C onta-
Tg.Neamt-Reabilitare si 

modernizare -  Consultanta 
cerere de finantare si analiza 

cost beneficiu 

46570 46570 46570 10000 36570 0 
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11 
Gradinita cu PP nr.2 

Tg.Neamt-achizitionare hota 
bucatarie 

5000 4469 4469 4469 0 0 

12 
 Gradinita cu PP nr.1 Tg.Neamt 

achizitionare hota bucatarie 
5000 4900 4900 4900 0 0 

13 
 Reabilitare Spital orasanesc 

Tg.Neamt 
78635 77858 77858 29691 48167 0 

14 
 Achizitionare aparat 

multifunctional BIOFORCE 
TNT 

9305 9305 9305 9305 0 0 

15 
 Achiz.set standard chirurgie 

proctologica. 
75000 74999 74999 74999 0 0 

16 

 Centrul de resurse culturale 
pentru Regiunea N ord-Est( 

Fost Camin cultural 
"Blebea"Tg.Neamt.)-

Constructie toalete si CT. 

136700 56.980 48.193 48.193 0 88.507 

17  Bloc M6-Racor d la utilitati 19000 19000 0 0 0 19000 

18 
Reabilitarea trotuarel or in 

orasul  Tg.Neamt. Etapa a-II- a. 
2360429 2360429 2360429 200000 2160429 0 

19 
Amenaj are parcari Tg.Neamt 

Etapa a II-a. 
4908653 281171 266169 0 266169 1000000 

20 
 Stati a de sortare, compos tare 
si transfer a gunoiului menaj er-

utilitati apa, canal. 
66516 66516 66516 20000 46516 0 

21 

 Extindere retele electrice 
Tg.Neamt si procurar e si 

montare pos turi de 
transfor mare. 

58821 58821 58821 58821 0 0 

22 
 Alimentare cu apa Str.  

Pastor ului-Humulestii Noi. 
28245 27205 27205 0 27205 0 

23 
 Modernizare cladire stadion 

orasenesc Tg.Neamt  
172500 107887 46685 0 46685 64613 

24 

 Reabilitare alei l a institutii 
publice, scoli, lacasuri de cult, 

centru de asistenta social a, 
cimitire 

1860000 877890 877890 200000 677890 982110 

25 
Extindere retea distributi e  
gaze naturale in cartier 

Humul esti. (Humulestii Noi) 
300016         300016 

26 
Achizitionare si amenaj are 
locuri de j oaca pentru copii. 

61000         61000 

27 
Realizare rasuflatori carosabile 

pentru retele de gaz metan. 
61200 28715 28715 28715 0 61200 

28 
 Achizitionare lampi stradale de 

iluminat economice. 
2290000 388000 388000 38000 350000 500000 
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29 
 Achizitionare materiale si 

echipamente el ectrice. 
63000 25326       63000 

30  Confectionare banci stradale. 44640         44640 

31 Achizitionare cosuri de gunoi. 60000 30076 60152 30076 30076 60000 

32 
 Reeval uarea domeniul ui public 
si privat al orasului Tg.Neamt 

5000 5000 5000 5000 0   

33 
 Intocmire PUZ zona Str.Unirii  
in  orasul Targu-Neamt. (ANL) 

74400   9500 9500 0 74400 

34 

  Intocmire PUG oras 
Tg.Neamt si documentatie 
cadas trala pentru domeniul 

public. 

250000   20500 20500 0 250000 

35 
Majorare capital SC CIVITAS 

COM SRL 
100000 100000 100000 100000 0 0 

36 

Proiect EcoManagement 
Tg.Neamt-Statie de selecti e, 
compostare si transfer gunoi 

menajer 

34510 34510 34510 0 34510 0 

37 
Reabilitare Strada Nucilor,  oras 

Tg. Neamt 
83200 0 0 0 0 83200 

38 
Lucrari de refacere a covorului 

asfaltic pe B-dul Stefan cel 
Mare, oras Tg. Neamt 

84620 0 0 0 0 84620 

39 

Marcaj rutier transversal si 
longitudinal-material, pr emarcaj 

si manopera si furnizare + 
manopera 2 buc. de 

indicatoare trecere de pietoni 
cu contur fl uorescent pentru 

fluidizarea si siguranta traficului 
rutier in orasul Tg. Neamt 

52480 0 0 0 0 52480 

40 

Lucrari de constructii de 
trotuar e (pavele si borduri) pe 

Strada Eternitatii, oras Tg. 
Neamt 

78250 0 0 0 0 78250 

41 

Lucrari de montare, bransare si 
debransare la reteaua electrica 

a instalatiilor de ilumi nat 
ornamental – festi v pentru 

sarbatorile de iarna in orasul 
Tg. Neamt 

82460 0 0 0 0 82460 

42 
Lucrari de reparatii scara acces 

Piata Obor, oras Tg. Neamt 
80670 0 0 0 0 80670 

43 
Lucrari de reabilitare cai de 

acces si alei pe Str ada Aleea 
Zimbrului, oras Tg. Neamt 

82200 0 0 0 0 82200 
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44 

Consultanta profesional a 
pentru dezvoltarea procedurilor 

privind controlul managerial 
conform OMFP 946/2005’ 

22700 0 0 0 0 22700 

45 
SPF+SS – Exti nder e retele de 
distributie publica in orasul Tg. 

Neamt 
81600 0 0 0 0 81600 

TOTAL   

  

4.309.971 
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XX..  FFOONNDD  LLOOCCAATTIIVV  ŞŞII    
AASSOOCCIIAAŢŢIIII  DDEE  PPRROOPPRRIIEETTAARRII  

 

 

In ceea ce priveste solicitarile de locuinte ANL si sociale, in anul 2012 au fost 
inregistrate un număr de 73 de cereri, pana in prezent la Primaria orasului Tirgu 
Neamt fiind inregistrate un numar total de aproximativ 832 de cereri. Pentru toate 
aceste cereri  au fost transmise raspunsuri tuturor solicitantilor prin care acestia sunt 
instiintati că cererile lor sunt luate in evidenta Primariei orasului Tirgu Neamt si ca in 
momentul in care Primaria va dispune de locuinte, acestea vor fi mediatizate si 
repartizate conform legislatiei in vigoare . 

Au fost trimise somatii chiriasilor de locuinte ANL si sociale si beneficiarilor 
imprumutului acordat pentru cumpararea unei locuinte, conform OG nr. 19/1994 care 
au restante la plata chiriilor si a ratelor. 

Programul national multianual privind cresterea performantei energetice a 
blocului de locuinte reprezinta documentul elaborat de Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului in baza programelor locale aprobate prin hotarari ale 
Consiliilor locale si transmise de catre coordonatorii locali, la care finantarea 
executarii lucrarilor de interventie se asigura astfel: 

-     50% din alocatii de la Bugetul de Stat, in limita fondurilor aprobate anual cu 
aceasta destinatie; 

-     30% din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale si/sau 
din alte surse legal constituite; 

-   20% din Fondul de reparatii al Asociatiei de proprietari si/sau din alte surse legal 
constituite. 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a alocat in anul 2010 Primariei 
orasului Tirgu Neamt, de la bugetul de stat, pentru programul mentionat mai sus, un 
credit de angajament in suma de 500.000 lei. Primaria orasului Tirgu Neamt a 
organizat procedurile de achizitie publica necesare, in baza fondurilor alocate. 

Lucrarile executate pentru reabilitarea termica la blocurile 4 si 5, str. Petru 
Rares au inceput in martie 2011. Lucrarile la aceste 2 blocuri au fost intarziate 
deoarece Asociatia de proprietari Petru Rares a colectat doar o parte din contributia 
de 20% prevazuta de lege, unii dintre locatarii blocurilor 4 si 5 avand intarzieri la 
plata lucrarilor executate. Astfel, Primaria orasului Tirgu Neamt a fost pusa in situatia 
de a inainta in judecata Asociatia de proprietari Petru Rares, care la rândul ei i-a 
chemat in judecata pe locatarii datornici pentru recuperarea sumelor restante. In 
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iunie 2011 a început reabilitarea blocului  B1, str. Calistrat Hogas, iar în septembrie 
2011, lucrarile de reabilitare termica a blocului 3(UFET), str. Stefan cel Mare. 

In urma prereceptiei din data de 24.01.2013, la cele patru blocuri s-au 
constatat ca sunt de executat urmatoarele remedieri: 

 a) La blocurile 4 si 5 de pe str. Petru Rares astfel: 

- exfolierea temeliei decorative in dreptul cosurilor de evacuare a centralelor termice 

- ignifugarea serpantei la ambele blocuri 

- montarea glafurilor interioare de apartament 

- inlocuirea sticlei existente la luminatoarele din pod cu plasa 

- remontarea parazapezilor cazute 

 b) La blocul B1 de pe str. Calistrat Hogas 

- montare cot burlan scurgere 

- remontarea parazapezilor cazute 

- verificarea suprafetei de intrare in bloc sa fie izolata termic 

- inlocuire geam termopan la ap. 20 

- reparat coltul cu blocul vecin – subzidire trotuar 

- ignifugare serpanta acoperis 

- de montat protectie cablu electric intrare in bloc 

- curatat tevi gaz 

- verificare tamplarie balcon la ap. 12 si 15 

- uniformizare tencuiala decorativa exterior 

 c) La blocul 3(UFET) de pe str. Stefan cel Mare 

- repararea ulucelor 

- burlane insuficiente la captarea apei din precipitatii 

- respectarea preturilor si calitatii materialelor in concordanta cu acestea 

- lipsa gura de aerisire a podului 

- lipsa trapa de urgenta pentru cosuri 

- calitatea scandurii folosite la tabon este inferioara (intesata de putregai) 
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- centura superioara a blocului degradata datorita loviturilor de ciocan si vibratiilor 
puternice din timpul eliminarii placii de beton armat din jurul blocului (in 
apartamentele de la etaj exista numeroase fisuri) 

- garantie pentru executarea lucrarilor si rezistenta materialelor de cel putin 25 ani 

- garantie calificata pentru rezistenta centurii la eventualele cutremure (de la 
organele competente) 

- la ap. 3 si 4 s-au constatat urmatoarele daune:  

  - caderea faiantei de pe peretii din baie 

  - patarea peretilor din apa de ploaie infiltrata in plafon 

  - toata centura de siguranta a apartamentelor este grav afectata cu 
fisuri      multiple 

- locatarii de la aceste 2 apartamente solicita sa le fie evaluata starea degradata a 
apartamentelor cat si valoarea acesteia si sa le fie scazuta aceasta valoare  din 
suma ce le revine de plata.De asemenea, solicita ca suma pe care o au de achitat 
să le fie aprobata a fi platita in rate deoarece situatiei financiare a 
locatarilor.Termenul de remediere, in functie si de starea vremii, a fost stabilit a fi 
30.04.2013. 
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XXII..  PPRROOGGRRAAMMEE  CCUU  FFIINNAANNŢŢAARREE  
NNEERRAAMMBBUURRSSAABBIILLĂĂ  

  
  
1. Proiecte iniţiate din anii anteriori: 

Proiecte finalizate în anul 2012: 

PROIECTUL: „VALEA OZANEI … MIT ŞI LEGENDĂ Cod SMIS 3887 

Proiectul a fost finanţat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea 
durabilă  şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 – 
„Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul 
creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”.  

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 22 noiembrie 2010, durata de 
implementare a proiectului fiind de 22 luni (23 noiembrie 2010 – 22 septembrie 
2012). 
Obiectiv general: Promovarea produselor turistice din arealul Tîrgu Neamţ în 
vederea creşterii atractivităţii turistice la nivel naţional şi internaţional; 

Obiectiv specific: Creşterea numărului de sosiri în/din arealul Tîrgu Neamţ pe 
perioada de implementare a proiectului cu 22% faţă de valorile prognozate în 
varianta fără proiect; 

Grupurile ţintă: Turiştii străini şi români care vizitează arealul Târgu Neamţ, 
reprezintă grupul ţintă al proiectului. Este estimat un număr de 48.449 vizitatori 
străini şi români sosiţi în zonă în anul 2011. 

Valoarea proiectului : 

Valoarea 
totală a 

proiectului 
(lei) 

Valoarea 
totală 

eligibilă a 
proiectului 

(lei) 

Valoarea 
eligibilă 

nerambursabilă 
din FEDR (lei) 

Valoarea 
eligibilă 

nerambursabilă 
din bugetul 
naţional (lei) 

Co-
finanţarea 
eligibilă a 

beneficiarului 
(lei) 

TVA 
aferentă 

cheltuielilor 
eligibile 

(lei) 

Valoare 
neeligibilă 
inclusiv 

TVA 
aferentă 
acesteia 

(lei) 
592.314,50 451.810,00 384.038,5 58.735,30 9.036,20 107.570,10 32.934,40 

 

Prin implementarea proiectului vor fi realizate următoarele materiale/acţiuni de 
promovare a arealului turistic Tîrgu Neamţ: 

• 1 brand turistic local, constând într-un nume şi logo sugestive; 
• 1000 Ghiduri turistice în format fizic, color, bilingv (română şi engleză), minim 

80 pag. interioare; 
• 5 versiuni electronice ale Ghidului, în limbile: română, engleză, germană, 

franceză şi italiană; 
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• 1000 hărţi ale zonei turistice Tîrgu Neamţ în format fizic; 
• 5 versiuni electronice ale hărţii, în limbile: română, engleză, germană, 

franceză şi italiană; 
• 2 bannere verticale de tip roll-up; 
• 1 banner orizontal de interior; 
• 3000 pliante A4 de promovare a produselor turistice specifice (3 tipuri x 1000 

buc); 
• 1 film de prezentare a arealului turistic Tîrgu Neamţ; 
• 1000 DVD-uri cu filmul de prezentare a arealului turistic Tîrgu Neamţ; 
• 1000 de seturi de materiale de promovare distribuite: 575 de seturi de 

materiale de promovare transmise prin poştă / serviciu de curierat / oferite 
personal; 300 de seturi de materiale de promovare transmise / oferite 
personal în cadrul Târgului de Turism; 125 de seturi transmise / oferite 
personal reprezentanţilor administraţiilor publice, ai obiectivelor turistice din 
arealul Tîrgu Neamţ, precum şi altor segmente relevante; 

• 1 portal de promovare a arealului turistic Tîrgu Neamţ, în limbile română, 
engleză, germană, franceză şi italiană; 

• 10.000 inserturi publicitare A4, distribuite prin intermediul unui un cotidian / 
revistă cu distribuţie la nivel naţional; 

• 1 participare la Târgul de Turism al României; 
• 1 studiu de evaluarea a impactului campaniei. 

 

În anul 2012 în cadrul proiectului au fost realizate următoarele: 

• 1000 Ghiduri turistice în format fizic, color, bilingv (română şi engleză), 123 
pag. interioare; 

• 1 film de prezentare a arealului turistic Tîrgu Neamţ; 
• 1000 DVD-uri cu filmul de prezentare a arealului turistic Tîrgu Neamţ; 
• 1000 de seturi de materiale de promovare distribuite: 575 de seturi de 

materiale de promovare transmise prin poştă / serviciu de curierat / oferite 
personal; 300 de seturi de materiale de promovare transmise / oferite 
personal în cadrul Târgului de Turism; 125 de seturi transmise / oferite 
personal reprezentanţilor administraţiilor publice, ai obiectivelor turistice din 
arealul Tîrgu Neamţ, precum şi altor segmente relevante; 

• 1 portal de promovare a arealului turistic Tîrgu Neamţ, în limbile română, 
engleză, germană, franceză şi italiană; 

• 10.000 inserturi publicitare A4, distribuite prin intermediul unui un cotidian / 
revistă cu distribuţie la nivel naţional; 

• 1 participare la Târgul de Turism al României; 
• 1 studiu de evaluarea a impactului campaniei de promovare 
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Proiecte aflate în implementare în anul 2012: 

PROIECTUL: „CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ ÎN 
LOCALITATEA HUMULEŞTI, ORAŞ TÎRGU NEAMŢ” 

 
FINANŢATOR: Guvernul României în cadrul „Programului de dezvoltare a unor 
baze sportive în mediul rural”. 

Bugetul proiectului : 1.058.000 lei din care: 500.000 lei finanţare Guvernul 
României şi 558.000 lei  – finanţare locală 

 
Scopul şi localizarea proiectului: 
Proiectul are ca scop construirea unei baze sportive multifuncţionale în zona 
periurbană a oraşului Tîrgu Neamţ, respectiv în incinta Şcolii Generale nr. 3 din 
Humuleşti. Baza sportivă multifuncţională model tip 2 va fi conformă cu prevederile 
cuprinse în regulamentele de joc ale federaţiilor sportive naţionale, astfel încât 
terenul de sport este omologabil pentru competiţii desfăşurate la nivel naţional 
(handbal, baschet, tenis). Baza sportivă multifuncţională este formată din:  

- Teren de sport (handbal, baschet, tenis, minifotbal) în suprafaţă de 1010.50 mp 

- Construcţii anexe (vestiare - 196 mp, împrejmuire, instalaţie iluminat - nocturnă, 
parcare) 

Prin realizarea acestui proiect se doreşte creşterea nivelului de educaţie, de 
socializare şi a stării de sănătate a tuturor cetăţenilor (copii, tineri, adulţi, vârstnici şi 
persoane cu handicap) prin practicarea exerciţiilor fizice şi sportului în cadrul 
activităţilor de educaţie fizică şi sport;  creşterea participării locuitorilor din spaţiul 
periurban la activităţi sportive; creşterea numărului de copii şi tineri care participă la 
competiţii sportive ce se desfăşoară în spaţiul periurban.   

La sfârşitul anului 2012 stadiul fizic al lucrărilor era de 90 %. 

PROIECTUL: „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA 
AŞEZĂMÂNTULUI CULTURAL CASA CULTURII „ION CREANGĂ” TÎRGU 
NEAMŢ” 

 
FINANŢATOR: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului prin Compania 
Naţională de Investiţii – finanţare în cadrul „Programului Prioritar Naţional pentru 
reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale 
din mediul mic urban”. 

Bugetul proiectului : aprox. 2.300.000 lei. Contribuţia Consiliul Local Tg. Neamţ 
la acest proiect este de 49% din valoarea proiectului. 
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Scopul şi localizarea proiectului: 
Proiectul are ca scop modernizarea, reabilitarea şi dotarea Casei Culturii „Ion 
Creangă” din oraşul Tg. Neamţ 

În anul 2012 CNI a încheiat contractul de execuţie de lucrări, investiţia urmând a fi 
finalizată în anul 2013. La sfârşitul anului 2012 stadiul fizic al lucrărilor era de aprox. 
70%. 

 
Proiecte pentru care se aşteaptă finanţarea: 
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” a fost 
depus spre finanţare la 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 solicitată de 8.408.650 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  
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În anul 2012 a depus proiectul tehnic la AFM, a avut loc vizita reprezentanţilor 
AFM pe teren şi se aşteaptă semnarea contractului de finanţare 

Proiecte aflate în evaluare: 

PROIECTUL: „FESTIVALUL NAŢIONAL ION CREANGĂ – TÎRGU NEAMŢ” 
 

Proiectul a fost depus spre finanţare la Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului în cadrul în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de 
intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, 
în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistica. 

Valoarea totală a proiectului este de 995.852,36 lei din care finanţare 
nerambursabilă solicitată de 774.945,05 lei. 
Proiectul "FESTIVALUL NATIONAL ION CREANGA – TARGU NEAMT" are ca 
obiectiv general promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, 
în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, prin creşterea 
vizibilităţii zonei Targu Neamt pe harta turistică a României ca urmare a promovarii 
locurilor amintirilor lui Ion Creanga, marele povestitor al Romaniei. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Crearea si dezvoltarea evenimentului „Festivalul National Ion Creanga – Targu 
Neamt” 
2. Promovarea Evenimentului „Festivalul National Ion Creanga” la nivel naţional prin 
implementarea planului de marketing 
3. Creşterea numărului de turişti naţionali cu 20% in perioada de derulare a 
proiectului 
Prin implementarea proiectului vor fi realizate următoarele materiale/acţiuni de 
promovare a locurilor amintirilor lui Ion Creanga: 

• organizarea  si desfasurarea Festivalului National Ion Creanga – Targu Neamt 
– promovat la nivel national prin intermediul posturilor de radio si televiziune 
cu acoperire la nivel national; 

• realizarea site-ului www.festivalulnationalioncreanga.ro si inscrierea acestuia 
pe motoarele de cautare specifice; 

• trimiterea de afise catre toate scolile din tara prin care se promoveaza 
evenimentul si implicit orasul Targu Neamt; 

• realizarea de materiale tiparite – Brosura Zona Targu Neamt – Locul 
amintirilor din copilarie – 10000 exemplare, panotaj stadal Zona Targu Neamt 
- Locul amintirilor din copilarie – 5 panouri, DVD cu cele mai bune 
reprezentatii ale Festivalului National Ion Creanga Targu Neamt  si imagini ale 
filmului Zona Targu Neamt – Locul amintirilor din copilarie – 10000 exemplare  
 

Proiectul “Completarea sistemului termic clasic de obţinere a apei calde 

menajere la Spitalul Orăşenesc Tîrgu Neamţ, cu un sistem de panouri solare şi 

cazan pe biomasă ” 
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Proiectul este despus spre finanţare în cadrul Programul privind instalarea 
sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-
teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult, program finanţat de către Administraţia 
Fondului pentru Mediu. Valoarea totală a proiectului, conform studiului de 
fezabilitate, este de  2.140.197 lei, din care: 

Valoarea cheltuielilor neeligibile este de  181.378 lei. 

Valoarea cheltuielilor eligibile este de 1.958.819 lei 

Valoarea contribuţiei proprii în cadrul proiectului este de  592.730 lei, din care: 

- 181.378 lei contribuţia la cheltuielile neeligibile; 
- 411.352 lei contribuţia la cheltuielile eligibile (21% din valoarea cheltuielilor 

eligibile); 
Finanţare nerambursabilă solicitată de la AFM: 1.547.467 lei. 

 

PROIECTUL Iniţiativă locală pentru dezvoltarea antreprenoriatului social 

Proiect depus în cadrul POS DRU, Domeniul major de intervenţie 6.1 
Dezvoltarea economiei sociale la data de 17.01.2011 şi are nr. de identificare ID 
112_118984,  

Proiectul a fost depus în parteneriat cu Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare 
Locala (FPDL), Bucuresti, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC), 
Bucuresti şi Fundatia pentru Recuperare, integrare şi promovare socială ECHOSOC 
Bucuresti, iar cofinanţarea cheltuielilor eligibile din cadrul proiectului (42.861 lei) va fi 
asigurată de către UNICEF – Reprezentanţa din România. 

Valoarea totală a proiectului este de 2.248.604,10 lei din care: 

- cheltuieli eligibile 2.143.051,80 lei; 

- cheltuieli neeligibile 105.552,30 lei; 

- cofinanţare cheltuieli eligibile 42.861,04 lei; 

-  finanţare nerambursabilă solicitată 2.100.190,76 lei 

Obiectiv general: Promovarea initiativelor antreprenoriale prin dezvoltarea 
unui cadru local de politică publică în domeniul economiei sociale, care să stimuleze 
dezvoltarea iniţiativelor locale de tip economie socială ca răspuns la problemele 
identificate de integrare socială şi pe piaţa muncii a prsoanelor din grupurile 
vulnerabile.  
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Obiective specifice: 

1. Dezvoltarea unui cadru de politică publică locală in domeniul stimulării 
economiei sociale bazată pe evidenţe pîna in 2012 prin dezvoltarea participativă a 
unor documente strategice de profil.  

2. Cresterea nivelului de întelegere, promovarea şi susţinerea implementării 
conceptului de economie sociala si a politicilor aferente pâna in 2012 pentru factorii 
interesati (publici si privati) din aria de implementare a proiectului.  

3. Dezvoltarea unei retele functionale de peste 20 promotori în domeniul 
economiei sociale care să activeze la nivel local, oferind asistentă tehnică 
antreprenorilor sociali.  

4. Dezvoltarea a cel putin 6 structuri de economie socială la nivel de 
microregiune, adresând problematici critice pentru incluziunea pe piata muncii a 
grupurilor dezavantajate la nivel local, prin utilizarea resurselor locale. 

PROIECTUL: „AMENAJARE CENTRU NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI 
PROMOVARE TURISTICĂ TÎRGU NEAMŢ” 

Proiectul este depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007 –2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi 
crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca 
destinaţie turistică, Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi 
Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora. 

Centrul va fi amenajat într-o construcţie existentă în Bdul. Ştefan cel Mare, nr. 
42 (Fostul Oficiu de Cadastru – Judecătorie), în suprafaţă de 67 mp. 

Valoarea totală a proiectului este de 505.682,82 lei din care: 

- contribuţie proprie 73.781,08 lei; 

- TVA  97.455,55 lei; 

-  finanţare nerambursabilă solicitată 334.446,19 lei. 

Proiectul a trecut de evaluarea administrativă şi eligibilitate şi se află în 
evaluarea tehnică şi financiară. 

PROIECTUL: „Modernizare strada Castanilor, oraş Tg. Neamţ” 
 

Finanţator: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în cadrul 
Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor 
uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ – teritoriale cu resurse turistice, 
aprobat prin Hotărârea nr. 577/1997, republicată. 
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Valoarea investiţiei: 4.533.000 lei. 
Proiectul este propus spre finanţare, finanţarea fiind decontată după 

semnarea contractelor de lucrări şi transmiterea situaţiilor de plată (situaţii de lucrări, 
facturi), în funcţie de alocările bugetare. 

PROIECTUL: „Modernizare străzile Veterani, Vasile Alecsandri şi Mihai Viteazu, 
oraş Tg. Neamţ” 
 

Finanţator: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în cadrul 
Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor 
uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ – teritoriale cu resurse turistice, 
aprobat prin Hotărârea nr. 577/1997, republicată. 

Valoarea investiţiei: 2.222.000 lei. 
Proiectul este propus spre finanţare, finanţarea fiind decontată după 

semnarea contractelor de lucrări şi transmiterea situaţiilor de plată (situaţii de lucrări, 
facturi), în funcţie de alocările bugetare. 

PROIECTUL: „Modernizare străzile Nemţişor şi Horea Cloşca şi Crişan, oraş 
Tg. Neamţ” 

Finanţator: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în cadrul 
Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor 
uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ – teritoriale cu resurse turistice, 
aprobat prin Hotărârea nr. 577/1997, republicată. 

Valoarea investiţiei: 1.942.000 lei. 
Proiectul este propus spre finanţare, finanţarea fiind decontată după 

semnarea contractelor de lucrări şi transmiterea situaţiilor de plată (situaţii de lucrări, 
facturi), în funcţie de alocările bugetare. 

PROIECTUL: „Modernizare străzile Daciei şi Vânătorului, oraş Tg. Neamţ” 
Finanţator: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în cadrul 

Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor 
uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ – teritoriale cu resurse turistice, 
aprobat prin Hotărârea nr. 577/1997, republicată. 

Valoarea investiţiei: 1.810.000 lei. 
Proiectul este propus spre finanţare, finanţarea fiind decontată după 

semnarea contractelor de lucrări şi transmiterea situaţiilor de plată (situaţii de lucrări, 
facturi), în funcţie de alocările bugetare. 

PROIECTUL: „Extindere/modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă în 
zona Băile Oglinzi, oraş Tg. Neamţ” 
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Finanţare în cadrul Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, 
canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ – 
teritoriale cu resurse turistice, aprobat prin Hotărârea nr. 577/1997, republicată. 

Valoarea investiţiei: 2.440.000 lei 

Proiectul este propus spre finanţare, finanţarea fiind decontată după 
semnarea contractelor de lucrări şi transmiterea situaţiilor de plată (situaţii de lucrări, 
facturi), în funcţie de alocările bugetare. 

PROIECTUL: Realizare reţea de canalizare menajeră şi microstaţie de epurare 

în zona Băile Oglinzi, oraş Tg. Neamţ 

Finanţare în cadrul Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, 
canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ – 
teritoriale cu resurse turistice, aprobat prin Hotărârea nr. 577/1997, republicată. 

Valoarea investiţiei: 3.427.000 lei 

Proiectul este propus spre finanţare, finanţarea fiind decontată după 
semnarea contractelor de lucrări şi transmiterea situaţiilor de plată (situaţii de lucrări, 
facturi), în funcţie de alocările bugetare. 

Ø În data de 28 iunie 2012 Primăria oraşului Tg. Neamţ a fost invitată de către 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, la Neptun - Olimp la Conferinţa 
Naţională  „Inovaţie şi calitate în sectorul public”, Ediţia a V-a, unde a avut loc 
o prezentare de proiecte şi Primăria Tg. Neamţ a luat premiul III la Pilonul II – 
Protejarea şi promovarea patrimoniului. 

Ø În perioada 26 – 28 septembrie s-a participat la Forumul Comunicatorilor 
Regio, eveniment organizat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Bran, jud. Braşov. 

Ø În perioada 15 – 18 noiembrie s-a participat la Târgul de Turism al României, 
eveniment organizat la Romexpo – Bucureşti. Acest lucru a fost posibil cu 
sprijinul agenţilor economici din turism, prilej cu care s-a hotărât şi înfiinţarea 
unei asociaţii de dezvoltare şi promovare turistică a zonei. Dintre membrii 
fondatori ai acestei asociaţii vor face parte unităţile administrativ teritoriale ale 
oraşului Tg. Neamţ şi comunele Vânători-Neamţ, Agapia şi Petricani, precum 
şi agenţi economici din domeniul turismului din aceste zone (peste 30 
pensiuni şi hoteluri). 
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XXIIII..  UURRBBAANNIISSMM--AAMMEENNAAJJAARREEAA  
TTEERRIITTOORRIIUULLUUII--CCAADDAASSTTRRUU  

 

1.1. Certificate de urbanism eliberate– 309 
1.2. Autorizaţii de construire eliberate – 182, din care : 

- 39 autorizaţii  construire locuinţe 
- 18 autorizaţii construire anexe gospodăreşti 
-   5 autorizaţii construire extinderi locuinţe 
- 9 autorizaţii construire spaţii comerciale  
- 15autorizaţii construire modificări spaţii 
- 36 autorizaţii construire branşamente şi instalaţii utilizare conductă 

gaze naturale 
- 18 autorizaţii desfiinţare locuinţe 
- 19 autorizaţii construire împrejmuiri la limita de proprietate 
- 23 autorizaţii construire pentru alte lucrări 

1.3. certificate de nomenclatură stradală – 56 

1.4. autorizaţii bransament electric,apa şi canal-114 

Rezultate financiare :  

-   certificate de urbanism - 17673,94  RON 

- autorizaţii construire -  83973,5 RON 
- regularizări taxe – 20319,24 RON 

 
1.5. Concesionări-închirieri  
Atribuţia principalã - centralizarea, urmãrirea agenţilor economici sau a 

persoanelor fizice care folosesc domeniul public sau privat al oraşului, în baza 
unor contracte de închiriere/concesionare sau utilizeazã temporar terenuri în 
diverse scopuri şi recuperarea sumelor datorate de aceştia bugetului local. 

Nr. 
Crt. 

În evidenţă Nr. 
contracte 

Încasări 
2012 

1 Contracte de concesionare teren 
pt.activităţi comerciale în derulare 

58 234 000 RON 

2 Contracte de concesionare teren pt. 
garaje 

305 16 000 RON 

3 Taxa închiriere teren pt. vânzări 
ocazionale 

- 20 000 RON 

4 Contracte închiriere spaţii cabinete 
medicale 

29 62 000 RON 

7 Taxă închiriere teren pt. producţie  - - 
 TOTAL - 332 000 ron 
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1.6. Cadastru 

Pe parcursul anului 2012 la Biroul Cadastru au intrat, spre rezolvare,  219 de cereri, 
sesizări, înştiinţări, solicitări de date referitoare la problemele specifice biroului.  

Din cele 219 cereri, 188 au avut ca obiect diverse cereri, sesizări, comunicări, 
solicitări de date referitoare la terenurile restituite/atribuite, solicitări de puncte de vedere 
privind modul de aplicare a prevederilor Legii fondului funciar, solicitări extrase de schiţe de 
fond funciar, contestaţii, solicitări de date din dosarele depuse, completări de dosare,etc., – 
formulate atât de persoane fizice cat si de persoane juridice. Răspunsurile la aceste cereri 
s-au formulat în baza evidenţelor biroului privind punerea în aplicare a Legii fondului funciar 
sau potrivit hotărârilor Comisiei locale de fond funciar.      

Restul de 31 cereri au constituit dosare depuse în vederea dobândirii dreptului de 
proprietate asupra terenurilor aferente caselor de locuit şi anexelor gospodăreşti, în baza 
prevederilor art. 23 ,27  şi 36 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările  ulterioare, cereri care au fost solutionate prin eliberarea  titlurilor de 
proprietate.   

La nivelul orasului au fost inregistrate un numar total de 3224 cereri de reconstituire si 
constituire  a dreptului de proprietate, din care au rămas nesoluţionate  75, din care: 

- 55 cereri  validate de Comisia Judeţeană  în temeiul Legii nr. 18/1991, dar nu s-au emis 
titluri de proprietate, din diferite motive(terenuri pe alte localităţi, titulari decedaţi  fără 
moştenitori cunoscuţi, titulari cu alte adrese de domiciliu decât cele din cererile din 1991 
etc.) ; 

- 15 cereri,  pentru o suprafaţă totală de 5,90 ha, pentru care nu există terenuri de aceeaşi 
categorie cu cea preluată(intravilan) în vederea atribuirii pe alte amplasamente ;   

-  5 cereri pentru o suprafaţă totală de  5 ,00 ha,  conform Legii nr. 341 din 12 iulie 2004, a 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române 
din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de 
suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987      
   Pentru definitivarea aplicării legillor funciare se va propune Consiliului local al 
oraşului Tîrgu Neamţ trecerea din domeniul public în domeniul privat a suprafeţei de teren 
necesară punerii în posesie a tuturor persoanelor îndreptăţite, în condiţiile în care acestea 
vor fi de acord cu amplasamentele oferite.  

1.7. Registru agricol 
Ø  Adeverinţe elibearate-privind suprafeţele de teren deţinute de către 

cetăţeni în vederea completării dosarelor pentru : alocaţie 
complementară, rechizite, bursă, ajutor social,telefonie mobilă, 
subvenţie în agricultură, anchete sociale  pentru centru de zi,comisia 
judeţeană pentru personae cu handicap, casa asigurărilor de sănătate, 
notariat, întocmirea de documentaţii cadastrale, judecătorie şi pentru 
bulletin – 4716 
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Ø  bilete de adeverire a proprietatii animalelor pentru comercializarea 

animalelor în pieţe sau în vederea sacrificării - 2 .  
Eliberarea biletelor de adeverire a proprietăţii animalelor, ca act de 
proprietate, este valabil un an pentru bovine şi cabaline şi 15 zile 
pentru ovine,caprine şi porcine după care trebuie preschimbat. Pentru 
bovinele şi cabalinele de reproducţie biletul se eliberează individual, în 
decursul a nouă luni. 
 

Ø  Certi ficate de producator e l iberate - 15  
Certificatele de producător atestă pentru orice fermier calitatea de 
producător agricol,îi facilitează accesul în pieţe,unde poate închiria 
mese şi cîntare pentru vînzarea produselor. Aceste certificate se 
completează şi sînt valabile pe an agricol, se vizează trimestrial, prin 
aplicarea ştampilei şi semnăturii în spaţiul corespunzător perioadei 
pentru care se solicită acesta. Certificatul de producător nu este 
transmisibil şi nu se admit modificări. 
 

Ø contracte de arendare – 35   - in suprafata de 17,3123 ha 
 

Ø Registre agricole înregistrate în oraşul Tîrgu Neamţ - 67, din care: 

  - Tg Neamt – 34 registre 

  - Blebea – 3 registre 

  - Humulesti – 22 registre 

  - Humulestii Noi – 2 registre 

  - Străinaşi - 2 

  - Registru societati – 1 

  - Registru blocuri -2 

 - Registru Diverşi-1 

 În vederea completării registrului agricol cetăţenii trebuie să ştie că în fiecare 
an se completează datele în registrul agricol  în baza unei declaraţii date de către 
cetăţean sub semnătura proprie de capul gospodăriei sau,în lipsa acestuia,de un alt 
membru major al gospodăriei, prin vizitarea gospodăriilor de către persoanele 
împuternicite cu completarea registrului agricol.Se înscriu în registrul agricol numai 
gospodăriile populaţiei şi unităţile cu personalitate juridică ce deţin terenuri agricole şi 
silvice,precum şi cele care deţin animale şi păsări pe specii şi categorii, respectiv 
efectivele de   păsări, bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline şi familii de albine. 
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Înregistrarea familiilor de albine se face în registrul agricol  în localitatea de domiciliu 
al proprietarului. 

Completarea datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de 
proprietate acestora,precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai 
pe bază de docomente anexate la declaraţia făcută sub semnătură proprie a capului 
de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, sub 
sancţiunea nulităţii. În cazul în care nu există documente,înregistrarea în registrul 
agricol a datelor privind clădirile şi terenurile,a titularului dreptului de proprietate 
asupra acestora,precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face pe baza 
declaraţiei date sub semnătura proprie de capul gospodăriei sau,în lipsa acestuia,de 
un alt membru major al gospodăriei sub sancţiunea nulităţii 

Înscrierea datelor în registrul agricol se poate face şi la sediul primăriei în 
cazul în care capul gospodăriei se prezintă din proprie iniţiativă sau pentru 
rezolvarea altor probleme. 

Persoanele care nu au domiciliul în localitate vor trimite declaraţia prin 
poştă,cu confirmare de primire,pe cheltuiala lor,sau vor putea face declaraţia prin 
procură. 

Activitatea biroului registrul agricol se desfaşoară şi conform 
H.G.1632/29.12.2009 ce are ca obiectiv general evidenţa şi centralizarea automată a 
datelor din registrele agricole. Din cele 67 registre existente la nivelul orasului Tirgu 
Neamt, au fost introduse in baza de date 60 registre, pentru celelalte ramase in 
numar de 7, se lucreaza in vederea centralizarii datelor cât mai rapid. 
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XXIIIIII..  AAUUTTOORRIIZZAARREEAA  ŞŞII  CCOONNTTRROOLLUULL  
AACCTTIIVVIITTĂĂŢŢIILLOORR  CCOOMMEERRCCIIAALLEE  

  
  

Activităţi desfăşurate: 

1. consilierea pentru autorizare( 80% din activitate) 
2. autorizarea cetăţenilor domiciliaţi în Tîrgu Neamţ, pentru autorizarea  în 

formele juridice consacrate de OUG 44/2008, respectiv Persoane Fizice 
Autorizate, Intreprinderi Individuale si Intreprinderi Familiale 

– 50 P.F.A., 14 I.I. şi 23 I.F. autorizate în 2012 
– modificari, suspendari, anulari ale autorizatiilor PFA, IF, I.I.:  11 
– Venituri la bugetul local din aceste activităţi:- valoarea totală – 6150 

lei 
3. avizarea provizorie în vederea autorizării şi autorizarea în temeiul Legii 

215/2001 a administraţiei publice locale republicata,  a unui numar de 41 
puncte de lucru si sedii sociale, dintre care: 

- autorizări 17 puncte de lucru ; 

- avizări 24 puncte de lucru. 

   - Venituri la bugetul local din această activitate :  

• din taxa de autorizare, respectiv 82 lei, si taxa pentru avizare, 
respectiv de 41 lei)  a 41 sedii lucrative şi sedii sociale – 2.378 
lei(ron)  

Desi s-a dorit instalarea bazei de date pentru agenti economici nu s-a realizat 
acest obiectiv.S-a amanat activarea acesteia pana in anul 2013, în anul 2012 
facandu-se culegerea  datelor necesare privitoare la persoanele juridice care au 
obligatia de a cere viza anuala, sau de a se autoriza. Primarul oraşului a dispus 
pentru anul 2013 vizitarea tuturor punctelor de lucru pentru inregistrarea faptica si 
obiectiva a datelor acestora, in vederea întocmirii bazei de date destinata evidentei 
acestora. 

4. avertismente si procese verbale 
Luand in considerare experienta care demonstreaza ineficienta aplicarii 

sanctiunilor contraventionale fata de egentii economici aflati pe raza de activitate a 
Primariei orasului se va practica cu prioritate politica unei relatii de colaborare, de 
consiliere si chiar de anticipare a nevoilor de cunoastere legislativa a acestora 
raspunzand prin controale doar reclamatiilor intemeiate ale cetatenilor orasului, care 
au fost intregistrate, intr-un numar de 4 reclamatii referitoare la calitatea unor 
produse achizitionate de pe piata libera, fara documente de atestare a calitatii.  
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Corespondenta rulata in anul 2012, a insemnat un numar de 156 intrari, 
respectiv cereri pentru autorizare a agentilor economici pentru punctele lor de lucru, 
cereri de reprezentare ale cetatenilor la ORC, reclamatii pentru inaintat la OJPC.  

 

XXIIVV..  AACCTTIIVVIITTAATTEEAA  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  
  

  
Situaţia autorizaţiilor la data de 31.12.2012: 

Ø 39 - autorizaţii de transport valabile; 
Ø 67 - autorizaţii de taxi persoane valabile; 
Ø  80 - autorizaţii de taxi, aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 
cu modificarile şi completările ulterioare. 
Actiuni întreprinse împreună cu alte servicii : 

Ø 7 acţiuni de control, în colaborare cu Poliţia Locală şi Poliţia Rutieră a oraşului 
Tîrgu Neamţ, asupra activităţi de transport public local în regim de taxi; 

Ø acţiuni de prindere a câinilor comunitari, pentru  a fi deparazitaţi, vaccinaţi, 
sterilizaţi, iar ca urmare a acestor acţiuni 50 de câini au fost supuşi acestor 
tratamente;  

Ø 37 somaţii, pentru încălcarea prevederilor art. 3, lit f din HCL nr. 52/24.04.2009, 
expunerea pentru vânzare pe domeniul public a vehiculelor, autovehiculelor, 
autoutilitare, utilaje, remorci, etc., este interzisă şi se sancţionează cu amendă 
cuprinsă între: 500-1500 pentru persoane fizice şi 1000 – 2500 pentru persoane 
juridice; 

Ø eliberate 3 Licenţe de traseu pentru serviciul de transport public local prin curse 
regulate speciale, beneficiarii licenţelor fiind: 

1. S.C. FLOZAMPET S.R.L.  
2. S.C. VALIVALTRANS S.R.L. 
3. S.C. VASITRANS S.R.L. 

Ø au fost soluţionate cererile venite din partea unor instituţii precum şi din partea 
cetăţenilor. 

Locurile de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi  
de pe raza administrativ - teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ 

Nr. 
crt. 

 Denumirea locului de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi  Nr. locuri de aşteptare 

1. Parcare Str. Calistrat Hogaş – în faţă la Rotisor 12 

3. Platou lateral al restaurantului “Central”- Str.Mărăşeşti. 12 

4.  Platoul lateral al Policlinicii oraşului Tîrgu Neamţ - 
Str.Mărăşeşti. 

7 
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5. Parcare Primăria oraşului Tîrgu Neamţ. 3 

6. Str. Radu Teoharie (în faţa atelierului de sticlărie) 3 

7. Str. Cuza Vodă- în faţă la S.C. Socom Unire S.A. 5 

8 Str. Cuza vodă -  în faţa Autogării S.C. Mondo Tour S.A. 8 

9. Str. Mihail Sadoveanu – în partea laterală la şcoala nr.3, 
Humuleşti.  

8 

10. Gara oraşului Tîrgu Neamţ. 9 

11. Humuleştii Noi – staţia de autobuz, sensul de circulaţie Tîrgu 
Neamţ - Piatra Neamţ. 

3 

12. Blebea – în faţa magazinului ”Consum Coop” 3 

13. Condreni  - în faţa şcolii. 3 

14. Autogara Intertrans – Str. Cuza Vodă. 4 

 TOTAL LOCURI DE AŞTEPTARE A TAXIURILOR PENTRU 
CLIENŢI 

80 

 
Lista operatorilor de transport care desfăşoară  

activitatea de taxi persoane la data de 31.12.2012 
Nr. 

crt 

Denumire 

operator taxi Sediu 
Telefon  Persoană 

 de contact 

Nr.  

Autorizatie 

Transport 

Nr.de 

înmatricu-

lare 

Nr. 

aut. 

taxi 

1. Măriuţa 
Gheorghe P.F 

Tg. Neamţ ,  
str.22 Decembrie, 
bl.N6, sc.A, ap.5 

0740563345 Măriuţa 
Gheorghe 

1 

  

NT 05 FYD 1 

2 Asiminei Ioan 
P.F. 

Tg. Neamţ , 

Str. Aleea 
Zimbrului bl.B4, 
sc.B, ap.40 

0744981845 Asiminei Ioan 2 

 

NT 99 NIC 2 

3 Moisii 
D.Cristinel PF. 

Tg. Neamţ , 

str.Mărășești,  
nr.79 

0745407198 Moisii 
D.Cristinel 

3 

 

CJ 10 VFV 3 

4 Mătasă Dragoș 

P.F. 

Tg. Neamţ , 

Str. Aleea 
Zimbrului bl.B4, 
sc.B, ap.25 

0742823562 Mătasă 
Dragoș 

 

4 

 

NT 18 
MYR 

4 
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5 Maftei Adrian 
P.F. 

Tg. Neamţ,  

str.Mihai 
Eminescu, bl.F5, 
ap.22 

0745412010 Maftei Adrian 5 

 

NT 02 
WVW 

5 

6 Dascălu Ioan 
P.F. 

Tg. Neamţ,  

str.Cuza Vodă, 
bl.A11, sc.B, 
ap.37 

0744187155 Dascălu Ioan 6 

 

NT 25 DID 6 

8    

 

Ilieş Cătălin - 
Vasile P.F.A. 

Tg. Neamţ,  

str. Cuza Vodă, 
nr.17, bl.G100, 
sc.A, ap.69 

0751874639 Ilieş Cătălin - 
Vasile 

8 

 

NT 22 KTA 8 

9 Preda Vasile 
P.F. 

Tg. Neamţ, 
str.Abator,nr.15A 

0744298515 Preda Vasile 9 

 

NT 05 
USD 

9 

10 Stan E. 
Constantin 
PFA 

Tg. Neamţ, 
str.Vânătorului, 
nr.63 

0749684859 Stan E. 
Constantin 

10  

 

NT 07 TGV 10 

11 Bobric Ion P.F. Tg. Neamţ , 

str.Al. 
Lăpușneanu, 

bl.B1,sc.A,ap.16 

0233663692 Bobric Ion 11 

 

NT 05 EKC 11 

12 Oglinzanu 
Constantin 
Ciprian P.F. 

Tg. Neamţ, 

str.B.P.Hașdeu, 
nr.22 

0740841378 Oglinzanu 
Constantin 
Ciprian 

12 

 

NT 26 
MAY 

12 

13 Maftei Vasile 
Ciprian P.F. 

Tg. Neamţ,  

str.Cuza 
Vodă,bl.A3, sc.B, 
ap.14 

0744653575 Maftei Vasile 
Ciprian 

13 

 

NT 05 LHJ 13 

14 Mariean 
Șchiopu 
Gheorghe P.F. 

Tg.Neamţ, 
str.Mărășești, 
bl.B5, sc.B, ap.26  

 0741356936 Mariean 
Șchiopu 
Gheorghe 

14 

 

NT 02 ZFZ 14 

15 Oglinzanu 
Gheorghe P.F. 

Tg. Neamţ,  

str.B.P Hașdeu, 
nr.22 

0742598025 Oglinzanu 
Gheorghe 

15 

 

NT 26 
MAY 

15 

16 Ilie C.M. Ion I.I. Tg.Neamţ, 
str.Mărăşeşti, 

0752974662 Ilie Ion 16 

 

NT 08 DVV 16 
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nr.106 

17 Lazăr 
Constantin 
P.F. 

Tg. Neamţ, 

str.Fdt. Văii, nr.1 

 

0740557811 Lazăr 
Constantin 

17 

 

NT 05 SBL 17 

18 Ilieş C. 
Constantin 
P.F.A 

Tg. Neamţ,  

str. Măraşeşti, nr. 
200 

0751494049 Ilieş C. 
Constantin 

18 

 

NT 59 YCS 18 

19 Marian A. 
Nicolae 
Întreprindere 
Individuală 

Tg. Neamt, 

Str. Ştefan cel 
Mare, bl.M’1, 
sc.B, ap. 19 

0749467487 Marian A. 
Nicolae  

19 NT 08 FRU 19 

20 Tănăsescu 
Florin P.F.A 

Tg. Neamţ,  

str. Vultur, nr.17 

0740192727 Tănăsescu 
Florin 

20 

 

NT 92 
MAF 

20 

21. Ticu Gheorghe 
P.F. 

Tg. Neamt,  

str. Calistrat 
Hogas,  Bl.B.13, 
Sc.B, Ap 33 

0741404251 Ticu 
Gheorghe 

21 

 

NT 01 KEN 21 

23. Gafiţa 
Alexandru P.F. 

Tg.Neamţ, 

Str.Aleea Tîrgului,  

bl. A9, sc.B, ap. 
29 

0743073323 Gafiţa 
Alexandru 

23 

 

NT 23 FLY 23 

24. Luca I. Daniel 
P.F.A 

Tg. Neamţ,  

Fdt. Viilor, nr. 1,  

0751733568 Luca I. Daniel 24 NT 84 Y CI 24 

25. Celus 
Constantin P.F 

Tg.Neamţ, 

Str. Al. Tîrgului, 
bl.A7, sc. B, ap. 
22  

0744668865 Celus 
Constantin 

25 

 

NT 06 
WZC 

25 

NT 09 NAS 27 26. Chistol Ioan – 
Cristinel .I. 

Tg. Neamţ, 

str.Aprodul 
Purice, nr.10 

0741695092 Chistol Ioan – 
Cristinel 

27 

 NT 28 
GYO 

37 

27. Ilieş Cătălin – 
Vasile I.I. 

Tg. Neamţ,  

str. Cuza Vodă,  

bl.G100, sc.A, 
ap.69 

0751874639 Ilieş Cătălin – 
Vasile 

28 NT 28 KTA 40 
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NT 44 PAU 38 28. Coşofreţ V. 
Vasile I.I. 

Tg Neamţ, str. 
Petru Rareş, bl. 
B2, ap.3 

0751824122 Coşofreţ V. 
Vasile 

29 

NT 14 CAT 59 

29. Vicol Cezar 
Gheorghe P.F. 

Tg. Neamţ, 

str. Mihai 
Eminescu, 
bl.F5,sc.C, ap.34 

0742925071 Vicol Cezar 
Gheorghe 

36 

 

NT 99 VIC 63 

37  

 

 

 

 

 

 NT 27 
CRY 

65 

30. 

 

 

 

Pop D. 
Constantin – 
Cristian I.I. 

Tg. Neamţ,  

str. Mihai 
Eminescu, bl. 
F6,sc. C, ap.15 

0742052459 Pop D. 
Constantin – 
Cristian 

 NT 21 
POP 

66 

31. Stan Il ie I.I. Tg.Neamţ, 
str.Batalion, nr.2 

0740254032 Stan Il ie 39 

 

NT 05 
KMT 

72 

 

32. 

Kovacs Adrian 
I.I. 

Tg. Neamţ,str. 
Română, nr. 40 

0748293802 Kovacs Adrian 40 NT 30 KAB 45 

33. Chirilă 
Ivghenie 
Eliade P.F.A. 

Tg. Neamţ, str. 22 
December, bl. L1,  

sc. A, ap.15 

0746010993 Chirilă 
Ivghenie 
Eliade 

41 

 

NT 73 ELI 46 

34. Scutelnicu 
Ionel I.I. 

Tîrgu Neamţ, str. 
Cuza Vodă, Bl. 
A1, sc. C, ap. 47. 

0749644131 Scutelnicu 
Ionel 

42 NT 11 
NON 

47 

 

35. 

 

Dulamă Vasile 
P.F.A 

Tg. Neamţ,  

str. I. Creangă, 
nr.15 

0749100612 Dulamă Vasile 31 

 

NT 56 DVT 44 

  

36. Mărculeţ 
Costică P.F.A. 

Tg. Neamţ,  

str. Cuza Vodă, 
nr.13, bl.A11, 
ap.40 

0749492167 Mărculeţ 
Costică 

33 

 

NT 10 
RMT 

50 

37. Roşu Neculai – 
Claudiu P.F.A. 

Tg. Neamţ, 

str. Tăbăcari, nr. 
2A 

0745096070 Roşu Neculai 
– Claudiu 

44 

 

NT 77 
MON 

54 

38. Vasiliu D. Tg. Neamţ,  0747462966 Vasiliu D. 43 NT 07 VYS 53 
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Corneliu P.F.A. str. 9 Mai , nr.7 Corneliu  

28  

 

 

 

 NT 10 LEO 28 

 NT 13 LEO 29 

 NT 12 LEO 30 

 NT 92 LEO 31 

 NT 17 LEO 32 

 NT 16 LEO 33 

 NT 43 LEO 34 

 NT 03 LEO 74 

 NT 43 LEU 42 

39. SC Marcos 92 
SRL 

Tg. Neamţ,  

str. Cuza Vodă, 
nr. 10 

0745885572 Coșofreţ 
Mioara 

 NT 54 LEO 40 

29   

 NT 14 SER 35 

 NT 69 SER 36 

40. SC Șer Trans 
SRL 

Tg. Neamţ,  

Str.T.Vladimiresc
u, nr.3 

0233791538 Stoica 
Gabriela 

 NT 69 
MAF 

37 

30   41. For Taxi 2005 
Com S.R.L. 

Tg. Neamţ, 
str.Mărășești, nr. 
153 

0748865559 Lăcătușu 
Dumitru 

 NT 06 
NMG 

41 

34   

 NT 28 CAT 58 

 NT 14 CAT 59 

 NT 33 CAT 48 

 NT 34 CAT 49 

 NT 90 CAT 52 

42. 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. DISALIN 
CAT S.R.L. 

Tg. Neamţ,  

Str.22Decembrie, 

bl.N5, sc.A, ap.7 

0751187517 Istrate Cătălin 

 NT  77  
EFY 

51 
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 NT  27 
BRM 

64 

 NT 45 CAT 57 

 NT 42 CAT 56 

 NT 93 CAT 75 

 NT 29 CAT 35 

 

 

 

 

 

 

 

    

 NT 26 
BRM 

36 

35   

 NT 13 
HAU 

73 

43. S.C.AG SAN 
INVEST SRL 

Tg. Neamţ, str. 
Tudor 
Vladimirescu, nr.3 

0233791538 Creţu Ion 

 NT 09 BAN 62 

38   

 NT 97 ADY 67 

 NT 95 AVC 68 

 NT 96 AVC 69 

 NT 94 AVC 70 

44. AV Chitic 
S.R.L. 

Tg. Neamţ; str. 
Sfîntul Lazăr, nr. 
13 

 

0233660671 Chitic Adrian 

 NT 97 AVC 71 
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XXVV..  AACCŢŢIIUUNNII  PPEE  LLIINNIIEE  DDEE  
  PPRROOTTEECCŢŢIIAA  MMEEDDIIUULLUUII  

 

a) Depozitul de deşeuri orăşenesc –Termen de inchidere 16 iulie 2012. 
 Pentru rezolvarea depozitarii deseurilor s-a solicitat si demarat procedura de acord 
de mediu pentru obiectivul „Construire spatiu de depozitare a deseurilor municipale 
si asimilabile”.Lucrarile de amenajare a acestui spatiu de depozitare temporara sunt 
obligatia operatorului  S.C. Eurosal Trade S.R.L. Tîrgu Neamţ.   

 In primavara anului 2012 au fost plantati un numar de 10000 buc. puieti  salcâm 
primiti de la Directia Silvica Neamt. 

b) Colectarea DEEE-urilor de la populaţie – in campania desfasurata in data de 7 
mai 2012 de Asociatia Romana pentru Reciclare RoRec in parteneriat cu Primaria 
Tirgu Neamt au fost colectate DEEE-uri in greutate totala de 1580 kg. si s-a 
organizat si o tombola cu premii acordate tot de Asociatia Romana pentru Reciclare 
RoRec. 
c) Acţiuni privind depistarea depozitelor necontrolate de deşeuri menajere, a 
locurilor  nesalubrizate (râu Ozana amonte şi aval) 
 Acţiunile s-au desfăşurat în mai multe etape, la unele au participat şi reprezentanţi 
ai altor instituţii abilitate. S-a făcut apel la spiritul gospodăresc al cetăţenilor printr-un 
anunţ în care se reamintea că luna aprilie este declarată "LUNA CURĂŢENIEI". În 
cadrul proiectului naţional “LET‘ S DO IT, Romania!”, care a avut loc in ziua de 12 
mai 2012, proiect de curăţenie a deşeurilor abandonate în arealele naturale, s-a 
participat cu cei doi operatori de salubrizare S.C. ECO TG. S.R.L. Tîrgu Neamţ şi 
Eurosal Trade Tîrgu Neamţ, toate colegiile si scolile din oras, precum si SVSU din 
cadrul Primariei. Acţiunea s-a desfăşurat pe sapte arealuri din oraş, de pe care s-au 
colectat aproximativ 5 tone deşeuri compactate, din care 1 tonă deseuri 
valorificabile. 
d) Referitor la obligatiile administratiilor publice locale prevazute in Ordonanta de 
Urgenta nr.196/2005  privind Fondul de Mediu, cu modificarile si completarile 
ulterioare, prin care se prevede:” o contributie de 100 lei/tona datorata de unitatile 
administrativ-teritoriale incepind cu data de 1 iulie 2010, in cazul neindeplinirii 
obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitatilor de deseuri municipale si 
asimilabile, colectate si incredintate spre eliminare finala…”, obiectivul s-a îndeplinit:: 
15% pentru anul 2012.  
Notă: Populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice au fost înştiinţate de 
nenumărate ori cu privire la obligaţiile pe care le au de a încheia contracte pentru 
prestarea serviciului de salubrizare, în vederea îndeplinirii obiectivului din proiectul 
«Eco – Management Tîrgu Neamţ »- proiect pentru realizarea unui sistem eficient şi 
durabil de gestionare a deşeurilor. 

Este foarte importanta colectarea selectiva a deseurilor pentru diminuarea cantitatii 

de deseuri incredintate spre eliminare finala.  

Ø Accesarea fondurilor comunitare prin Programul Operaţional Sectorial 
pentru Mediu – cele doua proiecte judetene sunt in derulare; s-au aprobat 



71 

 

hotarari ale Consiliului Local necesare in derularea lor, precum si alte formalitati 
solicitate ce catre cele doua Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara, respectiv 
„Aqua Neamt” si „Econeamt”. 

Alte acţiuni desfăşurate în anul 2012: 

Ø S-au respectat prevederile referitoare la “Planul de măsuri privind colectarea 
selectivă a deşeurilor”, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 132/30.06.2010  

Ø s-au vizualizat obiectivele ce au fost discutate de Colectivul de analiză tehnică,  
numit prin Ordinul Prefectului la Agentia pentru protectia Mediului Neamt; 

Ø agenţii economici cu activităţi supuse discuţiei în Colectivul de analiză tehnică în 
anul 2012, au fost:d-l Alexa Ioan cu „Construire bloc de locuinte P+ 3E”,  
CNADNR – „Varianta de ocolire Tirgu Neamt”, Ocolul Silvic Tirgu Neamt – 
„Amenajamente silvice”, Primaria Tirgu Neamt - „Extindere LEA 0.4 kv pe strada 
Valea Seaca –Humulestii Noi” si „Extindere LEA 0,4 kv pe strada Independentei”, 
SC Spigo SRL – „Construire pensiune turistica patru stele”, Orasul Tirgu Neamt – 
„Construire spatiu de depozitare temporara a deseurilor municipale”, Bulgaru 
Emilian Gheorghe – „Infiintare iaz”,E-ON Moldova Distributie SA – „Deviere LEA 
20 kv Statia Tirgu Neamt  - Soimaresti, deviere LEA 0,4 kv”, Lazar Sebastian 
Ionel – „PUZ Construire spatiu comercial S+P (florarie) cu acoperis tip terasa.  

Ø s-a colaborat cu comisarii Gărzii de Mediu Neamţ la solicitarea acestora la 
sesizări ale cetăţenilor, prin punere la dispozitie de date si informaţii, însoţirea în 
teren şi  întocmirea Notelor de constatare. 

Ø au fost recepţionate lucrările prestate de S.C. Eurosal Trade S.R.L. Tîrgu Neamţ;   
Ø au fost consiliaţi şi informaţi cetatenii, pe diferite probleme de specialitate.  
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XXVVII..  AACCTTIIVVIITTAATTEEAA  JJUURRIIDDIICCĂĂ  
  

  
Reprezentarea Primăriei în instanţele de judecată  

Nr. 

crt. 

Denumire Număr dosare 

1. Dosare ex istente pe rol şi nefinalizate în 2012 55 

2. Acţiuni 77 

3. Dosare în care au fost citate instituţii ale APL în calitate de pârât 170 

Total 302 

 
Acţiuni  înregistrate  
 
 Nr. 
crt. 

Denumire acţiuni Număr 

1. Acţiuni în constatare 24 
2. Acţiuni de anulare/modificare titluri de proprietate 17 
3. Acţiune formulată în baza Legii nr. 10/2001 5 
4. Acţiuni: pretenţii, contencios, revendicare, recunoaştere hotărâre, etc… 23 
5. Plângeri contravenţionale 7 
6. Strămutare 0 
7. Investire 1 
Total  77 
 

 Ponderea dosarelor o reprezintă acţiunile în constatare, cetăţenii au 
conştientizat necesitatea reglementării regimului juridic al proprietăţilor deţinute, 
acţiuni ce vizează constatarea dreptului de proprietate asupra construcţiilor edificate 
fără autorizaţie de construcţie, la care primăria a fost de acord cu acţiunile formulate. 
Aplicarea Legii nr. 10/2001 a generat în anul 2012 cinci acţiuni, din care patru pe 
rolul Tribunalului Neamţ, si un dosar la Curtea de Apel Bacau.  
          
Dosare şi cereri rezolvate în baza Legii 10/2001 
Nr. 
crt. 

Denumire Număr 

1. Dosare ataşate la alte dosare o 
2. Cereri simple care nu îmbrăcau forma cerută de lege 3 
3. Dosare aflate in lucru  4 
4.  Dosare aflate pe rolul instantelor de judecata 5 
5.  Dosare solutionate  0 
Total  12 

Mai sunt de soluţionat 4 dosare formate în baza Legii nr. 10/2001. 
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Ø Activitatea de urmărire şi recuperare a sumelor datorate bugetului local, se 
realizează şi prin intermediul compartimentului juridic - contencios. În anul 2012 
au fost înregis trate 90 de acţiuni noi pentru recuperarea unor debite datorate 
bugetului local de către persoane fiz ice sau jur idice, fiind instrumentate astfel pe 
latura recuperăr ii sumelor datorate bugetului local un număr total de 140 dosare; 

Ø s-a participat la un număr de peste 245 temene, fiind înaintate instanţelor  de judecată 
un număr de 54 acţiuni de menţinere a popririi, în vederea recuperării sumei totale 
de 21.120,50 lei, debite datorate bugetului local de către persoane fizice din oraşul 
Tîrgu Neamţ;  

Ø din cele 54 dosare de menţinere a poprir ii, 42 au fost soluţionate;  
Ø s-au soluţionat 3 dosare privind persoane juridice aflate în procedura instituită de 

Legea 85/2006;  
 

Ø MANDATELE DE EXECUTARE A MUNCII IN FOLOSUL COMUNITATII 
- NUMAR TOTAL CONTRAVENIENTI: 61 
- NUMAR TOTAL MANDATE: 176 

Ø NUMAR TOTAL ACTIUNI SOLUTIONATE: 
- Mandate anulate ca urmare a actiunilor depuse: 12 
- Mandate executate: 2 
- Mandate prescrise: 8 

Obs: - Periodic, la doua luni, se instiinteaza instantele de judecata care au emis 
Mandatele de executare a muncii in folosul comunitatii despre situatia acestora 
(daca contravenientii au executat orele de munca stabilite prin sentintele 
judecatoresti), cu persoanele obligate sa faca munca in folosul comunitatii, precum si 
cu Politia orasului Tirgu Neamt si Politia locala (institutii care, conform OG 55/2002 
au obligatia de a ne sprijini in punerea in executare a Mandatelor) 

 

Ø Demararea procedurilor privind vanzarea cabinetelor medicale, conform 
metodologiei stabilite de Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei 
nr.68/2008 

Ø Promovarea de Proiecte de hotarari si Dispozitii 
Ø Participarea la actualizarea Listelor electorale permanente 
Ø Organizarea Referendumului national pentru demiterea Presedintelui Romaniei 

din 29.07.2012 
Ø Corespondenta referitoare la aplicarea la nivel local a Strategiei Nationale 

Anticoruptie pe perioada 2012-2015 
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XXVVIIII..  AAUUTTOORRIITTAATTEE  TTUUTTEELLAARRĂĂ  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  

crt. 

 

Denumirea activităţii 
 

Modul de soluţionare 
1. Anchete solicitate  de 

instanta de judecata 

 

-71 anchete solicitate de instanţele de judecată 
referitoare la încredinţarea minorilor în cazul divorţului 
părinţilor 

2. 
Anchete solicitate de 
instanta de judecata 

- 13 anchete solicitate pentru institurea curatelei si 6 
anchete pentru punerea sub interdictie 

 

3. Anchete solicitate de 
instanta de judecata 

- 19 anchete scutire taxa judiciara 

 Protocol colaborare  - 1 protocol colaborare Serviciu de Protectie a 
Victimelor si Reintegrare Sociala a Infractorilor                      
Infractorilor de pe langa Tribunalul Neamt 

 

4. Adrese corespondenta 
cu alte institutii 

-     27 adrese 

 

5.  Audieri minori - Au fost audiati 7 minori  

6. Distribuire bilete veterani 
si vaduve de veterani de 
razboi 

- Au fost distribuite pentru 180 de veterani si vaduve 
de veterani de razboi 
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XXVVIIIIII..  DDIISSPPOOZZIIŢŢIIII  
 

În exercitarea atribuţiilor pe linie de administraţie publică, au fost emise de 
către Primarul Decebal Arnăutu în perioada 01.01.-19.06.2012, un număr de 568 
dispoziţii, iar în perioada 22.06.-31.12.2012, au fost emise de către Primarul 
Vasilică Harpa un număr de 865 dispoziţii, prin care s-au soluţionat probleme 
concrete ale comunităţii în mai multe domenii de interes public.  

Ø Dispoziţii emise în perioada 01.01.212-19.06.2012 - Primar Arnăutu 
Decebal 

Nr. 
crt. 

Domeniul Conţinutul, pe scurt Număr 

- acordare ajutor social 14 

- încetare ajutor social 12 

- modif icare dosar ajutor social 3 

- menţineri dosar ajutor social 80 

- reluarea dreptului la ajutor social 15 

- suspendare ajutor social 31 

- aprobare plan servicii  7 

- ajutor de urgenta  92 

- modif icare componenta comisie  2 

1. Aplicarea Legii 
nr.416/2001 

-recuperari sume 6 

- aprobare 4 

- plata ajutorului  4 

- modif icare cuantum 0 

2. Încălzirea locuinţei 
combustibili solizi sau 

lichizi 

- încetare 0 

- aprobare  2 

- modif icari 8 

3. Încălzirea locuinţei 
gaze naturale 

- încetări 5 

4. 

 

Resurse umane - suspendarea raportului de muncă 9 
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- încetarea raportului de muncă  2 

- angajare 1 

- mutari definitive 6 

- modif icare dispoziţii 4 

- promovari 8 

- numire funcţii publice 15 

- reluare activitate 5 

- acordare dosare indemnizarie 25 

- incetare acordare indemnizatie 2 

  

- imputerniciri 6 

- autorizare 19 

- acordari autorizari taxi 3 

5. Autorizare şi control 

- retrageri autorizatii taxi 3 

- stabilire drept alocaţii de susţinere 18 

- modif icare alocatii de susţinere 12 

- suspendari alocatii de sustinere 39 

- reluare drepturi alocatie de sustinere 12 

- schimbari nume alocatie de sustinere 1 

6. Alocatii de sustinere 

- încetarea dreptului alocaţii de sustinere 22 

- mandate executare 3 7. Juridic-contencios 

- Notif icări Legea nr.10-respingeri 4 

8. Consiliul Local - convocare 5 

9. Comisii diverse Comisii pentru licitaţii, investiţii, angajări, etc. 34 

10 Alegeri  -dispozitii diverse 13 

- modif icare dispoziţii 5 

- abrogari dispozitii 1 

11 Altele 

-diverse 2 
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12. Protectia copilului  Aprobare plan servicii 2 

 

13. Stare civila Rectif icari acte 0 

14. Taxe si venituri  2 

TOTAL DISPOZIŢII 568 

 

Ø Dispoziţii emise în perioada 22.06.2012-31.12.2012-Primar Harpa Vasilică 

Nr. 
crt. 

Domeniul Conţinutul, pe scurt Număr 

- acordare ajutor social 21 

- încetare ajutor social 11 

- modif icare dosar ajutor social 38 

- menţineri dosar ajutor social 0 

- reluarea dreptului la ajutor social 29 

- suspendare ajutor social 46 

- aprobare plan servicii  6 

- ajutor de urgenta  62 

- modif icare componenta comisie  0 

- numiri 1 

- respingeri dosar ajutor social 4 

1. Aplicarea Legii 
nr.416/2001 

- recuperari sume 3 

- aprobare 8 

- plata ajutorului  1 

- modif icare cuantum 0 

- încetare 2 

2.  

Încăzirea locuinţei 
combustibili solizi sau 

lichizi 

- încetare 2 

- aprobare  5 3. Încălzirea locuinţei 
gaze naturale 

- modif icari 3 
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  - încetări 0 

- suspendarea raportului de muncă 6 

- încetarea raportului de muncă  3 

- angajare 11 

- mutari definitive 3 

- modif icare dispoziţii 1 

- promovari 0 

- numire funcţii publice 14 

- reluare activitate 8 

- acordare dosare indemnizarie 40 

- incetare acordare indemnizatie 1 

- majorare salar 168 

- transfer 1 

- sporuri 3 

- delegari  2 

- încetări promovări 6 

4. 

 

Resurse umane 

- imputerniciri 4 

- autorizare 16 

- acordari autorizari taxi 1 

5. Autorizare şi control 

- retrageri autorizatii taxi 8 

- stabilire drept alocaţii de susţinere 34 

- modif icare/menţinere alocatii de susţinere 34 

- suspendari alocatii de sustinere 40 

- reluare drepturi alocatie de sustinere 18 

- schimbari nume alocatie de sustinere 0 

6. Alocatii de sustinere 

- încetarea dreptului alocaţii de sustinere 29 

7. Juridic-contencios - mandate executare 2 
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  - Notif icări Legea nr.10-respingeri 0 

8. Consiliul Local - convocare 17 

9. Comisii diverse Comisii pentru licitaţii, investiţii, angajări, etc. 38 

10 Alegeri  - dispozitii diverse 17 

- modif icare dispoziţii 3 

- abrogari dispozitii 0 

11 Altele 

-diverse 7 

12. Protectia copilului  Aprobare plan servicii 80 

 

13. Stare civila Rectif icari acte 1 

14. Taxe si venituri  0 

15. Relaţii publice  4 

16. Autoritate tutelară Curatela speciala 1 

17. Contabilitate  2 

TOTAL DISPOZIŢII 865 
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XXIIXX..  CCOOMMUUNNIICCAARREE  ŞŞII  RREELLAAŢŢIIII  PPUUBBLLIICCEE  
  

 

Prin intermediul Serviciului Comunicare şi Relaţii publice s-a asigurat 
transmiterea informaţiilor de interes public către cetăţeni, instituţiile publice, agenţii 
economici şi diverse alte structuri asociative. Informaţiile de interes public, utile 
cetăţenilor au fost afişate la sediul instituţiei, postate pe portalul propriu 
http://www.primariatgneamt.ro şi mediatizate prin intermediul presei locale, în cadrul  
conferinţelor de presă şi prin comunicatele şi informaţiile de presă transmise. 

În conformitate cu prevederile Legii 544 / 2001, a liberului acces la informaţiile de 
interes public, s-a răspuns în termen solicitărilor adresate atât verbal cât şi în scris 
de către cetăţeni, ONG-uri, agenţi economici  sau reprezentanţii presei.   

Ø Verbal – peste 200 de solicitări privind informaţii de interes public care se 
comunica din oficiu cf.Legii 544/2001. 

Ø Solicitări adresate în scris insituţiei- 16. Acestea pot fi departajate pe 
următoarele domenii de interes:  

-utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli, etc.) – 5 solicitări,  

-activitatea liderilor instituţiei – 1 solicitare,  

- modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice – 5 solicitări,  

- informaţii referitoare la acte normative sau reglementări legale- 2 solicitări,  

- informaţii privind modul de aplicare a Legii 544/2001 – 1 solicitare,  

- date statistice despre oraş, instituţie – 2 solicitări.  

Toate cele 16 solicitări înregistrate au fost rezolvate favorabil. În funcţie de tipul 
solicitantului, 6 dintre solicitările înregistrate, au fost adresate de persoane fizice, iar 
10 de persoane juridice. După modalitatea de adresare a  solicitării: 6 dintre acestea 
au fost redactate pe suport de hârtie, 10 au fost trimise prin e-mail. În anul 2012 nu 
au existat plângeri în instanţă la adresa instituţiei, în baza Legii nr. 544/2001. 

Urmărirea modului de aplicarea a Legii 52 / 2003 a fost o altă preocupare a 
Serviciului Comunicare şi Relaţii publice. Procesul de luare a deciziilor, organizarea  
dezbaterilor publice s-a desfăşurat în cele mai bune condiţii.  
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Raport de evaluare a implementării legii nr. 52/2003, în anul 2012 

INDICATORI cod RASPUNS 
A. Procesul de elaborare a actelor normative 
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate 
în 2012 

A1 165 

2. Numărul proiectelor de acte normative care au 
fost anunţate în mod public(dezbateri publice) 

A2 2 

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: 

 a. pe site-ul propriu A2_1 2 

 b. prin afisare la sediul propriu A2_2 2 

c. prin mass-media  A2_3 2 

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de 
informaţii referitoare la proiecte de acte normative A3 

            - 

Din care, solicitate de: 

a. persoane fizice A3_1             - 

b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal 
constituite 

A3_2             - 

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice 
care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor 
referitoare la proiectul de act normativ 

A4      - 

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri 
şi altor asociaţii legal constituite A5 

                       - 

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu 
societatea civilă care au fost desemnate A6 

1 

7. Numărul total al recomandarilor primite 
A7 

     - 

8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele 
de acte normative A8 

     - 

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor 
legal constituite A9 

     - 

 

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 
anul 2012 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a 
acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau 
conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea 

A10 
37    
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Legii nr. 52/2003, conform art. 5) 

B. Procesul de luare a deciziilor  

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de 
instituţiile publice) B1 

22               

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: 

               a. afişare la sediul propriu  
B2_1 

22 

               b. publicare pe site-ul propriu B2_2 22 

               c. mass-media B2_3 22 

3. Numărul estimat al persoanelor care au participat 
efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)               B3 

40 

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa 
mass-media B4 

22          

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor 
exprimate în cadrul şedinţelor publice B5 

            - 

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile 
luate B6 

            - 

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:    

               a. informaţii exceptate 
B7_1 

            - 

               b. vot secret 
B7_2 

            - 

               c.alte motive (care ?) 
B7_3 

            - 

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) 
şedinţelor publice B8 

22 

9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute publice 
B9 

22 

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie în 2011 
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind 
transparenţa decizională intentate administraţiei publice:  
               a. rezolvate favorabil reclamantului 

C1_1 
- 

               b. rezolvate favorabil instituţiei C1_2 - 

               c. în curs de soluţionare C1_3 - 
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Pe parcursul anului 2012 au avut loc 22 şedinţe ale Consiliului Local Tîrgu 
Neamţ, anunţate prin afişare la sediul propriu, postare pe site-ul instituţiei şi prin 
intermediul mass-media. Toate cele 22 şedinţe ale Consiliului Local s-au desfăşurat 
în prezenţa reprezentanţilor mass-media. Toate cele 22 procese verbale (minute) ale 
Şedinţelor Consiliului Local au fost făcute publice prin afişare la sediul propriu, 
postare pe site-ul instituţiei şi prin intermediul mass-media. Pe parcursul anului 2012 
nu s-au înregistrat acţiuni în justiţie intentate Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, care să 
aibă drept obiect nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională. 

   În sarcina Serviciului Comunicare şi Relaţii Publice s-a regăsit şi organizarea 
audienţelor pentru cetăţeni.  
 

Număr total Audienţe 

01.01. – 22.06.2012 284,din care: 

 -191 - probleme sociale 

-  45 –urbanism 

-  27 – resurse umane 

-  21 – impozite şi taxe 

 
 

Număr total Audienţe 

23.06. – 31.12.2012 396, din care: 

- 196 – probleme sociale 

-   47 –urbanism 

-   59 – resurse umane 

- investiţii – 53 

- impozite şi taxe -  41 

 

Activitatea de soluţionare a petiţiilor prevăzut de O.G. nr. 27/2002, în anul 2012:  

Au fost înregistrate 17 petiţii, repartizate compartimentelor de specialitate 
pentru a fi soluţionate şi transmise petenţilor în termenul legal prevăzut de O.G. nr. 
27/2002.  
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Relaţia cu mass-media 

Actiunile instituţiei au fost promovate prin intermediul emisiunilor desfăşurate la radio 
şi tv, în presa scrisă, în cadrul conferinţelor de presă desfăşurate cu reprezentanţii 
din mass-media locală.  

Ø Numărul de articole apărute în presa locală : 123 
01.01 – 22.06.2012 – 28 de articole aparute in presa locală 
23.06 – 31.12. 2012 – 95  

Ø Numărul de comunicate/ştiri/anunţuri în mass-media: 92 
01.01 – 22.06.2012 –  37 comunicate/ştiri/anunţuri 

  23.06 – 31.12. 2012 -  54 comunicate/ştiri/anunţuri 

Ø Numărul conferinţelor de presă : 12 
01.01. - 22.06.2012 -  8 conferinţe de presă;   

23.06 – 31.12. 2012 -  5 conferinte de presă; 

Relaţii externe 

În domeniul Relaţiilor externe, în anul 2012 oraşul Tîrgu Neamţ a continuat 
dezvoltarea legăturilor cu localităţile partenere şi înfrăţite: SAINT JUST – SAINT 
RAMBERT – FRANŢA, PANAZOL – FRANŢA, TELENEŞTI – REPUBLICA 
MOLDOVA. 

În luna octombrie, cu ocazia vizitei în oraşul Tîrgu Neamţ, a ambasadorului 
Republicii China a fost transmisă o scrisoare de intenţie pentru reluarea relaţiilor de 
colaborare cu localitatea QINGZHOU – Provincia SHANDONG – CHINA. Relaţiile de 
colaborare cu Qingzhou au fost iniţiate in anul 2003.  

În luna noiembrie, au fost iniţiate două scrisori de intenţie, prima către oraşul 
Chişinău – Republica Moldova şi cea de a doua către oraşul Linz – Austria, în 
perspectiva dezvoltării unor relaţii de colaborare care să fie materializate într-o 
dezvoltare economică şi turistică a oraşului Tîrgu Neamţ. 

Activitatea de înregistrare şi expediere a corespondenţei 

În ceea ce priveşte activitatea desfăşurată la nivelul Registraturii instituţiei, în 
anul 2012 au fost primite şi înregistrate 30.675 documente. Toate aceste documente 
au fost preluate, înregistrate, repartizate şi ulterior monitorizat parcursul acestora în 
cadrul instituţiei, până la soluţionarea şi expedierea sau comunicarea răspunsului. 

Tot prin acest Serviciu  s-a expediat corespondenţa creata la nivelul instituţiei, 
valoarea totală a TP(trimiteri poştale), expediate prin Oficiul Poştal fiind de  76.059 
lei. Numărul faxurilor transmise si primite: 2.752 

Activitatea pe linie IT 

 Activitatea  în anul 2012 a fost axată pe următoarele direcţii:  

- menţinerea în stare  de funcţiune la parametrii normali a sistemului informatic 
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- administrarea reţelei de calculatoare  

- actualizarea site-lui Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ 

În anul 2012 nu au fost achiziţionate calculatoare, echipamentele existente 
fiind menţinute la un standard profesional rezonabil. Au fost achiziţionate doar 
echipamente periferice de strictă necesitate. 

Au fost asigurate intervenţiile periodice de mentenanţă la echipamentele 
sistemului: calculatoare, imprimante, reţea de date şi telefonie, etc. Au fost asigurate 
şi intervenţiile în situaţii neprevăzute.  

 O activitate intensă a fost desfăşurată în prevenirea şi combaterea 
ameninţărilor informatice: verificarea aplicării măsurilor de securitate, actualizarea 
soluţiilor antivirus şi combaterea viruşilor informatici atunci când a fost cazul. 

 A fost monitorizată şi asigurată funcţionarea programelor informatice, în 
general de tip client-server, folosite de compartimentele de specialitate. În acest 
sens au fost făcute instalări şi configurări ale acestora, acolo unde s-a impus.  

ARHIVA PRIMĂRIEI ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
  În conformitate cu Legea Arhivelor Naţionale nr.16/1996, la nivelul Primăriei 
oraşului Tîrgu Neamţ, a fost constituită arhiva tuturor documentelor create anual.
 Predarea documentelor la arhivă se face pe baza inventarelor întocmite de 
şefii departamentelor instituţiei, în conformitate cu nomenclatorul arhivistic avizat de 
Direcţia Judeţeană  a Arhivelor Naţionale.În anul 2012, au fost predate un număr de 
1101 unităţi arhivistice, după cum urmează: 

Ø Venituri Impozite si Taxe locale - 498 dosare 
Ø Buget Prognoze - Financiar - Contabilitate - 94 dosare 
Ø Integrare Europeană - 4 dosare 
Ø Audit Public Intern - 11 dosare 
Ø Resurse Umane - 21dosare 
Ø Urbanism Amenajarea Teritoriului - 47 dosare 
Ø Cadastru - Registru agricol - Administraţia Domeniului Public - 90 dosare 
Ø Investiţii - 19 dosare 
Ø Oficiul Juridic - 11 dosare 
Ø Autoritate Tutelară - 11 dosare 
Ø Control Comercial autorizare agenţi economici - 14 dosare 
Ø Comunicare, Relaţii publice - 16 dosare 
Ø Registratură - Secretariat - 26 dosare 
Ø Asistenţă şi protecţie socială - 194 dosare 
Ø Protecţia drepturilor Copilului - 17 dosare 
Ø Starea civilă - 26 dosare  
Ø Protecţie civilă - 2 dosare 
Ø Voluntari pentru Situaţii de Urgenţă - 3 dosare 

Au fost rezolvate un număr de 35 de cereri şi s-au eliberat 28 de adeverinţe 
nominale care se referă la normele prestate de persoane fizice, în cadrul fostului 
CAP Tîrgu Neamţ. 
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XXXX..  AAUUDDIITT  IINNTTEERRNN  
  

 Compartimentul  Audit Intern funcţionează în subordinea directă a primarului 
oraşului Tîrgu Neamţ şi are în componenţă 2 auditori funcţionari publici. 

 Obiectul de activitate este asigurarea şi consilierea conducerii pentru buna 
administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii 
publice. Ajută entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare 
sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea 
sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de 
administrare. 

 Compartimentul Audit Intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se 
limita la acestea, următoarele: 

•angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect 
obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare; 

•plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile 
comunitare; 

•vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul 
privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; 

•concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului 
sau 

al unităţilor administrativ-teritoriale; 

•constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a 
titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 

•alocarea creditelor bugetare; 
•sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 
•sistemul de luare a deciziilor; 
•sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel 

de sisteme; 

•sistemele informatice. 
   Activitatea de consiliere se organizează şi se desfăşoară sub formă de 
misiuni de consiliere formalizate, misiuni de consiliere cu caracter informal, misiuni 
de consiliere pentru situaţii excepţionale. 

Ø Misiuni de audit privind activităţile financiar-contabile în 2012 
 

a. numărul de misiunilor de audit realizate: 3 

  b. principalele obiective de audit urmărite:   
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1. Organizarea registrelor de contabilitate. 
2. Conducerea contabilitatii. 
3. Organizarea şi efectuarea controlului financiar preventiv 
4. Gestionarea dosarelor profesionale. 
5. Organizarea  si functionarea sistemului informatic financiar –
contabil. 
6. Organizarea şi efectuarea arhivarii documentelor financiar contabile. 
7. Asigurarea ca elementele de natura salariala sunt stabilite corect. 
8. Fiabilitatea sistemului informatic financiar contabil/modul de 
functionarea al sistemului informatic. 
9. Elaborarea contului  de executie bugetara/procedurile de finantare 
sunt cunoscute? 
10. Conducerea contabilitatii. 
11. Angajarea ,lichidarea si ordonantarea cheltuielilor. 
12.Existenta  creditelor si a disponibilitatilor in conturi. 
13.Intocmirea corecta a documentelor de plata. 
14.Contabilizarea  corecta a platilor.  
 
c. riscuri semnificative identificate - nu au fost. 

                    d. principalele constatări efectuate:  

-  Sistemul de control privind elaborarea bilanţului contabil funcţionează prin 
respectarea Normelor de închidere a bilanţului contabil elaborate de MFP. 

-  Activitatea de elaborare a contului de execuţie bugetară este conformă cu 
legislaţia în vigoare. 

- Auditorul intern, prin evaluarea testărilor asupra modului de organizare și 
exercitare a CFP a constatat că acesta este organizat ș i funcţionează, dar nu există 
elaborate proceduri de lucru specifice, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare 
pentru toate activităţile entităţii. 

- Registrul-inventar nu a fost condus, completat ș i utilizat în concordanţă cu 
destinaţia stabilită, astfel încât să permită, în orice moment, identificarea și controlul 
operaţiunilor efectuate. 

- Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, nu a propus, lunar, spre 
aprobare Consiliului Local drepturile băneşti aferente personalului didactic care 
solicită cheltuieli de deplasare aşa cum prevede art. 104, alin. 3 din Legea 128/1997 
privind Statutul personalului didactic. 

- De asemenea solicitarea contravalorii călătoriei efectuate cu mijloacele de 
transport în comun sau a contravalorii benzinei pentru cei care-şi asigură transportul 
cu autoturismul proprietate personală nu a fost făcută ca urmare a pontajului zilnic 
efectuat de conducerea unităţii de învăţământ, ci de către titularul mijlocului de 
transport.  

-Din testarile realizate in mod indirect si pe baza observarii fizice  efectuate pe 
teren a rezultat ca sistemul de control privind organizarea contabilitatii  cheltuielilor 
prevazute pentru : 
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    Obiectivul 1,,Reabilitare Spital  din oras Tg. Neamt cu un sistem de panouri 
solare si cazan pe biomasa,, a fost finantat cu suma 121.992,66lei ,lucrari executate 
de SC TEHNOSTAR SRL si lucrari de constructii conform ctr.35/14.03.2011 lucrari  
de finisaj-reumatologie executate SC TRANS CONSTRUCT SRL  in valoare  de 
76.608,96lei. 

     Obiectivul 2,,Realizare sursa alternativa captare apa potabila puturi forate 
la Spitalul orasanesc Tg. Neamt ,, in valoare de 40.000,00lei lucrari executate de SC 
TELESERV  GRUP SRL Piatra Neamt. 

      Obiectivul 3 ,,Completarea sistemului termic clasic de obtinerea apei 
calde menajera la Spitalul orasanesc Tg. Neamt ,,lucrare executata de SC 
VERONICA PANAP SNC ,contract 204/30.12.20010 ,in valoare de 78.997,00lei fiind 
onorat doar cu 40.000,00lei  

Total cheltuieli de capital  290.000,00lei ,din care s-au facut plati de 
288.601,00lei. 

-Neîntocmirea ordonantarii  de plata, angajamentelor bugetare si legale 
pentru toate platile efectuate a dus la recomandare-in timpul auditarii au fost 
intocmite. 

 
- Documentele care atesta  bunurile livrate din care reies obligatii de plata se 

vizeaza cu ,,bun de plata,, de ordonatorul principal de credite sau de persoana 
delegata cu aceste atributii conf OMFP 1792/2002,a dus la recomnadare-in timpul 
auditarii au fost intocmite.Din auditarea efectuata s-a  constatat ca facturile nu contin 
viza si sintagma ,,bun de plata ,,si referatul aprobat pentru achizitionarea  de 
produse si piese.,ca urmare in timpul auditarii 50% din facturil ;e achizitionate au fost 
vizate cu sintagma ,,bun de plata,, si s-au facut referate  de justificare  a pieselor 
achizitionate. 

-Au fost si constatari cu caracter pozitiv ,rezultat al respectarii cadrului legal si 
normativ al modului de utilizare al fondurilor publice. 
 

e. cauzele principale şi consecinţele aferente disfuncţiilor 
constatate  
cauze: - necunoaşterea în totalitate a legislaţiei în vigoare; 
  
consecinţe: -  producerea  unor dezechilibre bugetare;  
         - necompletarea şi neutilizarea Registrului-inventar nu 
poate să permită în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor; 
                    -  păgubirea bugetului local; 
           - faptul că nu există elaborate proceduri scrise şi 
formalizate la nivelul entităţii, nu se poate monitoriza existenţa şi 
funcţionalitatea controlului intern.          
f.  principalele recomandări:  

- Centralizarea la nivelul entităţii a tuturor operaţiilor supuse controlului 
financiar preventiv propriu în scopul elaborării unor proceduri privind exercitarea 
CFPP, în conformitate cu prevederile OMFP nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice generale referitoare la exercitarea CFP. 

 - Elaborarea unui Ghid practic privind exercitarea CFP care să conţină: scopul 
CFP și categoriile de operaţiuni asupra cărora se exercită, modul de organizare a 
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CFP la nivelul entităţii, proceduri de control, termene de acordare/refuz a vizei CFP, 
precum ș i exemple practice privind completarea documentelor utilizate. 

 - Stabilirea la nivelul entităţii a unor responsabili pentru actualizarea Cadrului 
general al operaţiunilor supuse CFP. 

- Efectuarea unui program de pregătire profesională cu întregul personal al 
entităţii care să aibă ca obiectiv prelucrarea OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea 
Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la 
entităţile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. 

 - Constituirea grupului de lucru pentru implementarea noului sistem de control 
intern în conformitate cu  OMFP nr. 946/2005 privind Codul controlului pletarea și 
utilizarea Registrului-inventar în concordanţă cu destinaţia stabilită ș i în conformitate 
cu cadrul legal. 

- Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ trebuie să  propună, lunar, 
spre aprobare consiliului local drepturile băneşti aferente personalului didactic care 
solicită cheltuieli de deplasare. 

- Pontajul zilnic pentru cei care solicită decontarea contravalorii călătoriei 
efectuate cu mijloacele de transport în comun sau a contravalorii benzinei pentru cei 
care-şi asigură transportul cu autoturismul proprietate personală, să fie efectuat de 
către conducerea unităţii de învăţământ aşa cum prevede art. 104 alin. 3 lit. b. din 
Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic şi nu de către titularul mijlocului 
de transport. 
- Respectarea prevederilor legale cu privire  la măsurile de reducere a cheltuielilor 
publice şi anume art.III alin. 1 din O.U. nr.55/2010. 
- Elaborarea procedurilor de lucru scrise ș i formalizate privind CFP. 

-Stabilirea relaţiilor de colaborare între structurile funcţionale, prin ROF-ul instituţiei 
publice, astfel încît să permită o circulaţie rapidă a informaţiilor 

- Analiza cadrului normativ ce reglementează activitatea instituţiei. 
 

La solicitarile U.C.A.A.P.I. din cadrul Ministerului Finantelor Publice  a 
fost declansata misiunea de audit public intern ,,Evaluarea procesului si a 
stadiului de implementare a  sistemelor de control/intern managerial in 
administratia publica locala,, 
            Obiectivul principal al misiunii il reprezinta implementarea sistemelor de 
control intern/managerial in cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale Oras Tg.Neamt in 
conditiile de transparenta si conformitate cu reglementarile legale in domeniu ,astfel  
incat sa aduca plus valoare si sa imbunatateasca activitatea Primariei Orasului Tg. 
Neamt si a unitatilor subordonate. 
              In urma acestei solicitari U.C.A.A.P.I prin adresa  NR.70115/10.04.2012 
privind modificarea Planului de audit intern  cu tema mentionata  mai sus,s-a 
modificat Planul de audit intern anual pe 2012 ,pentru perioada 16.iulie-24 octombrie 
2012. 
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              Misiunea de audit public intern ,,Evaluarea procesului  si a stadiului  de 
implementare a sistemelor de control/intern managerial in administratia publica 
locala,, are urmatoarele etape ce se regasesc in Planul de audit intern anual 2012: 
          1.Efectuarea  misiunilor de audit intern(16.07-21.09.2012). 
          2.Transmiterea rapoartelor de audit intern catre structurile de audit inern din 
cadrul D.G.F.P. judetene(24.09-26.09.2012). 
          3.Elaborarea si aprobarea programelor de actiune in vederea implementarii 
recomandarilor cuprinse in rapoartele de audit(24.09-27.09.2012 
          4.Urmarirea implementarii recomandarilor cuprinse in rapoartele de audit. 
          5.Transmiterea la D.G.F.P. judetene a informarii privind modul  de 
implementare a recomandarilor cuprinse in rapoarte si rezultatele obtinute. 
 
        Obiectivele misiunii de audit intern sunt cele inscrise in  Programul cadru 
transmis  de catre U.C.A.A.P.I. si anume: 
OB1.Organizarea  procesului privind  implementarea sistemului de control 
intern/managerial. 
CONSTATARI: Comisia de monitorizare ,coordonare si indrumare metodologica a 
implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern /managerial ,la Primaria 
Orasului Tg. Neamt  cat si la unitatile subordonate nu a fost constituita  pana la data 
de 30.06.2012,fiind in curs de implementare  
 
OB2.Analiza elaborarii si dezvoltarii Programului de dezvoltare  a sistemului de 
control intern/managerial ,la data de 30.06.2012. 
CONSTATARI:  Programul de dezvoltare a sistemului de control intern /managerial 
s-a intocmit dupa data de 30.06.2012,fiind in curs de implementare . 
 
OB3.Implementarea  sistemului de control intern /managerial, la nivelul  Primariei 
Orasului Tg. Neamt. 
CONSTATARI: Primaria Orasului Tg. Neamt si-a definit misiunea  in cadrul 
documentelor formalizare ca, ROF-ul ACESTUIA CAT SI ROF-ul subordonatelor. 
           Nefiind implementat managementul riscurilor  la nivel de Primarie, nu se 
poate cunoaste profilul de risc al acestuia  fuctie de care conducerea  nu poate avea 
in vedere un raspuns adecvat riscurilor si sa ofere un nivel rezonabil de asigurare 
,referitoare la indeplinirea obiectivelor generale.Fara managementul riscurilor nu se 
poate realiza asigurarea unui control global al riscului,ce permite mentinerea unui 
nivelacceptabil al expunerii la risc pentru organizatie ,cu costuri minime. 
              Referitor la analiza modului de elaborare a procedurilor formalizate pentru 
activitatiele identificate,se vor implementa in perioada imediat urmatoare si vor fi 
actualizate in functie de modificarile intervenite,sunt in curs de implementare. 
 
OB4.Implementarea standardelor de control intern /managerial. 
CONSTATARI:La nivelul Primariei Orasului Tg.Neamt,Sistemul   de control intern 
/managerial este neimplementat,deoarece din total de 25  standarde, nu sunt 
implementate la nivelul institutiei  publice si nici la unitatile subordonate ,pana la data 
de 30.06.2012,sunt in curs de implementare. 
            
 OB5. Intocmirea  raportarilor trimestriale si anuale cu privire la implementarea 
sistemului de control intern/managerial. 
Ca evaluare a auditorului intern ,este una de imbunatatire. 
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Ø Urmarirea recomandarilor- gradul de implementare al recomandărilor, 
cauze care au condus la neimplementarea în termen a recomandărilor, 
măsuri dispuse –  toate recomandările au fost implementate, excepț ie 
făcând  recomandarea referitoare la elaborarea de proceduri scrise și 
formalizate care se va realiza în anul 2013 prin includerea în planul de audit a  
misiunii cu tema ,, Evaluarea procesului și a stadiului de implementare a 
sistemelor de control intern/managerial în administrația publică locală,, , prin 
care se va realiza instruirea auditorilor interni în acest sens  

Ø Raportarea iregularitatilor sau posibile prejudicii-nu este cazul. 
Ø Raportarea recomandarilor neinsusite-nu este cazul 

 Realizarea altor actiuni 

     La solicitarea conducatorului institutiei publice s-au  efectuat 3(trei) misiuni ad hoc 
avand drept scop urmarirea cadrului legal si normativ, privind modul de utilizare  a 
fondurilor publice.S-a efectuat un audit de conformitate . 

Misiunile sunt: 

 -Modul de infiintare si desfasurare a activitatii la SC.PRIM LOCATAO SRL 

-Compartimentul financiar –contabil cu privire la infiintarea ASOCIATIEI 
CRESCATORILOR DE ANIMALE,,HUMULESTI,,. 

      -Compartimentul financiar –contabil cu privire la constituirea  comisiilor de 
licitatie si evaluare si modul de plata a acestora.  

   Constatarile au avut caracter  pozitiv dar si negativ, fiind urmate de 
recomandarile auditului intern,si apoi duse la indeplinire in termen. 

 CONCLUZII 

Misiunile de audit intern realizate în anul 2012 la Primăria orașului Tîrgu 
Neamţ au avut un impact pozitiv în sensul că au condus la îmbunătăţirea 
activităţilor/domeniilor auditate și de asemenea au adus un plus de valoare, ajutând 
instituţia ș i entităţile subordinate să-ș i îndeplinească obiectivele, evaluând și 
îmbunătăţind eficienţa și eficacitatea managementului riscului și perfecţionând 
activităţile din instituţie. 

Activităţile de audit intern desfășurate au adăugat valoare prin recomandările 
cuprinse în rapoartele de audit întocmite ș i transmise în scopul atingerii obiectivelor 
instituţiei. 

Contributia auditului intern la procesul de management al riscurilor-Activitatea 
de gestionare a riscurilor a reprezentat o etapă majoră în derularea unei misiuni de 
audit intern, care a avut drept scop : - identificarea risurilor din cadrul Primăriei 
orașului Tîrgu Neamţ ;  
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- dacă controalele interne au prevenit, eliminat sau minimizat riscurile ; 

După ce s-au identificat riscurile și au fost stabilite criteriile, ponderea ș i nivelul 
riscurilor, s-a trecut la stabilirea punctajului total al riscului după care au fost clasate 
riscurile pe baza punctajelor totale obţinute.  

Referitor la misiunile de audit efetuate în anul 2012, riscurile atașate acestor 
misiuni de audit au fost încadrate în categoria riscurilor medii, care nu au prezentat 
un pericol major pentru entitate. 

Contributia auditului intern la imbunatatirea controlului intern- În cadrul 
Primăriei orașului Tîrgu Neamţ sistemul de control intern funcţionează în scopul 
atingerii obiectivelor într-un mod economic, eficace ș i eficient. Fiecare 
serviciu/birou/compartiment își respectă regulile specifice domeniului, a legilor și 
deciziilor conducerii. 

Conducerea managementului privind necesitatea consolidarii auditului intern-
Conducerea Primăriei orașului Tîrgu Neamţ conș tientizează rolul auditului intern cu 
privire la valoarea adusă instituţiei, că competenţele profesionale ale auditorilor 
interni produc adevărate beneficii pentru instituţie ș i prin care aceș tia dau o asigurare 
rezonabilă conducerii referitoare la funcţionalitatea sistemului de control intern. Când 
conducerea intituţiei nu găseș te soluţii de rezolvare a unor probleme, intervine 
auditul reprezentând un mijloc care contribuie la îmbunătăţirea controlului intern. 
Activitatea de audit intern din cadrul instituţiei este o activitate de asistenţă 
managerială prin care auditorii ajută conducerea de la orice nivel să stăpânească 
bine toate activităţile. 
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XXXXII..  SSEERRVVIICCIIUULL  PPUUBBLLIICC  CCOOMMUUNNIITTAARR  
LLOOCCAALL  DDEE  EEVVIIDDEENNŢŢĂĂ  AA  PPEERRSSOOAANNEELLOORR  

  
Serviciul Public Comunitar  Local  de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Neamţ s-a 

înfiinţat în subordinea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ în temeiul art.4 din 
O.U.G.nr. 84/2001 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002 şi 
O.U.G. nr. 50/2004, la data de 01.04.2005 prin Hotărârea nr. 47/31.03.2005 a 
Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ. 

Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor Tîrgu Neamţ deserveşte 
cetăţenii oraşului Tîrgu Neamţ, precum şi a celor 20 de comune arondate, după cum 
urmează: Agapia, Bălţăteşti, Borca, Brusturi, Crăcăoani, Drăgăneşti, Fărcaşa, 
Ghindăoani, Grumăzeşti, Păstrăveni, Petricani, Pipirig, Poiana Teiului, Răuceşti, 
Războieni, Tupilaţi, Timişeşti, Ţibucani, Urecheni, Vînători-Neamţ.  

Acest serviciu are ca atribuţii principale:  

• primirea documentelor necesare şi eliberarea cărţilor de identitate; 
• verificarea şi soluţionarea cererilor de transcriere, recti ficare, completare 

şi înregistrare tardivă a actelor şi certificatelor de stare civilă; 
• primirea şi soluţionarea cererilor de stabilire a domiciliului în România 

depuse de cetăţenii străini, la acest serviciu; 
• furn izarea de date d in Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor la  

solicitările instituţiilor statului, unităţi economice, persoane fizice, etc. 
• solu ţionarea cereri lor de stabili re  a  domicil iulu i  si reşedinţei  pe raza de 

competenţă; 
• eliberarea actelor de identita te  la solicitările   cetă ţeni lor prin  procură 

specială; 
• preluarea în baza de date locală a persoanelor nou născute, actuali zarea 

menţiunilor privind  decesul persoanelor,  stabilirea domiciliului  în  
străinătate,  precum  şi actualizarea evidenţelor speciale; 

• ţinerea evidenţei şi asigurarea legali tă ţii persoanelor asista te în un ită ţi  
de ocrotire socială de pe raza de competenţă (Războieni, Păstrăveni,  
Tîrgu Neamţ); 

• ţinerea evidenţei şi verificarea legalităţii stabilirii domiciliului sau reşedinţei la 
aşezămintele monahale de pe raza de competenţă; 

 

ACTIVITĂŢI PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR  

În perioada analizată activitatea pe linie de regim evidenţă s-a desfăşurat, 
având la bază prevederile O.U.G. 97/ 2005, republicată, H.G. 1375/ 2006, Legea 
119/ 1996, republicată, cât şi celelalte dispoziţii şi instrucţiuni primite de la 
eşaloanele superioare. 
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Statistica activităţii pe linie de evidenţă a persoanelor pentru anul 2012 este 
prezentată in Anexa nr. 1 la prezentul raport. 

La sfârşitul anului 2012 populaţia activă de pe raza de competenţă a 
serviciului era de 116953 persoane, comparabil cu sfârşitul anului 2011 – 117145 
persoane. 

În perioada analizată au fost eliberate un număr de 12603 acte de identitate, 
numărul persoanelor restanţiere fiind de 3010 la data de 31.12.2012. 

În perioada analizată lucrătorii de evidenţă a populaţiei din cadrul Serviciului 
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor s-au deplasat cu staţia mobilă 
pentru punerea în legalitate cu acte de identitate la unităţile de ocrotire socială de pe 
raza de competenţă, astfel : 

- Au fost efectuate două deplasări la Centrul Pilot de Recuperare a 
Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, ocazie cu care au fost puse în legalitate un 
număr de 27 persoane  

- O deplasare la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială Tîrgu Neamţ  când a 
fost pusă în legalitate 1 persoană. 

- O deplasare la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
Războieni, fiind puse în legalitate 16 persoane, care au solicitat scutire de la plata 
taxei pentru cartea de identitate. 

În perioada analizată lucrătorii de evidenţă a populaţiei din cadrul Serviciului 
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor s-au efectuat 22 deplasări cu 
staţia mobilă pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a 111 persoane, 
pentru care a fost solicitat acest lucru.  

La solicitarea Primăriei comunei Tupilaţi a fost organizată o acţiune în 
comună, în urma căreia au fost puse în legalitate 61 de persoane; iar la solicitarea 
Primăriei comunei Ţibucani a fost organizată o acţiune în comună, în urma căreia au 
fost puse în legalitate 30 de persoane.  

O atenţie deosebită a fost acordată punerii în legalitate cu acte de identitate 
minorilor. Pe parcursul anului 2012 a fost organizată o acţiune la centrul de Servicii 
”Ozana” Tîrgu Neamţ, fiind puşi în legalitate 5 copii care nu aveau acte de identitate 
sau aveau actul de identitate expirat, ca urmare a împlinirii vârstei de 18 ani. Acestor 
copii li s-a stabilit domiciliul pe adresa şcolii, cu acordul conducerii acesteia. 

În ceea ce priveşte drepturile minorităţilor naţionale, având în vedere că pe 
raza de competenţă a serviciului nostru principala comunitate a minorităţilor este cea 
rromă, au fost luate măsuri pentru obţinerea  documentelor de identitate (certificate 
de stare civilă şi cărţi de identitate) (96 CI în anul 2012). În acest sens s-a mers pe 
buna colaborare cu administraţia locală, în cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ 
existând o persoană desemnată care se ocupă de problemele acestora.  

Ca urmare a Radiogramei DEPABD nr. 1880158 din 14.09.2011 referitor la 
lista cu cetăţenii din evidenţa activă cu vârsta de peste 100 de ani (56 persoane), au 
fost continuate verificările în teren şi la starea civilă. Situaţia la data de 31.12.2012 
se prezintă astfel: 19 decese operate, 8 persoane în viaţă, 7 neidentificate la stare 
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civilă, 2 persoane neidentificate la adresă, 20 persoane cu menţiunea de “posibil 
decedat”. 

ACTIVITĂŢI PE LINIE DE INFORMATICĂ 

Principala activitate a Compartimentului Informatic este de actualizare a 
Registrului Judeţean de Evidenţă a Persoanelor cu datele privind persoanele fizice, 
în baza comunicărilor autorităţilor abilitate ale administraţiei publice centrale şi 
locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării 
cererilor pentru eliberarea actelor de identitate. 

De asemenea, acest compartiment preia în Registrul Judeţean de Evidenţă a 
Persoanelor datele privind persoana fizică în baza comunicărilor nominale pentru 
născuţii vii, cetăţeni români sau cu privire la modificările intervenite în statutul civil al 
persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor 
decedate sau declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte 
de identitate. 

Din totalul de imaginilor preluate cu staţiile foto fixe şi cu camera mobilă 
persoanelor care au solicitat eliberarea unui act de identitate, nu au fost cazuri de 
restituire a loturilor, acestea fiind corect poziţionate, conform Metodologiei DEPABD 
nr. 1969221 din 14.06.2010. 

Până la data întocmirii prezentei analize, baza de date judeţeană şi centrală a 
fost interogată pentru întocmirea de cărţilor de identitate şi furnizarea în condiţiile 
legii a datelor de identificare şi de domiciliu ale persoanei către autorităţile care au 
solicitat acest lucru în condiţiile prevederilor legale, de către persoane care au parolă 
de acces şi utilizare a acestora. 

În conformitate cu prevederile ordinului I.N.E.P. cu privire la tipărirea şi 
distribuirea cărţilor de alegător pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani 
pe parcursul anului 2012 şi care nu aveau tipărite cărţi de identitate anterior, 
raportăm că în perioada analizată ar fi trebuit tipărite un număr de 722 cărţi alegător. 
Având în vedere faptul că la BJABDEP Neamţ nu sunt material pentru tipărirea 
cărţilor de alegător, acestea nu au fost tipărite pentru anul 2012. 

Au fost furnizate, în condiţiile legii, datele de identitate sau adresa 
persoanelor, către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii 
economici sau cetăţeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem 
informatic şi comunicarea în termen a datelor solicitate (826 verificări, din care 31 
pentru M.I., 697 pentru alte ministere, 4 pentru agenţi economici, 94 pentru persoane 
fizice). 
ACTIVITĂŢI PE LINIE DE STARE CIVILĂ 

Compartimentul Stare Civilă, componentă a Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Neamţ, în perioada analizată şi-a desfăşurat 
activitatea conform Legii nr. 119/1996 republicată, cu modificările ulterioare, a 
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Metodologiei din anul 2011 cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de 
stare civilă, ale art. 16 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Neamţ şi a 
ordinelor şi dispoziţiilor primite de la eşaloanele superioare.  

 S–au desfăşurat următoarele activităţi specifice: 

- întocmirea, la cerere sau din oficiu – portivit legii, a actelor de naştere, de 
căsătorie şi de deces şi eliberarea certificatelor doveditoare  

- înscrierea de menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea 
actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimiterea comunicărilor de menţiune 
pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz 

- eliberarea de extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, 
precum şi dovezilor privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea 
persoanelor fizice 

- transmiterea structurii informatice din cadrul serviciului comunicările 
nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite 
în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale 
persoanelor decedate ori declaratiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au 
avut acte de identitate 

- întocmirea buletinelor statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în 
conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică. 

Din punct de vedere al activităţilor desfăşurate se evidenţiază: 

- s-au înregistrat 935 acte de stare civila, astfel: 

· 574 naşteri 

· 131 căsătorii 

· 230 decese 

- s-au eliberat 2042 certificate de stare civilă, din care 1598 certificate naştere, 199 
certificate căsătorie,  245 certificate deces 

- s-au transcris 47 acte de stare civilă încheiate în străinătate privind persoanele cu 
domiciliul pe raza oraşului Tîrgu Neamţ 

- s-au întocmit un număr de 1943 menţiuni, din care; 

• 1216 provenite din acte proprii 
• 727 primite 
• 1204 operate 
• 1204 comunicate la exemplarul II  
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• 333 comunicate la exemplarul I la alte primării 
- lunar s-au inaintat : 

o la Compartimentul de Evidenta a Populatiei buletinele persoanelor 
decedate, comunicarile de nastere, comunicarile de modificare in statutul civil 
al persoanei pana la varsta de 14 ani, certificatele de stare civila anulate, 
situaţia actelor de stare civilă înregistrate în luna de raportare ; 

o la Directia Judeţeană de Statistică - buletinele statistice 

o la Compartimentul Registru agricol – actele si faptele de stare civila de pe 
raza orasului Tirgu Neamt inregistrate in luna respectiva, pentru actualizarea 
componentei gospodariilor 

o la Directia de Muncă şi Protecţie Sociala - lista copiilor cu varste de la 0 la 7 
ani decedati ; 

o la Consiliul Judeţean – Compartiment Starea Civila - căsătoriile încheiate cu 
persoane din strainatate ; 

- s-au intocmit opisurile alfabetice si predat registrele de stare civila - 
exemplarul II, cuprinzand actele intocmite – la Serviciul Stare Civila a 
Consiliului Judetean Neamt; 

- ordonarea documentelor, arhivarea si inventarierea fondului arhivistic. 

Se păstrează un contact permanent cu Direcţia pentru Protecţia Copilului şi 
cu reprezentanţii Direcţiei Sanitare Judeţene pentru prevenirea abandonului nou-
născutului în maternităţi şi secţii de pediatrie, cunoaşterea şi deţinerea controlului 
asupra problemelor existente în centrele de plasament, unităţi sanitare şi de 
protecţie socială, instruirea persoanelor responsabile din instituţiile mai sus 
menţionate cu privire la obligaţiile ce le revin în sensul respectării prevederilor Legii 
nr. 119/1996 republicată şi ale O.U.G.nr.97/2005, republicată. 

ACTIVITĂŢI PE LINIE DE SECRETARIAT, ARHIVĂ 

- au fost înregistrate un număr de 1487 de documente primite sau create în cadrul 
serviciului 

- au fost înregistrate şi formulate răspunsuri pentru un număr de 459 solicitări ale 
instituţiilor sau ale persoanelor pentru Legea nr. 677/2001  

- au fost primite în audienţă de către şeful serviciului un număr de 434 persoane 

- toate răspunsurile solicitate au fost trimise în termenele prevăzute de lege, pentru 
fiecare categorie de lucrare 

- toată arhiva este depozitată într-o cameră separată, este cusută, copertată şi 
opisată.  
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XXXXIIII..  SSEERRVVIICCIIUULL  PPUUBBLLIICC    
      PPOOLLIIŢŢIIAA  LLOOCCAALLĂĂ  

 

Serviciul Public Poliţia Locală s-a înfiinţat în subordinea Consiliului Local al 
oraşului Tîrgu Neamţ conform HCL nr. 115/30.12.2004 şi îşi desfăşoară activitatea 
profesionalã în interesul comunitãtii locale, pentru asigurarea ordinii si liniştii publice, 
pazei si protecţiei obiectivelor de interes public, local si privat de pe raza de 
competentã, actioneazã în sprijinul institutiilor statului si executã orice alte activitãti 
date în competentã, exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea 
principiilor impartialitãtii, nediscriminãrii, proportionalitãtii si gradualitãtii.  
 

Ø Domenii de activitate: 
a) ordine publicã  
b) pazã bunuri si valori 

Ø Activităţile desfăşurate în anul 2012 au avut ca obiectiv principal asigurarea 
ordinei si linistii publice, combaterea fenomenului de vagabondaj,a comertului 
stradal neautorizat asigurarea unui climat de siguranta civica pentru locuitorii 
orasului ,activitati de prevenire,precum si  mentinerea unui aspect civilizat a 
arterelor pietonale si a pietei din oras.  

Ø Traseele acoperite in permanenta pe timp de zi : 
  - B-dul Stefan cel Mare :Central-Biserica Adormirea Maicii Domnului-
Parc Casa Culturii ; 
  - Str. Mihai Eminescu-Central –Pod Ozana ; 

- activitatea de ordine si liniste publica desfasurata de  catre 2 agenti locali pe 
raza orasului Tirgu Neamt a fost organizata astfel : câte o patrula formată din 2 
ag.locali sau unul ,dupa caz, schimbul 1 si 2 intre orele 06-14 si 14-22 ; 

 - 4,5 agenti locali au asigurat paza rampei de gunoi a orasului Tirgu Neamt 24 
din 24 de ore ; 

 - 4,5 agenti locali au asigurat paza si ordinea la sediul Primariei Tirgu Neamt, 
24 din 24 de ore ; 

- 2 agenti locali au asigurat paza si ordinea la S.C. CIVITAS COM. SRL Tirgu 
Neamt intre orele 07-19 ; 

In afara activitatilor cotidiene care au fost menite sa asigure un climat de 
ordine si liniste publica pe raza orasului Tirgu Neamt,agentii locali  au mai avut in 
vedere urmatoarele aspecte : 

  - desfasurarea unui comert stradal civilizat ; 
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  - aplicarea H.C.L. nr.52/2009 privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea 
orasului Tirgu Neamt, precum si constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie 
contraventii; 

  - avertizarea si sanctionarea persoanelor care nu au efectuat curatarea 
canalelor pluviale ; 

  - avertizarea si sanctionarea cetatenilor care nu si-au intretinut santurile din 
fata proprietatilor ; 

  - avertizarea si sanctionarea cetatenilor care au depozitat materiale de 
constructii pe domeniul public ; 

  - avertizarea si sanctionarea cetatenilor care depoziteaza gunoi menajer in alte 
locuri decit cele special amenajate ; 

  - supravegherea malurilor raului Ozana pentru evitarea depozitarii gunoiului in 
aceasta zona;  

  - s-a urmarit depistarea si sanctionarea persoanelor care au parcat 
autovehicole pe trotuare si zonele verzi dar si a celor care au blocat caile de aces in 
institutiile publice,scoli,biserici etc; 

   - împreuna cu functionarii din cadrul Primariei s-au intreprins actiuni pentru 
verificarea tuturor firmelor de taximetrie ce isi desfasoara activitatea pe raza orasului 
Tirgu Neamt; 

   - s-a asigurat buna desfasurare la un numar de 12  meciuri de fotbal de pe 
Stadionul ,,CETATEA,,actionandu-se cu cite 4 agenti locali 

  - s-a urmarit identificarea ,somarea si sanctionarea persoanelor care au expus  
autoturisme spre vinzare pe domeniul public; 

  - s-a realizat un audit al sigurantei elevilor din orasul Tirgu Neamt cu scopul de 
a indentifica intervalele orare cand este nevoie de prezenta Politiei Locale in 
apropierea perimetrelor acestora 

  - participarea alaturi de reprezentantii Primariei Tirgu Neamt la diferite actiuni 
referitoare la curatenia orasului  

  - s-a asigurat fluidizarea traficului rutier si inchiderea strazilor in zonele in care 
s-au efectuat reparatii sau lucrari la partea carosabila; 

  - s-a asigurat ordinea si linstea publica cu ocazia desfasurarii manifestarilor 
social culturale organizate de Primaria orasului Tirgu Neamt impreuna cu Casa 
Culturii; 



100 

 

  - a fost asigurata insotirea si protectia functionarilor din Primaria orasului Tirgu 
Neamt,sau a altor servicii publice din subordinea Consiliului Local in executarea 
activitatilor specifice de control; 

  - asigurarea unui trafic fluent,in oborul orasului Tirgu Neamt ,in fiecare zi de 
luni ; 

  - actiuni menite sa combata fenomenul cersetoriei ,savirsirea in public de 
fapte,acte sau gesturi obscene,proferare de injurii,expresii jicnitoare sau 
vulgare;consumul de bauturi alcoolice in locuri publice; 

  - participarea alaturi de organele  de politie la mentinerea ordinii publice in 
noaptea INVIERII ; 

  -      Depuneri de coroane la diferite monumente ale eroilor 

  - asigurarea ordinei si linistei publice cu ocazia bâlciului anual 

  - asigurarea ordinei la Balurile Bobocilor organizate de cele trei licee  din oras ; 

  - asigurarea si mentinerea ordinii publice si fluidizarea traficului la manifestarile 
dedicate zilei ,,CETATII NEAMTULUI,, 

  - participarea si mentinerea ordinii pentru buna desfasurare a manifestarilor 
dedicate VINATORILOR DE MUNTE ; 

 -        parada mastilor 

  - alte activitati solicitate de catre Primaria orasului Tirgu Neamt.  

   Serviciul Public Politia Locala a intervenit si rezolvat un numar 197 de sesizari 
venite din partea cetatenilor,majoritatea sesizarilor referindu-se la tulburarea ordinei 
si linistii publice,parcarea autoturismelor pe spatii amenajate cu flori, depozitare de 
materiale de constructii pe domeniul public ,ce s-au rezolvat la fata locului luandu-se 
masurile legale. 

   Pentru o mai buna colaborare cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi Neamţ s-a 
incheiat Protocolul pentru asigurarea ordinei si linistii publice,combaterea cersetoriei 
si asigurarea manifestarilor cultural-sportive din orasul Tirgu Neamt. 
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Nr. 
Crt. 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ TOTAL 

1. -persoane legitimate 140 
2. -persoane perchezitionate 54 
3. -persoane conduse la sediul P.L. 

 
33 

4. -persoane atentionate 958 
5. -persoane avertizate 

 
51 

6. -actiuni comune cu politia 13 
7. -pande efectuate 10 
8. -persoane predate Politiei Nationale 

 
4 

9. -patrule mixte cu politia 30 
10. -infractiuni constatate 1 
11. -obiective controlate 8 
12. -somatii inmanate cetatenilor cu privire la  

H.C.L.52   /2009 

 

32 

13. -contraventii aplicate 

La Legea nr.61/91 

                                                                                  

La Legea nr.12/1990 

                                                                                    

La H.C.L.nr.52/2009 

                                                                                   

La O.U.G.nr.195/1991 

 

 

23 
4 
 
6 
 
 
5 
 
 
8 

Valoarea contraventiilor aplicate - 1960 lei, din care: 

- 1000 lei la H.C.L.52/2009 
-   600 lei la Legea nr.12/1990  
-   400 lei la Legea nr. 61/1991. 

Din cele 23 de contraventii aplicate 8 au fost AVERTISMENTE. 
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XXXXIIIIII..  SSEERRVVIICCIIUULL  VVOOLLUUNNTTAARRII  PPEENNTTRRUU  
SSIITTUUAAŢŢIIII  DDEE  UURRGGEENNŢŢĂĂ  

  
Serviciul Voluntari pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Tîrgu Neamţ, înfiinţat prin 

Hotărârea Consiliului Local nr.145 din 30.12.2005, este o structură specializată, cu 
o dotare specifică, ce se constituie în subordinea Consiliului Local şi este destinat 
să desfăşoare activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de 
urgenţă în sectorul de competenţă, să coordoneze resursele umane, materiale, 
financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate, în scopul 
protejării populaţiei, bunurilor şi mediului, împotriva efectelor negative ale situaţiilor 
de urgenţă şi înlăturarea operativă a acţiunilor acestora. 

 Serviciul are în structura sa un compartiment de prevenire şi o formaţie de 
intervenţie, care are în compunere echipe specializate, în funcţie de tipurile de 
riscuri identificate în sectorul de competenţă(stingerea incendiilor, cercetare-
căutare, transmisiuni-alarmare, deblocare-salvare, evacuare, salvare şi prim-ajutor, 
sanitar-veterinară, intervenţii la inundaţii şi suport logistic). 

Coordonarea şi îndrumarea de specialitate a activităţilor desfăşurate în domeniul 
situaţiilor de urgenţă efectuate de Serviciul Voluntar se execută de către 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă " Petrodava" al judeţului Neamţ. 

Serviciul Voluntar execută controlul respectării legalităţii în domeniul situaţiilor de 
urgenţă de către instituţiile publice, operatori economici şi cetăţenii de pe raza 
unităţii administrativ-teritoriale. 

Cooperează pentru intervenţia în situaţii de urgenţă cu serviciile de urgenţă 
profesioniste, serviciile voluntare şi private şi cu alte structuri abilitate să intervină 
pentru salvarea oamenilor, protecţia materialelor şi valorilor din patrimoniul cultural, 
acordarea de sprijin pentru supraveţuirea populaţiei în caz de dezastre. 

Logistica acţiunilor de intervenţie cuprinde măsurile organizate, planificate şi 
desfăşurate în scopul asigurării la timp şi fără întrerupere cu resurse materiale 
necesare îndeplinirii misiunilor, menţinerii în permanenţă a stării de sănătate a 
personalului, a stării de funcţionare a tehnicii de intervenţie şi comunicaţii. 

Ø Documente întocmite în anul 2012: 

I. DOCUMENTE DE PLANIFICARE ANUALE 

          1.Planul anual al activităţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

          2.Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

          3.Proiectul de buget. 
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II. DOCUMENTE DE ORGANIZARE 

1.Dosarul privind organizarea şi dotarea SVSU; 

2.Regulamentul de organizare şi funcţionare a SVSU; 

3.Schema de înştiinţare – alarmare şi asigurare legături de comunicare între 
forţe. 

III. DOCUMENTE DE CONDUCERE 

          1. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale; 

          2. Planul de apărare împotriva riscurilor generate de inundaţii, fenomene 
meteorologice periculoase,  accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări 
accidentale; 

          3. Planul asigurării de resurse materiale, umane şi financiare necesare 
gestionării situaţiilor de urgenţă 

          4. Planul de evacuare în caz de urgenţă; 

          5. Planul de intervenţie la cutremure şi alunecări de teren; 

          6. Planul de protecţie şi intervenţie la accidente pe timpul transportului cu 
substanţe periculoase; 

          7. Planul de monitorizare, gestionare şi intervenţie la incendiile de pădure; 

          8. Planul de intervenţie la accidentele chimice, nucleare şi urgenţă radiologică; 

          9. Planul de acţiune la epizootii (gripa porcina) 

Ø Sarcinile serviciului în anul 2012 au fost următoarele: 

• Acoperirea riscurilor potenţiale din sectorul de competenţă, atât din punct de 
vedere preventiv, cât şi din punct de vedere operaţional; 

• Executarea oportună a misiunilor şi operaţiunilor specifice; 
• Corelarea performanţelor tehnice ale mijloacelor de intervenţie cu specificul şi 

gradul de dificultate  ale situaţiei de urgenţă, în vederea exploatării cu eficienţă 
maximă a acestora. 
Aceste sarcini au fost puse în aplicare în cursul anului 2012 prin: 

• Întocmirea graficului de informare publică şi a graficului de control pentru anul 
2012. 

• Au avut  loc instruiri cu directori, responsabili de la şcoli şi licee şi preoţii parohi. 
• Avizarea de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Petrodava”  al 

Judeţului Neamţ a planurilor de intervenţie pe tipuri de riscuri. 
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• Concepţia, aprobarea şi avizarea planurilor de asigurare cu resurse umane şi 
materiale, a planului de evacuare în caz de situaţie de urgenţă . 

• S-au efectuat controale la unitaţile sanitare şi sanitar-veterinare, conform 
graficului de control pentru anul 2012. 

• Cu ocazia sărbătorilor  pascale au fost efectuate controale la lăcaşurile de cult. 
• Împreuna cu specialişti din Compartimentul de prevenire al  Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Neamţ au fost efectuate controale la 
muzee, Casa de Cultură "Ion Creangă", Biblioteca Orăşenească, la unităţile 
REMAT . 

• S-a organizat etapa locala a concursurilor profesionale „ Cu viaţa mea apăr viaţa”  
şi „Prietenii Pompierilor”.  

• Împreuna cu mai multe societăţi comerciale au fost stabilite puncte de 
decontaminare personala şi a maşinilor de intervenţie. 

• Au fost verificate adăposturile de protecţie civilă  şi punctul de comandă de către 
Compartimentul de Protecţie Civilă din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ. 

• Au avut loc antrenamente de specialitate în reţelele  F-1001B şi  radio Zefir;  
• Personalul SVSU a pregătit intervenţia in caz de caniculă şi  amenajarea 

punctelor de prim-ajutor. 
• Ca urmare a primirii avertizărilor meteorologice şi hidrologice, la nivelul Primăriei 

oraşului Tîrgu Neamţ s-au luat următoarele măsuri: 
- A fost instituit serviciul de permanenţă la sediul Primăriei oraşului  Tîrgu 

Neamţ  , conform OMAI  nr. 736/22.07.2005 ; 
- Populaţia şi operatorii economici din zona inundabilă a  fost avertizată 

despre riscurile posibile în cazul producerii unei viituri; 
- Au fost afişate mesaje de averizare/atenţionare în locuri publice şi prin 

mass-media; 
- S-a verificat sistemul de înştiinţare şi alarmare; 
- Au fost monitorizate cursurile de apă şi au fost  înlăturate obstacolele din 

albie; 
- S-a organizat intervenţia in caz de inundaţii şi au fost verificate utilajele 

pentru intervenţie. 
• În perioada 1-15 septembrie 2011 au fost efectuate controalele la unităţile 
şcolare din sectorul de competenţă; 
• Pentru prevenirea  izbucnirii unor incendii la lăcaşurile de cult care poartă 
Hramul Adormirii Maicii Domnului pe timpul desfăşurării slujbelor religioase, 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Tîrgu Neamţ în perioada 
02.08.2011-05.08. 2011 a desfăşurat un control   tematic, conform graficului de 
informare publică. 
• Au fost emise comunicate de atentionare a populatiei specifice fiecărei 
perioade  a anului în conformitate cu avertizările primite de la Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă  „ Petrodava” al judeţului Neamţ,  de la Apele Române 
şi de la Prefectură. 
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• În lunile septembrie şi octombrie s-au desfăşurat controale la gospodăriile 
populaţiei, fiind vizate in special cele care prezinta un risc ridicat de incendiu. 
• Adăposturile de Protecţie civilă au fost marcate şi igienizate, totodata s-a 
efectuat si intretinerea instalatiilor din incinta lor. 
• Au fost intocmite planurile de alarmare al  serviciului şi de evacuare a oraşului 
Tîrgu Neamţ în caz de situaţie de urgenţă fiind trimise spre avizare 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ. 
• Pentru fiecare interventie efectuata de către membrii Serviciului Volunatr 
pentru Situaţii de Urgenţă au fost intocmite rapoarte de activitate care au fost 
aprobate de catre preşedintele comitetului local pentru situatii de urgenta si 
inaintate Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ; 
• S-au efectuat exerciţii de alarmare şi intervenţie de către echipele Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la unităţile şcolare 
• Au fost supravegheate focurile de artificii cu ocazia sarbatorilor de iarna si au 
fost luate masuri de prevenire si stingere a incendiilor in zonele in care s-au tinut 
concerte.  

 

ACŢIUNI PE LINIE DE PROTECŢE CIVILĂ: 

-  s-a executat programul de pregătire şi instruire în conformitate cu prevederile 
cuprinse în Ordinul Prefectului pe anul 2012; 
- s-au executat toate şedinţele de instruire lunare şi semestriale; 
- s-au menţinut   în perfectă stare de funcţionare mijloacele de înştiinţare-
alarmare;  
- s-au sprijinit în şcoli cercurile de elevi intitulate "Cu viaţa mea apăr viaţa" cu 
un program de pregătire specifică şi s-a participat la concursuri, faza locală şi 
judeţeană, asigurându-se  transportul la competiţii; 
- s-a asigurat operativitatea punctului de comandă prin lucrări de întreţinere şi 
igienizare; 
- s-a urmărit realizarea adăposturilor de protecţie civilă la construcţiile noi, care 
au prevăzut prin proiect astfel de spaţii; 
- s-au executat antrenamente de instruire lunare cu aparatura F1001B şi reţea 
radio Zefir; 
- trimestrial au fost verificate şi întreţinute componentele sistemului de 
înştiinţare alarmare din localitate 
- controale pe linie de protecţie civilă la operatorii economici şi instituţiile 
publice cu scopul prevenirii şi îndrumării acestora; 
- s-au executat instructaje şi exerciţii demonstrative în instituţiile de învăţământ; 
- s-au difuzat, cu prilejul fiecărei activităţi, pliante cu noile semnale de alarmare 
şi cu măsurile pe care trebuie să le execute populaţia la introducerea semnalelor de 
alarmare şi pe timpul producerii de riscuri pe teritoriul oraşului Tîrgu Neamţ. 
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APARAREA IMPOTRIVA DEZASTRELOR 

- s-au făcut analize privind modul de acţiune în situaţia producerii unor 
dezastre; 
- s-a reactualizat Planul de apărare împotriva dezastrelor; 
- s-au mediatizat prin posturile locale de televiziune si presa masuri pentru 
prevenirea îmbolnăvirii animalelor, precum si masuri concrete privind circulatia 
animalelor pe raza oraşului Tirgu Neamt; 
- cu utilajul din dotarea S.V.S.U. s-au executat săpături de decolmatare şi 
adâncire a şanţurilor în cartierul Blebea, Pometea , Condreni, Humuleştii Noi, 
activitaţi de dezăpezire pe raza administrativ-teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ. 
- a fost iniţiat Programul de măsuri privind salubrizarea cursurilor de apă; 
- a fost iniţiat Programul de măsuri pentru perioada toamna – iarnă 2012- 2013, 
privind combaterea înzăpezirii, poleiului şi a gheţii pe drumurile publice. 
 

 ACTIVITATEA P.S.I 

- s-au emis actele de autoritate în domeniul prevenirii stingerii incendiilor; 
- s-au emis comunicate de presă cu recomandările privind prevenirea stingerii 
incendiilor specifice fiecărui anotimp; 
- s-au dus la îndeplinire măsurile de prevenire si stingerea incendiilor cuprinse 
in procesul verbal de control încheiat de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă "Petrodava" ; 
- s-a popularizat în şcoli si instituţii necesitatea cunoaşterii măsurilor specifice 
de prevenire a incendiilor; 
- s-au popularizat la nivelul localităţilor componente Blebea, Humulestii Noi si 
Humuleşti, măsurile de prevenire a incendiilor în gospodăriile populaţiei; 
- s-au verificat instalaţiile electrice urmărindu-se asigurarea tablourilor electrice 
cu siguranţe calibrate şi înlăturarea improvizaţiilor 
- s-au sprijinit în şcoli cercurile de elevi intitulate "Prietenii Pompierilor" cu un 
program de pregătire specifică şi s-a participat la concursuri, faza locală şi 
judeţeană, asigurându-se  transportul la competiţii; 
- s-au executat exercitii de alarmare şi  evacuare  la toate şcolile de pe raza 
oraşului Tîrgu Neamţ, sub directa îndrumare a Inspectoratului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă "Petrodava"; 
- s-au întocmit şi reactualizat  Fişele obiectivelor instituţiilor din subordinea 
Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, Fişa localităţii şi Planul de intervenţie la incendii. 
 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ 

- s-au organizat instruiri si analize pentru eficientizarea acestor  organisme 
(Comitet local pentru Situaţii de Urgenţă, Centru Operativ cu Activitate Temporară, 
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Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Comandamentul Local de Iarnă, 
Comisia Locală de Sprijin pentru Combaterea Bolilor); 
- s-a actualizat Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în conformitate cu 
noile reglementări cu privire la sistemul local de management al situaţiilor de 
urgenţă; 
- mărirea capacităţii de adăpostire prin folosirea subsolurilor cu destinaţie 
tehnică şi sensibilizarea asociaţiilor de proprietari asupra necesităţii păstrării acestor 
subsoluri în condiţii tehnico-sanitare corespunzătoare. 
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XXXXIIVV..  SSEERRVVIICCIIUULL  PPUUBBLLIICC  DDEE    
AASSIISSTTEENNŢŢĂĂ  SSOOCCIIAALLĂĂ  

  
Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tg. Neam ţ nr.36/30.05.2003 a fost 

organizat, în condiţiile prevăzute de lege, Serviciul Public de Asistenţă Socială, în 
subordinea Consiliului Local al oraşului Tg. Neam ţ. 
 
Principalele prestaţii şi servicii oferite în anul 2012: 

 
Ø Alocaţia de stat pentru copii - un ajutor cu caracter universal care se acordă 

tuturor copiilor între 0-18 ani. Cadrul legal este dat de Legea nr.61/1993 
modificată şi completată. Activitatea constă în informarea beneficiarilor asupra 
conţinutului dosarelor, preluarea dosarelor şi transmiterea acestora, pe bază 
de borderou, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 

Activitate: 
- 225 dosare preluate pentru obtinerea alocaţiei de stat pentru copii 
 
Ø Indemnizatia / stimulentul pentru cresterea copilului până la vârsta de 2 

ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap – este un sprijin acordat 
familiei în vederea creşterii copilului 
Cadru legal : Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si 

indemnizatia pentru cresterea copilului, cu modificările şi completările ulterioare şi 

Hotărârile de aprobă Normele Metodologice de aplicare a celor două acte normative 

Activitatea constă în informarea beneficiarilor asupra conţinutului dosarelor, 
preluarea acestora şi transmiterea, pe bază de borderou, Agenţiei Judeţene pentru 
Plăţi şi Inspecţie Socială pentru plata acestora. 

Activitate: 

- 114 dosare de indemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta de 1-2 
ani  

- 35 dosare pentru acordarea stimulentului de inserţie.  
- 2 dosare pentru creşterea copilului cu vârsta 3 – 7 ani, în cazul copilului cu 

handicap sau a părintelui cu handicap ce are în întreţinere copil sub 7 ani 
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Ø 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 
Cadru legal : Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările şi completările ulterioare şi 

Normele Metodologice de aplicare a prevederilor acestei legi 

Activitatea constă în informarea beneficiarilor asupra conţinutului dosarelor, 
preluarea şi transmiterea acestora, pe bază de borderou, Agenţiei Judeţene pentru 
Plăţi şi Inspecţie Socială pentru plata acestora. 

Activitate : 

- 7 dosare întocmite şi transmise  

Ø Ajutor social – este un beneficiu de asistenta sociala, intemeiat pe principiul 
solidaritatii sociale, acordat sub forma de venit minim garantat, familiilor si 
persoanelor singure cu venituri reduse 
Cadru legal : Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile 

si completarile ulterioare precum şi Normele metodologice de aplicare, aprobate prin 

Hotărâre de Guvern.  

Activitatea constă în : 

- informarea cetăţenilor, îndrumarea acestora pentru întocmirea dosarelor, 
verificarea eligibilităţii cererilor, prin întocmirea anchetei sociale şi 
pronunţarea asupra acordării sau respingerii cererii, prin dispoziţie şi 
comunicarea acesteia ; 

- verificarea lunara a dosarelor pentru observarea îndeplinirii de către 
beneficiari a obligeţiilor ce decurg din statutul de beneficiar; 

- efectuarea, din 3 în 3 luni, a anchetelor sociale pentru verificarea menţinerii, 
modificării sau încetării dreptului ; 

- întocmirea dispoziţiilor de acordare, modificare, suspendare, reluarece, 
încetare a dreptului, în funcţie de îndeplinirea obligaţiilor şi de situaţiile 
constatate ; 

-  întocmirea documentelor ce decurg din aplicarea prevederilor legale (situaţii 
de lucrări – muncă în folosul comunităii, borderouri, situaţie de plăţi) 

- transmiterea către Agenţia Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a 
documentelor prevăzute de lege, în vederea efecuării plăţilor. 

Activitate : 

- La începutul anului 2012 erau în evidenţă 92 dosare, iar la finele anului 
2012 erau în evidenţă 105 dosare, din care 96 în plată şi 9 pentru care plata 
a fost suspendată temporar. 
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Pe parcursul primelor 5 luni ale anului 2012 dinamica se prezintă astfel : 

o 11 dosare pentru care a fost aprobat dreptul;  
o 24 dispoziţii de suspendate a dreptului la ajutor social pentru neplata 

impozitului pentru anul 2011, neprezentarea actelor prevăzute de lege 
sau neefectuare oreleor de muncă în folosul comunităţii ; 

o 16 dispoziţii de reluare a dreptului, în urma îndeplinirii obligaţiilor 
legale ; 

o 8 dosare pentru care a încetat dreptul la ajutor social, la cerere sau 
conform prevederilor legale. 

În perioada iunie 2012 – decembrie 2012 au fost întocmite : 

o 21 dosare pentru care a fost aprobat dreptul;  
o 3 dosare pentru care s-a respins dreptul la ajutor social 
o 49 dispoziţii de suspendate a dreptului la ajutor social pentru 

neprezentarea actelor prevăzute de lege sau neefectuare oreleor de 
muncă în folosul comunităţii ; 

o 26 dispoziţii de reluate a dreptului, în urma îndeplinirii obligaţiilor 
legale ; 

o 15 dosare pentru care a încetat dreptul la ajutor social, la cerere sau 
conform prevederilor legale. 

- Pe parcursul anului au fost reevaluate toate dosarele aflate în plată şi s-au 
întocmit dispoziţiile corespunzătoare, de menţinere, modificare, suspendare, 
reluare sau îmncetare a dreptului la acest beneficiu de asistenţă socială.  

- Trimestrial au fost întocmite anchetele sociale, iar din 6 în 6 luni au fost 
preluate noile cereri însoţite de acte doveditoare ale veniturilor. 

- Situaţiile centralizatoare ce decurg din aplicarea legii au fost întocmite lunar 
şi au fost  transmise Agenţia  Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
Neamţ, în vederea efecuării plăţilor. Beneficiarii îşi  primesc drepturile prin 
mandat poştal. 

Ø Ajutorul de urgenta – este un beneficiu de asistenta sociala acordat familiilor 
şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate 
Cadru legal : Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile 

si completarile ulterioare si Hotarârea Consiliului Local nr.79/31.08.2006 privind 
aprobarea Listei cuprinzând situaţiile deosebite care necesită acordarea de ajutoare 
de urgenţă 

Activitate : 

-în perioada 01.01.2012 – 15.06.2012 au fost acordate un număr de 93 ajutoare 
de urgenţă, în sumă totală de 35400 lei 

-în perioada 16.06.2012 – 31.12.2012 au fost acordate un număr de 62 ajutoare 
de urgenţă, în sumă totală de 33092 lei 
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Ø Ajutoare pentru încălzirea locuintei – este un sprijin acordat familiilor cu 
venituri reduse pentru compensarea unri părţi cu cheltuielile la plata energiei 
termice, a gazelor naturale utilizate pentru încălzirea locuinţei sau a procurării 
de combustibili solizi pentru încălzirea locuinţei. 
Cadru legal : Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile 

de protecţie socială în perioada sezonului rece, care reglementează acodarea 

ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2011 -2012, precum şi 

Hotărâre Guvernului nr.920/2011 privind aprobarea Normele Metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.70/2011. 

Activitate : 

Ø Pentru sezonul rece noiembrie 2011 – martie 2012, în perioada octombrie 
2011 – 31 martie 2012 s-a înregistrat următoarea situaţie : 

- dosare ajutor încălzire în sistem centralizat : 20  
- dosare ajutor încălzire cu gaze naturale : 458  
- dosare ajutor incalzire cu lemne: 504 
- 3 dispoziţii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sistem 

centralizat 
- 5 dispoziţii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale 
- 3 dispoziţii de respingere a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale 
- 5 dispoziţii de încetare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale 
- 5 dispoziţii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne 
- 2 dispoziţii de respingere a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne 
- 6 dispoziţii de încetare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale 
- 3 dispoziţii de modificare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale 

Pentru dosarele luate în evidenţă, lunar au fost intocmite si transmise situatii 
centralizatoare si rapoarte statistice la Agenţia  Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială Neamţ, conform prevederilor legale. 

Până la finele lunii mai au fost achitate toate drepturile aferente încălzirii locuinţei 
cu lemne, atât beneficiarilor de ajutor social, cât şi persoanelor şi familiilor care nu 
beneficiază de ajutor social şi care utilizează pentru încălzirea locuinţei acest tip de 
combustibil. 

Conform prevederilor legale, la solicitarea Agenţiei, pentru 60% din cererile 
aprobat, trebuie întocmite anchete sociale pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de 
către solicitanţi. Astfel, în luna ianuarie şi februarie 2012, a fost solicitată efectuarea 
a 659.  

- Până la data de 15.06.2012 au fost întocmite un număr de 267 anchete sociale 
pentru beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sistem centralizat, cu 
gaze naturale sau cu lemne. În urma acestora a fost încetată plata pentru un 
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număr de 9 beneficiari, cu recuperare de sume plătite pentru 5 dintre aceştia şi a 
fost modificat cuantumul pentru 6 beneficiari, cu recuperare de sume pentru un 
beneficiar.  

- În perioada 16.06.2012 – 30.09.2012 au fost efectuate cele 392 anchetele 
sociale rămase până la concurenţa numărului solicitat. 
 
Ø Începând cu 15 octombrie 2012 au fost preluate cererile pentru acordarea 

ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi cu gaze naturale 
petnru sezonul rece noiembrie 2012 – martie 2013. 

La 31.12.2012, situaţia  se prezintă astfel : 

- dosare ajutor încălzire cu gaze naturale : 495  
- dosare ajutor incalzire cu lemne: 469 
- 6 dispoziţii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze 

naturale 
- 3 dispoziţii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne 
- 4 dispoziţii de respingere a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne 

 

Ø Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap  
Cadru legal : Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi Normele Metodologice de aplicare a acesteia 

Activitatea constă în informare persoanelor interesate asupra prevederilor legale în 
vigoare şi întocmirea documentaţiilor  ce decurg din aplicarea legii.  

Activitate :  

Ø în perioada 01.01.2012 – 15.06.2012, au fost consiliate cca. 100 persoane cu 
nevoi speciale şi au fost întocmite:  

- 30 anchete sociale pentru persoane fără grad de handicap şi 44 anchete 
sociale  pentru persoanele care au avut grad de handicap pentru perioadă 
determinată, care au mers la la Comisia de Evaluare in vederea incadrarii intr-
o categorie de persoane cu handicap sau pentru reevaluare 

- 3 anchete sociale intocmite la solicitarea diverselor centre de primire a 
persoanelor cu handicap, pentru persoanele internate, in vederea actualizarii 
dosarelor 

- 3 anchete sociale pentru obţinertea de scutire la plata taxei de utilizare a 
drumurilor publice 

- 4 dosare de internare într-un centru de îngrijire şi asistenţă, pentru persoane 
cu nevoi speciale ce nu pot beneficia de îngrijire în cadrul familiei. 
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Ø în perioada 16.06.2012 – 31.12.2012, au fost consiliate cca.150 persoane cu 
nevoi speciale şi au fost întcmite:  

- 60 anchete sociale pentru persoane fără grad de handicap şi 49 anchete 
sociale  pentru persoanele care au avut grad de handicap pentru perioadă 
determinată, care au mers la la Comisia de Evaluare in vederea incadrarii intr-
o categorie de persoane cu handicap sau pentru reevaluare 

- 3 anchete sociale intocmite la solicitarea diverselor centre de primire a 
persoanelor cu handicap, pentru persoanele internate, in vederea actualizarii 
dosarelor 

- 8 anchete sociale pentru obţinertea de scutire la plata taxei de utilizare a 
drumurilor publice 

- 2 dosare de internare într-un centru de îngrijire şi asistenţă, petnru persoane 
cu nevoi speciale ce nu pot beneficia de îngrijire în cadrul familiei 

 

Ø distribuirea ajutoarelor alimentare oferite în baza Hotararea nr. 600 din 

13 mai 2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care 

provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de 

persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor 

implicate în planul European, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
- la finele anului 2011 s-au primit cantităţile de alimente aferente anului 2011. 

Categoriile de beneficiari, produsele ce se distribuie şi cantităţile 
corespunzătoare din fiecare categorie sunt stabilite prin lege.  

 

Nr. 
Crt. 

Categorie 
de 
beneficiari 

Numar Cantitate 
faina 

Cantitate 
malai 

Cantitate 
paste 
fainoase 

Cantitate 
biscuiti 

Cantitate 
orez 

Cantitate 
lapte 
praf 

1. Beneficiari 
ajutor 
social 

283 3679 2547 566 283 2264 566 

2. Pensionari 
cu pensii 
mai mici 
de 400 lei 

847 11011 7623 1694 847 6776 1694 

3. Persoane 
cu 
handicap 
grav si 
accentuat 

424 5512 3816 848 424 3392 848 
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4. Someri in 
plata 

193 2509 1737 386 193 1544 386 

TOTAL 1747 22711 15723 3494 1747 13976 3494 

 

La finele lunii martie 2012 a fost finalizată operaţiunea de distribuire a acestor 
alimente şi au fost trenamise situaţiile finale la Consiliul Judeţean Neamţ. 

 
- în cursul lunii noiembrie 2012 s-au primit alimentele aferente anului 2012. 

Categoriile de beneficiari sunt aceleaşi ca şi pentru anul precedent, diferind doar 
produsele distribuite şi cantităţile aferente.  

 
Nr. 
Crt. 

Categorie de beneficiari Numar 

1. Beneficiari ajutor social 277 

2. Pensionari cu pensii mai mici de 400 
lei 

810 

3. Pensionari – legi speciale 14 

4. Persoane cu handicap grav si 
accentuat 

520 

5. Someri in plata 327 

TOTAL 1948 

 
Alimente primate: 
  - făină de grâu  - 27.521 kg 
  - mălai   -   8.468 kg 
  - orez   - 12.702 kg 
  - zahăr   -   6.351 kg 
  - fasole   -   2.117 kg 
  - biscuiţi  - 10.585 pachete 
  - paste   -   4.234 pachete 
  - bulion                 -   2.117 cutii 
  - roşii în bulion                -   2.117 cutii  
  - mazăre  -   4.234 cutii  
   

- în cursul lunii decembrie 2012 a început distribuirea alimentelor către beneficiari, 
acţiunea urmând a fi finalizată în prima parte a anului 2013. 
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Ø Alocaţia pentru susţinerea familiei – este un sprijin pentru familiile cu 
venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii învârstă de până la 18 ani 
în scopul completării veniturilor  familiilor în vederea asigurării unor condiţii 
mai bune pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, precum şi 
stimularea frecventării de către copiii de vârstă şcolară a cursurilor unei forme 
de învăţământ , organizate potrivit legii. 
Cadru legal : Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru susţinerea familiei cu 

modificările şi completările ulterioare 

Activitate : 

Ianuarie-iunie 2012 

- 150 dosare in plata (din care 47 familii monoparentale si 103 familii legal 
constituite) 

- 31 dispozitii de acordare drepturi, din care 24 complementare si 7 

monoparentale 

- 8 dispozitii individuale de modificare a cuantumului dreptului la alocaţie 

- 7 dispozitii individuale de reluarea dreptului a cuantumului alocaţiei 

- 17 dispozitii individuale de incetare a alocaţiei 

- 48 dispozitii individuale de suspendare a dreptului  la alocaţiei 

-  170 anchete sociale pentru stab ilirea, mentinerea, moficiarea dreptului 

- 3 adeverinţe pentru cei care au domiciliul în Tg. Neamţ dar au solicitat 

dreptul la A.S.F. în altă localitate 

 

iunie-decembrie 2012 

- 181 dosare in plata (din care 52 familii monoparentale si 129 familii legal 
constituite) 

- 39 dispozitii de acordare drepturi, din care 33 complementare si 6 

monoparentale 

- 17 dispozitii individuale de modificare a cuantumului dreptului la alocaţie 

- 12 dispozitii individuale de reluarea dreptului a cuantumului alocaţiei 

- 31 dispozitii individuale de incetare a alocaţiei 

- 42 dispozitii individuale de suspendare a dreptului  la alocaţiei 

-  220 anchete sociale pentru stab ilirea, mentinerea, moficiarea dreptului 

- 6 adeverinţe pentru cei care au domiciliul în Tg. Neamţ dar au solicitat 

dreptul la A.S.F. în altă localitate 

 

        La sfârşitul fiecărei luni se întocmesc borderourile aferente lunii respective, care 
se înaintează A.J.P.I.S. Neamţ, însoţite de actele corespunzătoare : dispoziţie, 
cerere, anchetă socială. 

        Lunar se verifica toate dosarele in vederea identificarii acelor familii care nu mai 
indeplinesc conditiile pentru a beneficia de alocatie (acte justificative lipsa, copii care 
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au implinit varsta de 18 ani, venituri care depasesc cuantumul stabilit de lege). Dupa 
caz, se intocmesc dispozitii de incetare a dreptuluui sau modificare a cuantumului. 
Conform legii, periodic fiecarei familii beneficiare de alocatie de sustinere i se face 
ancheta sociala. 

Ø Protecţia drepturilor copilului 

Activitatea Compartimentului  Protecţia Drepturilor Copilului se axează pe 
intervenţia specializată şi dezvoltarea serviciilor adecvate pentru acordarea de 
asistenţă şi protecţie copilului aflat în dificultate şi familiei acestuia, prin toate formele 
şi mijloacele prevăzute de lege în acest sens. La sfârşitul anului 2012, în cadrul 
Compartimentului Protecţia Copilului se aflau în evidenţă : 

- 22 asistenţi maternali 
- 25 copii  încredinţaţi  la asistent maternal 
- 27 copii încredinţaţi în plasament de tip familial 
- 20  copii aflaţi în instituţii de învăţământ speciale  
- 14 copii pentru care este instituită măsura plasament în servicii publice 

specializate 
- 58  copii care au comis fapte penale 
- 98  copii încadraţi în gradul de handicap „mediu” , „ accentuat” şi „grav” 
- 73 copii înscrişi în regim de centru de zi Centre de zi în anul şcolar 2011-2012     

Activitate 

Ø În  perioada 01.06.2012-15.06.2012  s-au întocmit  dosare pentru copii  şi 
familii din Tîrgu Neamţ asupra cărora s-au luat măsuri de ocrotire familială 
sau instituţională, măsuri educative şi de orientare sau reorientare şcolară, 
astfel: 

- au fost întocmite dosare noi , în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru: 
o 2 copii  pentru care s-a propus  instituirea măsurii de protecţie specială 

- plasament de tip familial,  
o 3 copii care au fost orientaţi în învăţământul şcolar special, 
o 6  copii care au săvârşit fapte penale şi sunt la prima abatere, 
o 4 copii în vederea evaluării de Comisia de specialitate pentru încadrare 

într-o categorie de persoane cu handicap ce necesită protecţie socială 
-s-au întocmit 32 anchete sociale privind copii deficienţi aflaţi în evidenţă în vederea 
reînnoirii certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap ce 
necesită protecţie specială;  

- s-au efectuat evaluări lunare a situaţiei copiilor încredinţaţi în plasament de tip 
familial sau la asistenţi maternali prin vizite la domiciliul persoanei ocrotitoare   ( 27 
copii aflaţi în plasament de tip familial şi 25 copii încredinţaţi la asistenţi maternali 
profesionişti) şi s-au centralizat fişele lunare de informare cu privire la situaţia 
copilului ocrotit în familia substitutivă; 
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- s-au întocmit 2  documentaţii necesare menţinerii măsurii de protecţie specială – 
plasament de tip rezidenţial S.P.S. sau la asistent maternal profesionist; 

- s-au organizat 2 întâlniri între membrii ai familiei naturale şi copiii aflaţi în 
plasament la asistenţi maternali profesionişti;  

- s-au întocmit 5 caracterizări necesare asistenţilor maternali pentru reînnoirea 
contractelor de muncă; 

- au fost făcute 3 notificări ale părinţilor care au părăsit ţara pentru a lucra în 
străinătate , iar copiii au fost lăsaţi în grija altor pesoane şi li s-au  eliberat dovada 
notificării;  

- s-au întocmit 12  anchete sociale  pentru copii care au săvârşit fapte penale şi nu 
sunt la prima abatere; 

- s-au întocmit trimestrial  fişele de monitorizare a copilului cu indicatorii şi datele de 
la nivelul autorităţii publice locale solicitaţi de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei 
Sociale – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, ce apoi au fost 
transmise  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamţ;  
- s-au întocmit răspunsuri şi rapoarte de vizită pentru analiza a 4 sesizări de abuz, 
neglijenţă sau violenţă domestică; 
- au fost soluţionate   2  cazuri sociale de copii abandonaţi în Maternitate/ Pediatria 
oraşului Tg. Neamţ; 

-  au fost întocmite 2 referate de anchetă socială  cu propunerea  scutirii de la plata 
tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale, în conformitate cu prevederile 
art.28 din Legea nr.448/2006 republicată şi actualizată privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

- s-au întocmit 7 anchete sociale pentru copii cu deficienţe pentru eliberarea 
certificatelor de orientare şcolară şi profesională; 

- s-au distribuit gratuit un număr de 285 cutii lapte praf corespunzător unui număr de 
57 copii cu vârsta până într-un an, conform Ordinului Ministerului Sănătăţii şi Familiei 
nr.449/2001 şi al Ministerului Administraţiei Publice nr.410/2001; 

- s-au întocmit borderouri centralizatoare ale consumului de lapte praf ce s-au predat 
lunar, însoţite de reţetele corespunzătoare, Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului 
Neamţ; 

- s-au organizat şi s-a participat la 2 şedinţe ale Consiliului Comunitar Consultativ, 
unde au fost prezentate şi avizate un dosare ale copiilor din oraşul Tg. Neamţ pentru 
care s-a luat o măsură de protecţie socială ; 
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- au fost organizate acţiuni pe linia prevenirii, depistării şi sancţionării faptelor de 
cerşetorie şi vagabondaj în rândul minorilor  proveniţi din  familii defavorizate social 
în colaborare cu Poliţia oraşului Tg. Neamţ şi Serviciul de Poliţie Comunitară; 

- au fost înregistrate un număr de  84 adrese, cereri, solicitări şi sesizări adresate 
Compartimentului Protecţia Drepturilor Copilului; 

Ø În  perioada 16.06.2012-31.12.2012  s-au întocmit  dosare pentru copii  şi 
familii din Tîrgu Neamţ asupra cărora s-au luat măsuri de ocrotire familială 
sau instituţională, măsuri educative şi de orientare sau reorientare şcolară, 
astfel: 

- au fost întocmite dosare noi , în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru: 

o 3 copii  pentru care s-a propus  instituirea măsurii de protecţie specială 
- plasament de tip familial,  

o 5 copii pentru care s-a propus instituirea măsurii de protecţie specială 
– plasament în serviciu public specializat sau la asistent maternal 
profesionist  

o 6 copii care au fost orientaţi în învăţământul şcolar special, 
o 4  copii care au săvârşit fapte penale şi sunt la prima abatere, 
o 5 copii în vederea evaluării de Comisia de specialitate pentru încadrare 

într-o categorie de persoane cu handicap ce necesită protecţie socială 
 

- s-au întocmit 6  documentaţii necesare revocării măsurii de protecţie specială – 
plasament de tip familial; 

-  s-au întocmit  9  documentaţii necesare revocării măsurii de protecţie specială; – 
plasament în serviciu public specializat ; 

- s-au întocmit 5 planuri de monitorizare post-reintegrare pentru copii a căror măsură 
de protecţie a fost revocată; 

- s-au întocmit 8  documentaţii necesare menţinerii măsurii de protecţie specială – 
plasament de tip familial 

-s-au întocmit 38 anchete sociale privind copii deficienţi aflaţi în evidenţă în vederea 
reînnoirii certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap ce 
necesită protecţie specială;  

-  s-au întocmit 73 dosare privind înscrierea copiilor proveniţi din familii defavorizate 
din oraşul Tîrgu Neamţ în Centre de zi (13 copii la Centrul de zi pentru copii cu 
vârsta între  0-3 ani şi 60 copii la Centrul de zi pentru copii cu vârsta între 3-7 ani); 

- s-au efectuat evaluări lunare a situaţiei copiilor încredinţaţi în plasament de tip 
familial sau la asistenţi maternali prin vizite la domiciliul persoanei ocrotitoare ( 27 
copii aflaţi în plasament de tip familial şi 25 copii încredinţaţi la asistenţi maternali 
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profesionişti) şi s-au centralizat fişele lunare de informare cu privire la situaţia 
copilului ocrotit în familia substitutivă; 

- s-au întocmit 4  documentaţii necesare menţinerii măsurii de protecţie specială – 
plasament de tip rezidenţial S.P.S. sau la asistent maternal profesionist; 

- s-au organizat 6 întâlniri între membrii ai familiei naturale şi copiii aflaţi în 
plasament la asistenţi maternali profesionişti;  

- s-au întocmit 10 caracterizări necesare asistenţilor maternali pentru reînnoirea 
contractelor de muncă; 

- s-au întocmit 4  anchete sociale  pentru acordarea sprijinului financiar din cadrul 
Programului ”Euro 200”; 

- s-au întocmit 6 dosare pentru copii aflaţi la unităţi şcolare din afara oraşului pentru 
a beneficia de sprijinul financiar ” Bani de liceu”; 

- s-au întocmit 43 anchete sociale pentru copii din  raza oraşului Tg. Neamţ pentru a 
beneficia de sprijinul financiar ” Bani de liceu”; 

- au fost făcute 2  notificări ale părinţilor care au părăsit ţara pentru a lucra în 
străinătate , iar copiii au fost lăsaţi în grija altor pesoane şi li s-au  eliberat dovada 
notificării;  

- s-au întocmit 4  anchete sociale  pentru copii care au săvârşit fapte penale şi nu 
sunt la prima abatere; 

- s-au întocmit trimestrial  fişele de monitorizare a copilului cu indicatorii şi datele de 
la nivelul autorităţii publice locale solicitaţi de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei 
Sociale – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, ce apoi au fost 
transmise  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamţ;  
- s-au întocmit răspunsuri şi rapoarte de vizită pentru analiza a 12 sesizări de abuz, 
neglijenţă sau violenţă domestică; 
- au fost soluţionate   6  cazuri sociale de copii abandonaţi în Maternitate/ Pediatria 
oraşului Tg. Neamţ; 

-  au fost întocmite 11 referate de anchetă socială  cu propunerea  scutirii de la plata 
tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale, în conformitate cu prevederile 
art.28 din Legea nr.448/2006 republicată şi actualizată privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

- s-au întocmit 9 anchete sociale pentru copii cu deficienţe pentru eliberarea 
certificatelor de orientare şcolară şi profesională; 
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- s-au distribuit gratuit un număr de 255 cutii lapte praf corespunzător unui număr de 
51copii cu vârsta până într-un an, conform Ordinului Ministerului Sănătăţii şi Familiei 
nr.449/2001 şi al Ministerului Administraţiei Publice nr.410/2001; 

- s-au întocmit borderouri centralizatoare ale consumului de lapte praf ce s-au predat 
lunar, însoţite de reţetele corespunzătoare, Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului 
Neamţ; 

- s-au organizat şi s-a participat la 7 şedinţe ale Consiliului Comunitar Consultativ, 
unde au fost prezentate şi avizate dosare ale copiilor din oraşul Tg. Neamţ pentru 
care s-a luat o măsură de protecţie socială ; 

- au fost organizate acţiuni pe linia prevenirii, depistării şi sancţionării faptelor de 
cerşetorie şi vagabondaj în rândul minorilor  proveniţi din  familii defavorizate social 
în colaborare cu Poliţia oraşului Tg. Neamţ şi Serviciul de Poliţie Comunitară; 

- a fost organizată o activitate de identificare a elevilor care în timpul programului 
şcolar se aflau în diverse locaţii din oraş, având ca scop combaterea absenteismului 
şcolar în rândul elevilor din oraşul Tg. Neamţ. Activitatea a fost iniţiată de consilierul 
local, doamna Marian Mihaela şi s-a desfăşurat în colaborare cu Poliţia oraşului Tg. 
Neamţ prin Serviciul de Proximitate: 

- au fost înregistrate un număr de  177  adrese, cereri, solicitări şi sesizări adresate 
Compartimentului Protecţia Drepturilor Copilului; 

 - s-a participat la  curs de instruire ” Centrul Multifuncţional- un serviciu de calitate 
pentru dezvoltarea timpurie a copilului” organizat  de Centrul Step by Step pentru 
educaţie şi dezvotare profesională;  

- s-au întocmit 10 de dosare pentru copii proveniţi din familii defavorizate care  au  
beneficiat de un loc gratuit  în tabără la mare, copiii fiind însoţiţi de un reprezentant 
al Compartimentului;       

- au fost înregistrate un număr de 10  Hotărâri ale Comisiei de Protecţia Copilului- 
Neamţ pentru copii cu domiciliul în Tg. Neamt, pentru care s-au luat/revocat  măsuri 
de protecţie;                               

- s-au  intocmit informări pentru articole în ziarele locale;  

- zilnic s-au acordat persoanelor solicitante, informaţii şi consultaţii referitoare la 
legislaţia în vigoare privind măsurile de protecţie a copilului şi a familiilor 
defavorizate. 

S-a acordat prioritate depistării familiilor cu risc crescut şi intervenţia precoce 
pentru menţinerea copilului în familia naturală, iar când acest lucru nu a fost posibil, 
recurgerea la alternative de tip familial. 
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Ø Cantina de ajutor social 

         Cantina de ajutor social face parte din cadrul Serviciului Public de Asistenta 
Sociala care desi functineaza demult,  a luat fiinta in anul 2003,  prin Hotararea 
Consiliului Local Nr. 36 din 30/05/2003 . Serviciul cantinei sociale este constituit prin 
servirea a doua mese pe zi : pranzul si cina. Beneficiarii  sunt  vizitati la trei luni cand 
li se intocmeste ancheta sociala ,cu situatia constatata la data respectiva.  

         In cursul anului 2012 au beneficiat de serviciile cantinei sociale un numar de 70 
de persoane. Majoritatea  beneficiarilor cantinei sunt persoane aflate in dificultate, in 
varsta, suferinde de anumite afectiuni unele chiar grave, care locuiesc in conditii 
precare, insalubre si nu se pot descurca sa-si procure sau sa-si prepare singuri 
hrana .Din cei 70 de beneficiari fac parte familii  cu copii , mame singure avand copii 
in intretinere, persoane singure bolnave cronic, si beneficiari de ajutor social  dupa 
cum urmeaza : 27 copii,17 bolnavi cronic,10 beneficiari de venit minim garantat si 16 
persoane singure fara venituri,din care 63 de persoane primesc masa la cantina si 7 
persoane primesc masa la domiciliu. Pana la 1 iulie 2012 s-au efectuat un numar de 
56 de anchete sociale. 

      Incepand cu 1/08/2012 serviciile cantinei sociale au incetat pentru un numar de 6 
persoane motivul fiind depasirea veniturilor, dar au fost completate cu alte cereri 
care au indeplinit conditiile necesare.La 31/12/2012 existau 70 persoane beneficiare 
pentru care am intocmit 56 de anchete sociale . In general situatia ramane 
neschimbata de la o vizita la alta ,privind veniturile, conditiile de locuit ,igiena sau 
confort,dar din discutia purtata cu beneficiarii cantinei acestia spun ca masa de la 
cantina sociala le este de mare ajutor. 
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XXXXVV..  SSEERRVVIICCIIUULL  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVV--
GGOOSSPPOODDĂĂRREESSCC  

  
  

Activităţi desfăşurate în anul 2012: 
Ø asigurarea bunei funcţionări a iluminatului stradal şi repararea tuturor  

defecţiunilor apărute inopinat; 
Ø asigurarea bunei funcţionări a instalaţiilor montate în Oraşelul Copiilor, cu ocazia 

Sărbătorilor de iarnă şi cu ocazia tuturor evenimentelor defăşurate la nivelul 
oraşului (“Zilele Cetăţii Neamţ”, “Zilele Oraşului”, “Ziua Vânătorilor de Munte”, 
etc.);  

Ø buna funcţionare a instalaţiior electrice în cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ şi 
la serviciile subordonate ); 

Ø întreţinerea curăţeniei la sediile primăriei şi a instituţiilor: Biblioteca oraşului, 
Creşa de copii nr.1, Casa Culturii “Ion Creangă”, Cantina socială; 

Ø asigurarea transportului copiilor din zonele limitrofe ale oraşului,  la şcolile din 
oraş.  

 

Iluminatul  public -  stradal: 
Ø s-au achiziţionat prin intermediul licitaţiilor, becuri şi echipamente performante 

pentru a asigura un iluminat stradal eficient; 
Ø s-au înlăturat toate defecţiunile apărute în reţeaua de iluminat stradal; 
Ø s-a urmărit în permanenţă asigurarea unui iluminat eficient atât în centrul civic cât 

şi în zonele periferice; 
Ø s-a asigurat pentru Sărbătorile de iarnă un bogat şi variat iluminat ornamental 
Ø s-a urmărit în permanenţă menţinerea la un nivel rezonabil şi reducerea pe cât 

posibil a consumului de energie electrică prin introducerea în reţea a corpurilor 
de iluminat cu putere redusă dar cu mare eficienţă luminoasă; 

Ø s-a asigurat alimentarea cu energie electrică a monumentelor Cetatea Neamţ şi 
Vânători de Munte în scopul unei bune desfăşurări a festivităţilor anuale; 

Ø s-au executat extinderi ale reţelelor în zonele periferice. 
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XXXXVVII..  CCAASSAA  CCUULLTTUURRIIII  ““IIOONN  CCRREEAANNGGĂĂ””  
  

Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ organizează şi desfăşoară 
activităţi cultural – artistice şi de educaţie permanentă, susţine formaţii artistice de 
amatori şi se implică în descoperirea şi promovarea talentelor locale. De asemenea, 
Casa Culturii „Ion Creangă” se implică activ în conservarea şi promovarea tradiţiilor 
locale şi a folclorului autentic specific zonei, organizează şi desfăşoară cursuri de 
formare profesională continuă, organizează activităţi de documentare, expoziţii şi 
desfăşoară activităţi de educaţie civică şi de informare a publicului. 

Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ ca instituţie de cultură are 
îndatorirea  de a crea şi conserva cultura, de a revigora viaţa spirituală locală, într-o 
strânsă şi permanentă colaborare cu Consiliul Local şi Primăria Oraşului Tîrgu 
Neamţ. 

Chiar dacă s-au demarat lucrările de reabilitare a Casei Culturii şi au fost 
evacuate toate încăperile instituţiei, inclusiv sala mare de spectacole şi sala mică, 
Casa Culturii „Ion Creangă” şi-a continuat activitatea, organizând activităţi sau 
contribuind la organizarea de activităţi culturale, în diverse locaţii. Manifestările şi 
activităţile propuse în anul 2012 au fost realizate şi duse la bun sfârşit, după cum 
urmează: 

31 decembrie 2011 – 1 ianuarie 2012 – Revelion 2012: foc de artificii şi 
spectacol folcloric 

2 ianuarie - Parada Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou, ediţia a XVI-a 

7 ianuarie – Ziua onomastică a vârtnicilor – sărbătorirea pensionarilor ce poartă 
numele Sfântului Ioan, organizat de Sindicatul Liber al Pensionarilor 

15 ianuarie – „Dor de Eminescu” - Conferinţa Eminescu şi Divinitatea, 
prezentată de prof. Gheorghe Simon, moment muzical poetic 

16 ianuarie – Întrunirea Sindicatului Liber al Pensionarilor, program artistic dedicat 
poetului Mihai Eminescu  

24 ianuarie - „Ziua Unirii Principatelor” – program artistic în centrul oraşului şi 
„Hora Unirii” cu Fanfara Casei Culturii  

14 februarie – Spectacol de divertisment organizat de Casa Culturii şi Clubul 
Copiilor cu prilejul Zilei Îndrăgostiţilor 

17 februarie – Spectacol de circ: „Magic Toledo Show”, Bucureşti 

24 februarie – Dezbatere publică: „Planul de dezvoltare a oraşului Tg. Neamţ 
2007-2017. Realizări şi perspective” 
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2 martie – Sărbătorirea mărţişorului şi a Zilei Femeii organizat de Sindicatul 
Liber al Pensionarilor  

3, 4 martie – Simpozion: „Ziua Radio Clubului Ion Creangă Tg. Neamţ Y08KZG”, 
ediţia a III-a şi concurs: „Primăvara radioamatoricească 2012” 
organizat cu prilejul întâlnirii tuturor Radio Cluburile de amatori din 
ţară 

8 martie – Sărbătorirea Zilei Femeii la Căminul Cultural Blebea 

10 martie – Spectacol dedicat Zilei Femeii organizat de Clubul Copiilor 

11 martie – Spectacol „Suflă vânt de primăvară” prezentat de elevii Şcolii 
Populare de Artă Piatra Neamţ 

14 martie – Spectacol de teatru: „Fata babei şi fata moşneagului”, prezentat de 
Teatrul de Animaţie „Bacovia”, Bacău 

18 martie – Spectacol de teatru: „O batistă în Dunăre”, de D.R. Popescu, realizat 
în cadrul proiectului: „Teatru – lectură” în regia lui Dan Iacob la 
Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu” Piatra Neamţ  

22 martie – Gala filmului A.T.O.R. – vizionarea filmului Indian „Trei idioţi” 

23 martie – „Zilele Francofoniei” – spectacol organizat de Colegiul Tehnic „Ion 
Creangă” 

24 martie – Spectacol de divertisment: „Supozitoare cu trotil”, prezentat de 
Doru Octavian Dumitru 

25 martie – Spectacol de teatru prezentat de elevii şcolii de teatru Vision&Profess 
Art 

30 martie – Conferinţe meditaţie în Postul Paştelui: „Sensul creştin al 
libertăţii”. A conferenţiat Protosinghel Iustin Petre, stareţul 

Mănăstirii „Sf. Ioan Casian”. 

31 martie – Spectacol de circ: „Magic”, Bucureşti 

3 aprilie – Prezentarea dramatizărilor din cadrul Proiectului Naţional „Creangă ... la 
el acasă”, organizat de Colegiul Tehnic „Ion Creangă” 

Începând cu data de 4 aprilie 2012 s-a început strângerea obiectelor de 
inventar şi a tuturor bunurilor instituţiei în vederea începerii lucrărilor de reabilitare a 
Casei Culturii. Obiectele au fost depozitate la Şcoala Condreni, Şcoala de la Blebea, 
Căminul Cultural Blebea, Primaria oraşului. Punctul de lucru al personalului Casei 
Culturii „Ion Creangă” s-a mutat la Clubul Sportiv Şcolar. Pentru o scurtă perioadă de 
timp a mai rămas funcţionabilă sala mare de spectacole şi sala mică de la parterul 
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instituţiei, astfel că s-au mai putut desfăşura unele activităţi, iar alte activităţi s-au 
desfăşurat în alte locaţii, cum sunt următoarele: 

25 aprilie – Concurs – întrecere între elevii şcolilor din oraş cu privire la problemele 
P.S.I., organizat de I.S.U. Neamţ 

27 aprilie – Bursa Locurilor de Muncă 

4 mai – Întâmpinarea unei delegaţii la Cetatea Neamţ şi participarea cu 
echipamentul de sonorizare la proiecţia unui film realizat de CLT Tg. 
Neamţ, în Parc – Grădina Publică 

9 mai – Ziua Europei, program artistic în Piaţa „Adormirea Maicii Domnului” 

11 mai – Proiecţie film în Parc – Grădina Publică împreună cu CLT 

19, 20 mai – Participare cu echipament de sonorizare la sfinţirea Bisericii din 
Dumbrava 

24 mai – Ziua Eroilor, depunere de coroane, slujbă de pomenire şi program artistic 
la Monumentul Eroilor 

27 mai – Slujba de sfinţire a Troiţei de de pe imaş, Slujbă de Mulţumire – ediţia a 
XII-a, Festivalul de Poveste, ediţia I – iarmaroc şi spectacol folcloric, 
din cadrul proiectului „ProMoVal”, pentru dezvoltarea şi consolidarea 
turismului din N-V Moldovei, implementat de ANTREC Moldova, pe 
Imaşul oraşului: „Islaz Aerodrom” 

1 iunie – Spectacol dedicat „Zilei Copiilor”, întreceri sportive, desene pe asfalt în 
Piaţa „Adormirea Maicii Domnului” 

3 iunie – Desfăşurarea Proiectului educaţional „E ziua noastră”, a Clubului 
Copiilor, în Parc – Grădina Publică 

În această perioadă, săptămânal, s-au desfăşurat repetiţii ale Ansamblului 
Folcloric “Ozana” şi ale Fanfarei Casei Culturii. După intrarea în reparaţii capitale a 
instituţiei, aceste repetiţii s-au desfăşurat la Clubul Copiilor. 

În prima jumătate a anului 2012, Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ 
a mai găzduit în afara manifestărilor şi activităţilor enumerate mai sus, următoarele 
activităţi:  

- diverse întâlniri şi şedinţe la nivel local şi judeţean, întruniri cetăţeneşti, 
consfătuiri organizate de Inspectoratul Şcolar Neamţ, şedinţe şi instruiri ale 
Detaşamentului de Jandarmi, ISGU, Poliţia Tîrgu Neamţ, şedinţe şi întruniri ale 
Sindicatului liber al pensionarilor, U.G.P.R. - filiala 2, C.A.R. pensionari,şedinţe 
Administraţia Finanţelor Publice, B.C.R., întruniri ale Asociaţiei Nevăzătorilor, a 
Consiliului Local al Tinerilor Tg. Neamţ, cursuri de teatru, de instrumente muzicale, 
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cursuri de calificare pentru şomeri, şedinţe de repartizare a tichetelor pentru 
veterani, prezentări produse cosmetice, naturiste, consultaţii oftalmologice etc. 

30 iunie-1 iulie – „Zile le Cetăţii Neamţ” – ediţia a XII-a: slujbă de pomenire, 
spectacole, târg de meşteri populari 

12 iulie – Participarea cu echipamentul de sonorizare la concursurile organizate de 
I.S.U. la Cetatea Neamţ  

Începând cu data de 13 iulie până în luna septembrie s-au desfăşurat în 
Parc Grădina Publică numeroase activităţi pentru copii şi tineri, proiecţii de filme, în 
special la sfârşit de săptămână, organizate de Primăria oraşului, instituţia noastră 
contribuind cu echipamentul de sonorizare, ecranul pentru proiecţie film, prezentarea 
şi organizarea unor activităţi. 

27 iulie – Program artistic prezentat de Fanfara Casei Culturii în Grădina Publică 

28 iulie – Spectacol de teatru pentru copii: „Ivan Turbincă”, prezentat de Trupa de 
teatru: „Tiki Riki Ta” din Arad 

29 iulie – Discotecă în aer liber – Grădina Publică 

11 august – Spectacol prezentat de Ansamblul Folcloric „Ozana” şi Fanfara Casei 
Culturii la Cetatea Neamţ, cu ocazia întâmpinării unei delegaţii din 
China 

15 august – Spectacol folcloric: „Hai la joc, mândruţo!”  prezentat de Ansamblul 
Folcloric „Ozana” la Căminul Cultural Blebea 

26 august – Spectacol de divertisment organizat de Casa Culturii în Grădina Publică 

Pe parcursul lunii august am mai organizat în Grădina Publică momente 
artistice şi spectacole cu Ansamblul Folcloric „Ozana” şi Fanfara Casei Culturii. 

7,8,9 septembrie – Zilele Oraşului Tîrgu Neamţ, ediţia a XXII-a  

17 septembrie – Participarea cu echipamentul de sonorizare la deschiderea noului 
an şcolar la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” 

26 septembrie-1 octombrie – Festivalul Internaţional de Muzică uşoară pentru 
copii  „Volare”, ediţia a III-a, desfăşurat în Sala Polivalentă  „Ştefan 
cel Mare” 

25 octombrie – Ziua Armatei Române, festivităţi şi depuneri de coroane la 
Monumentul Vânătorilor de Munte 

3 noiembrie - Ziua Vânătorilor de Munte – depuneri de coroane, program artistic la 
Monumentul Vânătorilor de Munte 
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16 noiembrie – Primirea delegatiei ofiţerilor din cadrul Universitătii Nationale de 
Apărare Carol I, care au parcurs pe jos traseul Bucuresti - Tîrgu Neamt 
într-un mars comemorativ, şi au depus la Monumentul Vînătorilor de 
Munte o placă comemorativă dedicată generalului Virgil Bădulescu   

23 noiembrie - Participarea cu echipamentul de sonorizare la „Balul bobocilor” de la 
Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, în Sala cinematograf. 

1 decembrie - Ziua Naţională a României –  depuneri de coroane şi program 
artistic la Monumentul Eroilor 

3 decembrie - Spectacol dedicat persoanelor cu dizabilităţi organizat de C.I.T.O. Tg. 
Neamţ - participarea cu echipamentul de sonorizare 

6 decembrie – Deschiderea Orăşelului Copiilor şi Spectacol în Grădina Publică 
de Moş Nicolae 

14-16 decembrie – Zilele „Ion Creangă” - participare cu echipamentul de 
sonorizare şi Formaţia de Arnăuţi la deschiderea manifestărilor la Casa 
Memorială „Ion Creangă” 

16 decembrie – Inaugurarea Patinoarului, spectacol pe gheaţă 

  - Sosirea lui Moş Crăciun şi spectacol în Grădina Publică 

29 decembrie – Participarea Formaţiei de Arnăuţi a Casei Culturii la Festivalul de 
datini şi obiceiuri de iarnă „Porniţi plugul, feţi frumoşi”, Vatra 
Dornei jud. Suceava 

31 decembrie – Revelion 2013, foc de artificii. 
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XXXXVVIIII..  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  OORRAAŞŞEENNEEAASSCCĂĂ  
  

Biblioteca publică reprezintă un reper durabil în informarea comunităţii locale. 
Biblioteca,ca factor de reconstrucţie ideatică a realităţii,constituie una dintre 
instituţiile cu rol esenţial in educarea și formarea culturală a comunitaţii în care 
funcţionează. Cu atribuţii esenţiale în formarea ,informarea si ș lefuirea personalităţii 
utilizatorilor carora li se adresează, biblioteca stochează și prelucrează informaţiile, 
punându-le mai apoi, cu titlu gratuit, la dispoziţia celor interesaţi. 

        Privită din aceste câteva considerente,biblioteca își află un loc prioritar în 
comunitatea locală asigurând utilizatorilor săi informarea, educarea și accesul liber la 
valorile umane. 

         În anul 2012 biblioteca din Tg.Neamţ a încercat să se păstreze în limitele 
consacrate din ceilalţi ani. La finele anului ea avea în colecţiile sale înregistrate 
59905 cărţi ș i 4 titluri de abonamente  la publicaţiile seriale. Din totalul de 1290 cărţi 
achiziţionate, 883 sunt din finanţare bugetară, în valoare de 18831,69 lei iar 407 din 
alte surse (donaţii de la edituri, autori sau diverse persoane) in valoare de 2481,70 
lei. Cele 59905 volume din care 47015 titluri cărţi și 4 periodice seriale sunt stocate 
în condiţii destul de avantajoase și sunt oferite utilizatorilor prin cele două secţii de 
împrumut, adulţi și copii.  

          Biblioteca orășenească deserveș te populaţia orașului Tg. Neamţ (18500 
locuitori) dar ș i  o mare parte din populaţia comunelor învecinate prin elevii și 
studenţii ce au domiciliul în aceste localitaţi și sunt elevi la colegiile, liceele și școlile 
generale din oraș . 

          În anul de referinţă 2012 biblioteca a înregistrat un număr de 3722 utilizatori 
activi, din care 1498 noi înscriși  ș i 2224 vizaţi din anul anterior. Din raportul statistic 
de la sfârșitul lunii decembrie, din cei 1498 utilizatori activi, ponderea cea mai mare o 
au elevii (45%) adică 672 elevi, studenţi (30 %) adică 450, iar restul de 376 celelalte 
categorii sociale. Se observă o creș tere a numarului de pensionari și șomeri (în 
special cei interesaţi de informaţii pentru recalificare profesională). 

          După vârstă ,ponderea cea mai mare, o au persoanele cu vârste între 14-25 
ani(46%),sub 14 ani (25%),între 26-40 ani(14%),între 41-60 ani 96,5%) ș i cei peste 
61 de ani (8,5%). 

          Frecvenţa bibliotecii a fost de 47123 iar tranzacţiile de împrumut au fost de 
66011 volume, din care 64797 cărţi ș i 1214 publicaţii seriale și 5875 consultate în 
bibliotecă. Cât priveste publicaţiile împrumutate și consultate în bibliotecă, din totalul 
de 66011, 1149  apartin clasei 0, 1522 clasei 1, 2108 clasei 2, 412 clasei 3/32, 483 
clasei 33, 404 clasei 34/36, 109 clasei 37, 385 clasei 39, 895 clasei 50/54, 1176 
clasei 55/59, 1354 clasei 61, 1243 claselor 62/64,66/69, 871 clasei 65, 270 claselor 
7/77, 253 clasei 78/79, 2077 clasei 80/811, 23846 clasei 821.135.1, 24113 clasei 
821, 920 clasei 91 și 2421 claselor 90;929/94.Din totalul documentelor 22531 sunt 
publicaţii adresate copiilor. 
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          Pe baza statisticii prezentate indicii de evaluare ai activităţii bibliotecii au fost 
următorii: 3,24 vol/locuitor- indicele de dotare și înzestrare , 20 %- indicele de 
cuprindere, 17,7 vol/utilizator-indicele de lectură a utilizatorilor, 3,56 vol/ locuitor-
indicele de lectură al populaţiei. În comparaţie cu anii anteriori se constată o creș tere 
bazată pe devierea cererilor de lectură spre zone aflate în dezvoltare editorială. 
Diversificarea cererii a determinat o activitate mai intensă din partea bibliotecarilor, 
care au căutat să analizeze în profunzime informaţiile din colecţiile bibliotecii ș i să 
răspundă prompt doleanţelor utilizatorilor. Astfel, pe lângă tradiţionalele liste 
bibliografice elaborate la cerere, au fost întocmite bibliografii ale unor evenimente 
culturale, iar pe bază de opis al referatelor s-au întocmit bibliografii tematice 
adresate elevilor ș i studenţilor. 

         Au fost ţinute la zi cataloagele alfabetic ș i sistematic, s-au selectat informaţiile 
pentru bibliografia locală ș i s-a ţinut la curent fișierul cu noutăţi editoriale. Nu 
întâmplător biblioteca a fost o sursă importantă de informaţii pentru alcătuirea unor 
lucrari monografice scrise de profesori locali. 

        Biblioteca și-a realizat dimensiunea sa culturală cu impact asupra comunităţii 
prin organizarea de activităţi în parteneriat cu diverse instituţii: Fundaţia Culturală 
”Ion Creangă”, Colegiul Naţional , Colegiul Tehnic, Liceul Tehnologic ”Vasile Conta”, 
Școala generala nr. 2, Școala generală nr. 3 ș i Școala Specială. Prin aceste 
parteneriate s-a încercat dezvoltarea gustului pentru lectură la elevi. Astfel, elevii 
însoţiţi de profesorii de limba română au desfășurat orele din programa școlară care 
se referă la carte ș i lectură, mai ales in saptamana ”Scoala Altfel”, tinand cont de 
faptul ca in programa elevilor de gimnaziu a fost introdusa ora de lectura. 

          Biblioteca a organizat împreună cu școlile concursuri între școli, între clase de 
elevi, ore de cenaclu literar,concursuri de creaţie literară, emisiuni locale la posturile 
de radio ș i TV local, întâlniri cu scriitori de marcă și oameni de litere, profesori, 
medici. 

          Din luna mai 2009 biblioteca a înfiinţat un serviciu de informare turistică și 
informare europeană, ca urmare în anul 2012 ea a fost vizitată de 492 turiș ti care au 
cerut informaţii, din care 186 au fost turiș ti străini. 

         În cursul anului 2012 Centrul Biblionet a avut 5396 utilizatori. 

           Fenomenul bibliotecă publică, pe lângă activităţile specifice, are și o 
dimensiune de animaţie culturală, fiind ea însăș i promotorul unor activităţi și mai apoi 
partenerul tuturor proiectelor culturale din orașul Tg. Neamţ. 

         În incinta bibliotecii s-au organizat 12 expoziţii tematice: 
    1. ”Eminescu - O lume dăruită nouă”                                        15.01-18.01 
    2. ”Hai la Milcov cu simţire”- carte istorică ș i literară                   24.01-25.01 
    3. ”Și eu fac parte din comunitate”- expoziţie de carte locală       02.02-10.02 
    4. ”Șturlubaticul  Ionică”                                                             01.03-03.03 
    5. ”Ziua Europei – expoziţie de afișe”                                          08.05-09.05 
    6. ”Eminescu - poet naţional”                                                     15.06-16.06 
    7. Cetatea Neamţului în opera scriitorilor                                     02.07-06.07 
    8.  Reviste școlare târgnemţene                                                  15.08-17.08 
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   9.   Carte școlară – noutăţi bibliografice                                           15.09-30.09 
   10. Nicolae Grigorescu în ţinutul Neamţului                                     17.10-30.10 
   11. Economia bazată pe cunoaș tere                                                12.11-17.11 
   12. Creangă ș i copiii                                                                        17.12-21.12 
 
    Manifestări culturale 

1.   Zilele Eminescu  -  ”A fost Eminescu religios sau nu?” – simpozion,concurs 
      de creaţie literară                                           15.01-16.01                                             

   2.  ”Humuleș teanul Creangă – la zi aniversară – simpozion,spectacol                                                                                                           
01.03 
   3.   Lansarea revistei ”Ipoteze”, anul VII a Colegiului Tehnic ”Ion Creangă”                                                                                                                
09.05 
  4.  ”Tarmul”- lansare carte - profesor Adrian Georgescu     06.06 
  5.  ”Un veac de nemurire”- seară de poezie 15.06 
  6.  ”Identitate nemteana” - lansare carte – volum colectiv al profesorilor de           
istorie din judetul Neamt, coordonator prof. Elena Preda                         02.07   
  7. 2012–Anul voluntariatului-simpozion concurs de creatie                    10.08                                                                                                                 
  8.  ”De la D-l Trandafir la … ” - evocări literare                                     20.09 
  9.  ”200 de ani de la rapirea Basarabiei de catre Iperiul rus si consecintele ei                    
asupra istoriei romanilor”- lansare carte-autori locali-prof.Emanuel  Balan, Gigel 
Barliba, Stejarel Istrate                                                                          02.11 
10.”Zilele Creangă” – ”Amin Agapia” lansare carte – poet local prof. Gheorghe Simon                          
_ ”Seductia amintirii”- concurs creatie literara proza- ” Diaconul Creanga”- simpozion                      
15-16.12 
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XXXXVVIIIIII..  CCRREEŞŞAA  NNRR..11  
  

Creşa Nr. 1 (Centrul Multifuncţional de Dezvoltare şi Educaţie Timpurie) are ca 
obiectiv principal asigurarea securităţii copilului, stimularea dezvoltării psihomotorii, 
satisfacerea tuturor nevoilor copiilor pe timpul şederii în creşă, acordă servicii de 
educaţie timpurie, asigură o nutriţie corectă, necesară dezvoltării armonioase a 
copilului, asigura supravegherea stării de sănătate şi igienă a copiilor şi acordă 
primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire până în momentul 
preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, 
după caz.  

Creşa pe parcursul anului 2012 a funcţionat cu 50 de locuri repartizate pe trei 
grupe de vârstă: Grupa Mică, Grupa Mijlocie şi Grupa Mare. Numărul de copii 
înscrişi a fost de 50, cu o vrecvenţă medie de 30 de copii/zi. Activitatea creşei s-a 
desfăşurat în condiţii normale, s-au respectat normele de igienă, calcularea caloriilor  
şi programul de activitate pentru ariile de dezvoltare . 

În ceea ce priveşte educaţia timpurie a copiilor, unitatea noastră a fost inclusă într-un 
proiect în colaborare cu UNICEF, Step by Step – Centrul Pentru Educaţie şi 
Dezvoltare profesională „Născut pentru a reuşi” şi Primăria oraşului Tîrgu Neamţ. În 
urma acestei colaborări în unitate s-au înfiinţat trei „Centre multifuncţionale de 
educaţie timpurie” care au fost dotate cu mobilier în valoare de 25110 la data de 
01.04.2012, cu jucării, material didactic şi două seturi atractive Kajtek în valoare 
3.910 lei.  

Din bugetul local au fost înlocuite perdelele cu jaluzele verticale la toate sălile de 
grupă. 

Personalul creşei a participat şi la cursuri de formare „Centrul Multifuncţional un 
serviciu de calitate pentru copii mici” în perioada 28-29-30 martie 2012, la Tulcea şi 
in perioada 4-6 noiembrie la Constanţa. 

S-a participat la şedinţele consiliului comunitar consultativ şi la toate activităţile la 
care a fost solicitat personalul. 
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XXXXIIXX..  SSPPIITTAALLUULL  OORRĂĂŞŞEENNEESSCC  ““SSFFÂÂNNTTUULL  
DDIIMMIITTRRIIEE““  TTÎÎRRGGUU  NNEEAAMMŢŢ  

 

Spitalul orăşenesc „Sfantul Dimitrie” Tg.Neamţ, instituţie publică finantata 
integral din venituri proprii,  a funcţionat in anul 2012, avand organigrama , statul de 
functii si bugetul de venituri si cheltuieli aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local 
Tg. Neamt  în structura de paturi şi ambulatorie prevăzută prin Ordinul M.S.nr. 
793/2010. 

In analiza indicatorilor de management ai resurselor umane s-a urmarit de fiecare 
data raportarea la valorile de referinta stabilite prin Ordinul ministrului sanatatii 
1567/2007, pentru aprobarea valorilor medii nationale ale indicatorilor de 
performanta ai managementului spitalului, pentru anul 2012, situatia prezentandu-se 
astfel: 

Categoria de 
indicatori Denumire indicator 

Valoare medie 
nationala conf. 
Ord.MSP 1567 
din 2007 pe tip 

de spital 

Valoarea 
indicatorilor 

realizati in anul 
2012 

Indicatori de 
management al 

resurselor umane 

Numar mediu de 
bolnavi externati 
(spitalizare continua) 
pe un medic 

418.00 330.85 

 
Numar mediu de 
bolnavi externati la o 
asistenta medicala 

88.00 58.52 

 
Proportia medicilor 
din totalul 
personalului angajat 

8.59 7.95 

 

Proportia 
personalului medical 
din totalul 
personalului angajat 
al spitalului 

55.45 53.82 

 

Proportia 
personalului medical 
cu studii superioare 
din totalul 
personalului medical 

17.70 16.48 

 
Numarul mediu de 
cons. efectuate in 
ambulatoriu pe un 

4082.00 2665.92 
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medic 

 

Numar mediu de 
consultatii pe medic 
in camera de garda / 
UPU 

50.00 1243.50 

     

Activitatea medicala spitaliceasca si ambulatorie s-a desfasurat sub 
atenta conducere si indrumare a  consiliului de administratie, a comitetului director, a  
consiliului medical  alcătuit din şefii de secţii,  compartimente si de laboratoare, a 
consiliului etic. 

In activitatea sa, consiliul medical al carui presedinte este directorul medical, 
a propus: 

        a) îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul 
acordării de servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a 
pacienţilor; 

       b) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul 
creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate; 

       c) a înaintat comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de 
dezvoltare al spitalului; 

       d) a propus comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi 
conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală; 

  Obiectivele principale ale managerului impreuna cu comitetul director pe linie 
medicala  au vizat : 

- asigurarea permanenta a stocurilor necesare 
desfasurarii optime a activitatii, prin instituirea unor 
liste cuprinzand medicamente  de baza, atent 
monitorizate de comisia medicamentului si de 
farmacovigilenta; 

- un control exigent al activitatii desfasurate in CPU, prin 
monitorizarea atenta prin fisa de supraveghere, a 
fiecarui pacient prezentat in camerele de garda, a 
stocurilor de medicamente si materiale sanitare, 
precum si mentinerea in stare de functionare a 
aparaturii din dotare; 

- asigurarea serviciilor medicale pentru persoanele ce 
reprezinta cazuri sociale , mai ales in perioadele din an 
cu temperaturi extreme; 

- imbunatatirea activitatii compartimentului de prevenire 
a infectiilor nozocomiale si colaborarea stransa cu 
sectiile si compartimentele unitatii. 
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Un obiectiv principal  in activitatea desfasurata de manager impreuna cu 
membrii comitetului director a fost acela al realizarii indicatorilor de utilizarea 
serviciilor, ca obligatie contractuala asumata prin contractul cu  CAS Neamt 

Categoria de indicatori Denumire indicator 

Valoare 
medie 

nationala 
conf. 

Ord.MSP 
1567 din 

2007 pe tip 
de spital 

Valoarea 
indicatorilor 

realizati in anul 
2012 

Indicatori de utilizare 
servicii 

Numarul de pacienti 
externati  

specif ic 8602 

 Durata medie de 
spitalizare  

7.10 7.53 

 

Proportia pacientilor 
internati din totalul 
pacientilor prezentati la 
camera de garda (%) 

specif ic 31.44 

 
Proportia urgentelor din 
totalul pacientilor 
internati (%) 

59.00 67.87 

 

Indicele de 
complexitate  cazuri pe 
spital si pe f iecare 
sectie  

0.6675 1.1857 

 

Procentul pacientilor cu 
interv.chirurg. din total 
pacienti externati din 
sectiile chirurgicale(%)* 

specif ic 45.65 

 CHIRURGIE 53.26 37.27 

 OBST.GINECOLOGIE 41.14 50.96 

 

Procentul pacientilor cu 
complicatii si co-
morbiditati din totalul 
pacientilor externati (%) 

specif ic 96.78 

 Numar de consultatii in 
ambulatoriu specif ic 34657 

 % internari in urgenta 
din total internari 59.00 67.87 

                   

Modul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli este reflectat in  Indicatorii 
economico financiari , parte a indicatorilor de performanta ai managementului, astfel: 
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Categoria de 
indicatori 

Denumire indicator 

Valoare medie 
nationala conf. 
Ord.MSP 1567 
din 2007 pe tip 

de spital 

Valoarea 
indicatorilor 

realizati in anul 
2012 

Indicatori 
economico-
financiari 

Executia bugetara fata 
de bugetul de cheltuieli 
aprobat 

96,11 

 

96.40 

 

 

Structura cheltuielilor 

pe tipuri de servicii si 

in functie de sursele 

de venit 

96,24 96.83 

 

Proportia cheltuielilor 

cu servicii de urgenta 

in total cheltuieli (%) 

3,44 9.91 

 

Proportia cheltuielilor 

pentru servicii 

paraclinice in total 

cheltuieli (%) 

3,62 7.07 

 

Proportia cheltuielilor 

pentru servicii de 

spitalizare continua 

in total cheltuieli (%) 

79,52 69.50 

 

Proportia cheltuielilor 

pentru servicii de 

spitalizare de zi in 

total cheltuieli (%) 

3,24 5.48 

 

Proportia cheltuielilor 

pentru servicii in 

ambulatoriul de 

specialitate in total 

cheltuieli (%) 

6,42 4.87 

 

Procentul veniturilor 

proprii din totalul 

veniturilor spitalului 

(%) 

10,73 14.43 

 
Procentul cheltuielilor 

de personal din 

totalul cheltuielilor 

66,89 68.42 



136 

 

spitalului (%) 

 

Procentul cheltuielilor 

cu bunuri si servicii 

din totalul 

cheltuielilor spitalului 

(%) 

24,77 24.72 

 

Procentul cheltuielilor 

de capital in total 

cheltuielilor spitalului 

(%) 

7,41 6.86 
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XXXXXX..  SSCC  CCIIVVIITTAASS  CCOOMM  SSRRLL  
  
Societatea comercială CIVITAS COM S.R.L. Tîrgu-Neamţ şi-a desfăşurat 

activitatea practică în anul 2012, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare 
precum şi în conformitate cu Hotărârile Adunării Generale, Consiliului de 
Administraţie a Societăţii şi Dispoziţiilor Primarului oraşului Tîrgu-Neamţ. 

Obiectivele societăţii pentru această perioadă au fost stabilite prin Bugetul de 
venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2012 aprobat de Consiliul Local al oraşului 
Tîrgu Neamţ prin Hotărârea nr. 13 din 31.01.2012 şi rectificat, aprobat de Consiliul 
Local al oraşului Tg. Neamţ prin Hotărârea nr. 83 din 23.07.2012. 

OBIECTIVELE  SOCIETĂŢII  PENTRU  ANUL  2012 

Pentru anul 2012, obiectivele societăţii stabilite prin Bugetul de venituri şi 
cheltuieli al societăţii aprobat de Consiliul Local al oraşului Tg. Neamţ prin Hotărârea 
nr. 83 din 23.07.2012 au fost următoarele: 

Ø realizarea unor venituri totale de 1630000 lei, din următoarele activităţi: 
- administrarea pieţei agroalimentare, oborul şi bazarul  1520000 lei; 
- prestări servicii          100000 lei; 
- alte venituri            10000 lei. 

Ø realizarea unui profit net de 106592 lei. 
Ø realizarea obiectivelor de investiţie din piaţa agroalimentară: 

- achiziţionarea terenului de lângă Hala pentru desfacerea produselor de 
origine animală şi amenajarea unei parcări pentru autovehiculele care 
aprovizionează piaţa agroalimentară; 

- achiziţionarea terenului aferent halei agroalimentare din piaţa oraşului 
Tg. Neamţ; 

- achiziţionarea unui autoturism pentru deservirea activităţilor 
desfăşurate de societate; 

- realizarea unui panou publicitar în piaţa agroalimentară; 

- confecţionarea unui tronson de 2 module stradale pentru vânzarea 
produselor meşteşugăreşti şi artizanat în parcarea de lângă Stadionul 
”Cetatea” Tg. Neamţ. 

REALIZĂRILE  SOCIETĂŢII  ÎN  ANUL  2012  

În anul 2012, societatea comercială CIVITAS COM S.R.L. Tîrgu Neamţ a 
continuat activităţile desfăşurate în anii anteriori, respectiv administrarea pieţei 
agroalimentare, oborului si bazarului. 
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Obiectivele societăţii pentru această perioadă au fost cele stabilite prin Bugetul 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, aprobat prin Hotărârea nr. 83 din 23.07. 2012  
şi aducerea la îndeplinire a următoarelor măsuri: 

- măsurile stabilite de organele de control: sanitare, veterinare, protecţia 
consumatorului, protecţia mediului, P.S.I., etc.  

- măsurile stabilite prin Hotărârile Adunării Generale şi Consiliului de 
Administraţie a Societăţii precum şi prin Dispoziţia Primarului oraşului Tg. 
Neamţ. 

Veniturile totale ale societăţii la sfârşitul acestei perioade au fost de 1830213 lei 
fiind realizate din:  

- administrarea pieţei agroalimentare, oborului şi bazarului (chirii +taxe)    
1665014 lei 

- prestări servicii         73394 lei 
- venituri din activităţi diverse                57630 lei 
- alte venituri          34176 lei 
Cheltuielile totale la sfârşitul acestei perioade au fost de            1755794 lei 

Profitul net al societăţii în această perioadă a fost de     60043 lei 

Din creditele bancare în sumă de 635185 lei existente la începutul anului 2012 s-
au achitat rate în sumă de 155555 lei precum şi dobânzi în sumă totală de 79000 lei.  

Leasingul contractat în luna mai 2011, în sumă de 76435 s-a achitat integral în 
iunie 2012. 

La leasingul contractat pe data de 25.01.2012 în sumă de 48813 lei, s-au achitat 
rate în sumă de 16384 lei. 

Dintre obiectivele societăţii în semestrul I al anului 2012, s-au realizat 
următoarele: 

- achiziţionarea unui autoturism pentru deservirea activităţilor desfăşurate de 
societate; 

- confecţionarea unui tronson de 2 module stradale pentru vânzarea produselor 
meşteşugăreşti şi artizanat în parcarea de lângă Stadionul ”Cetatea” Tg. 
Neamţ. 

Dintre obiectivele societăţii în semestrul II al anului 2012, s-au realizat 
următoarele: 

- modernizarea iluminatului în Hala de legume-fructe cu un sistem pe leduri; 
- achiziţionarea şi montarea unui panou publicitar în piaţa agroalimentară; 
- achiziţionarea terenului de lângă Hala pentru desfacerea produselor de 

origine animală şi amenajarea unei parcări pentru mijloacele de transport care 
aprovizionează cu mărfuri piaţa agroalimentară şi clienţii; 
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- achiziţionarea suprafeţei de 1280 m.p. teren situat în strada Română nr. 4 
unde s-a început amenajarea (împrejmuire, racord apă şi energie electrică) 
unui spaţiu pentru comercializarea produselor agricole engross; 

- reparare şi asfaltare în faţa Halei de legume fructe până la poarta de acces 3 
şi curtea interioară; 

- autorizarea DSV a Oborului (târg săptămânal) pentru vânzarea de animale; 
- prin Hotărârea Consiliului Local nr. 156 din 05.12.2012 privind programul 

sărbătorilor de iarnă s-a realizat închirierea şi amenajarea unui patinoar în 
Parcul Ion Creangă Tg. Neamţ. 

La sfârşitul anului 2012 societatea are contractate următoarele credite bancare: 

- creditul bancar pentru investiţii în sumă de 479630 lei pe o perioadă de 10 ani 
la Banca Transilvania, având ca termen de rambursare data de 11.01.2016. 

- leasing-ul în sumă de 32430 lei pe o perioadă de 4 ani, contractat în anul 
2012, având ca termen de rambursare luna februarie 2016.  

 

SITUAŢIA REALIZĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ÎN ANUL 
2012 

Referitor la realizarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, 
situaţia se prezintă astfel. 

 

Venituri totale    – planificat 1630000  realizat  -  1830213. 

Cheltuieli totale  – planificat 1508360  realizat  -  1755794. 

Profit net           – planificat  106592  realizat  -      60043. 
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XXXXXXII..  SSCC  EECCOO  TTGG  SSRRLL  

  
 

 

 

 


