
    RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
GHEORGHE ŞTEFAN 

  Raportul  Primarului  Municipiului  Piatra  Neamţ  este  expresia  respectului  faţă  de 
CETĂŢEAN şi faţă de BANUL PUBLIC.  

Raportul Primarului se doreşte a fi dovada transparenţei totale a activităţii pe care o 
desfăşurăm în interesul comunităţii noastre locale.

Sintezăm în cateva cuvinte temele ce vor fi prezentate în acest raport:

I. ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR PUBLICE

1. Alimentarea cu energie termică
2. Alimentarea cu apă, canalizarea menajeră şi pluvială
3. Alimentarea cu gaze naturale
4. Gospodărie comunală
5. Lucrări de infrastructură
6. Amenajare spaţii verzi 
7.   Iluminatul public

II. RELAŢIA CU INSTITUŢIILE  PUBLICE  ŞI  CU SOCIETATEA CIVILĂ

1. Relaţia cu instituţiile publice centrale
2. Relaţia cu instituţiile publice judeţene şi  locale
3. Relaţia cu societatea civilă
4. Relaţia  directă cu CETĂŢEANUL

III. EVENIMENTE 

IV. RELAŢII EXTERNE

V . VIZIBILITATE MEDIA 
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1. Alimentarea cu energie termică

  În 2006 acest domeniul a inclus: 

   montarea şi punerea în funcţiune a 33 de centrale la şcolile şi grădiniţele din 
oraş. Prin această investiţie, se vor reduce cheltuielile cu energia termică cu cca 50% faţă 

de anii anteriori.

Investiţia este de aproximativ 5.000.000 RON

     montarea a  55 de centrale termice de incintă în 23 de locaţii vechi, la ora 

actuală  fiind  puse în  funcţiune  6  centrale  care  alimentează cu  energie  termică  18 

blocuri. Celelalte 17 locaţii sunt finalizate, urmând ca până la 22.12.2006 să fie puse în 

funcţie.

      Investiţia este aproximativ 50.000.000 RON.

2. Alimentarea cu apă, canalizarea menajeră şi pluvială
A inclus extinderi ale:

      reţelei de apă:  strada 19 Noiembrie 

 canalizării menajere: strada 19 Noiembrie, Cărturari şi  Crizantemei

 canalizării pluviale: strada 19 Noiembrie, Cărturari, Crizantemei

Investiţia Primăriei în acest serviciu public este de aproximativ 630.000 RON.

3. Alimentarea cu gaze naturale

 Având în vedere că acest serviciu este concesionat de E-ON Gaz Târgu Mureş, 

Primăria  nu a avut  drepul  să investească în reţele de gaze naturale,  deşi  ordonatorul 

principal de credite – Primarul Gheorghe Ştefan şi-a arătat disponibilitatea de a contribui 

financiar în sprijinul dezvoltării acestor  reţele. În acest sens, s-a încheiat un contract de 

asociere cu E-ON Gaz pentru extinderea reţelelor de gaze din cartierele Vânători, Cetatea 

Neamţului şi Valea Viei în valoare de 2.220.000 RON, derularea lucrărilor fiind urmărită de 

E-ON Gaz România.
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4. Gospodărie comunală

Include următoarele componente: 
 amenajarea a 20 de locuri de joacă pentru copii dotate cu echipamente moderne  

 montare mobilier stradal - 250 bănci, 434 coşuri de gunoi, 590 indicatoare de circulatie, 

438 plăcuţe nume strada, 26.800 mp marcaj longitudinal şi transversal.

 sistem integrat de manegement al deşeurilor solide 

Investiţiile  principale ale acestui sistem sunt:

● construirea a 943 de puncte de colectare in orasul Piatra Neamţ în care sunt amplasate containere 

de 660l de diferite culori, pentru colectarea deşeurilor pe categorii;

● două puncte de reciclare pentru deşeurile voluminoase amlasate in zona Mărăţei si Dărmăneşti;

● o staţie de sortare sticla si plastic echipată cu o presă de balotare si presare a acestora;

● o staţie de transformare a deşeurilor organice in compost utilizat ca material fertil in agricultură;

● o nouă celulă ecologică impermeabilizată conform cerinţelor Uniunii Europene pentru acest gen de 

construcţii;

● staţia de tratare a levigatului este o condiţie a legislaţiei de mediu europeană transpusă în legislaţia 

românească, şi anume de tratare a apelor reziduale (levigat) înainte de evacuarea lor în staţia de 

epurare a oraşului;

● garaje, ateliere de lucru pentru personal, reabilitare clădire administrativă;

● un parc de vehicule complet pentru activitatea de colectarea a deşeurilor

● platforme pentru depozitarea deşeurilor periculoase;

● o instalaţie de concasare a deşeurilor din demolări;

● drumuri de acces;

● reţele de apă, canalizare, telefonie si securizare prin monitorizare video, electrice si reţea de gaz 

metan;

● închiderea gropii vechi de gunoi cu un sistem de impermeabilizare complex şi un sistem de colectare 

şi ardere a gazului din depozit;

Pentru  respectarea  cerinţelor  din  Memorandumul  de  Finanţare,  Primăria  Piatra 

Neamţ  a  concesionat  prin  licitaţie  publică  deschisă  serviciul  de  colectare,  transport  şi 

reciclare-valorificare către Asocierea dintre S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A. Cluj şi 

Brantner Walter Gmbh Austria,  urmând ca la începutul anului 2007 să se lanseze şi 

procedura de concesionare prin licitaţie  publică deschisă a activităţii  de depozitare pe 

celula nr. 2 construită pe fonduri ISPA.

Noul operator va asigura pe lângă colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi 

salubrizarea stradală şi gestionarea serviciilor specifice anotimpului rece. 
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5. Lucrări de infrastructură

● reparaţii retea stradala, trotuare, cai de acces la blocuri cu beton asfaltic (21.000 mp)

● reprofilări şi rebalastări străzi pietruite (8870 mp);

● amenajarea a 120 locuri de parcare;

6. Amenajare spaţii verzi 

● amenajarea şi  întreţinere a spaţiilor verzi a parcurilor şi a altor locuri de agrement;

● amenajări cu roca decorativă;

● amenajări de mozaicuri florale şi  buturugi florale ornamentale;

7. Iluminatul public
 

● lucrări de menţinere şi întreţinere a sistemelor existente, pentru creşterea nivelului de 

iluminare şi  aliniere la standardele europene în domeniu;

● soluţionarea reclamaţiilor primite în procent de 98 %. În cadrul acestui proces au fost 

înlocuite 290 lămpi, 97 balasturi şi 140 dispozitive de amorsare în anul 2006;

● lucrări de reabilitare, modernizare şi extinderea sistemului de iluminat public efectuate 

în: Cartierul Speranţa, Piaţa Ştefan cel Mare blocurile C1-C5, Aleea Viorelelor, str. 

Aleea Garofiţei  constând  în montarea a 55 de stâlpi,  23 prelungiri,  30 corpuri  de 

iluminat şi 1.7 km reţea electrică;

În  perioada  următoare  se  vor  continua  lucrările  de  reabilitare  a  sistemului  de 

iluminat din zonele care au rămas nemodernizat, lucrări constând în înlocuirea a 1022 

corpuri  de iluminat,  1194 console şi  310 stâlpi,  echipamente care sunt  degradate sau 

situaţia din zona impune montarea de echipamente noi.

● montatarea   instalaţiilor pentru iluminat ornamental de sărbători şi arhitectural;
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1. Relaţia cu instituţiile publice centrale
● Ministerul Economiei şi Comerţului – secretar de Stat Eugen Ţapu – Nazare - 

primarul  a participat,  alături  de  agenţi  economici  din  municipiu  la  prezentarea 

Proiectului de Politică Industrială în perioada 2005-2008. (luna februarie)

● În vederea pregătirii pentru atragerea şi folosirea Fondurilor Structurale, primarul a 

iniţiat  conferinţa  cu  tema  „Fonduri  europene  pentru  dezvoltarea  resurselor 
umane”  care  s-a  desfăşurat  cu  participarea  secretarului  de  stat  Valer  Bindea- 

Ministerul  Muncii,  Solidarităţii  Sociale  şi  Familie.  În  cadrul  seminarului  a  fost 

prezentat   Programul Operational Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane. (luna 

mai)

Finalitatea acestor demersuri a fost semnarea de către 14 instituţii a Parteneriatului 
Local pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială.  Partenerii se obligă să 

colaboreze  pentru  identificarea  zonelor  prioritare  pentru  elaborarea  proiectelor 

Dezvoltarea Resurselor Umane care vor fi finanţate din fondurile Uniunii Europene şi  să 

colaboreze în  scopul  integrării  dimensiunii  de  dezvoltare  a  resurselor  umane în  toate 

politicile şi strategiile de dezvoltare locală. 

● Primarul  a  participat  la  Adunările  Generale  ale  Asociaţiei  Municipiilor  din 

România organizate în Mangalia (iunie) şi în Baia Mare (septembrie). Dezbaterile 

s-au axat  pe tema finantarii proiectelor de dezvoltare urbana din bani europeni, 

precum şi pe proiecte de legi foarte importante pentru activitatea primăriilor, precum 

Legea primarului, Legea Curţii de Conturi, Legea Poliţiei Locale, Lege Asociaţiilor 

de Proprietari.

● Ministerul  Muncii  şi  Agenţia de Dezvoltare Nord Est au lansat în luna august la 

Piatra Neamţ, două programe Phare. Scopul acestora este de a promova capitalul 

uman şi de a dezvolta serviciile sociale (banii vor fi alocaţi pentru centre de îngrijire 

de zi sau vocaţionale, pentru consiliere de grupuri vulnerabile, activităţi de protecţie 

socială  etc).  Uniunea  Europeană  a  alocat  pentru  aceste  componente  peste  4 

milioane de euro.

● Primarul Gheorghe Ştefan a susţinut organizarea târgului Farmexpo desfăşurat în 

luna august la Baza Hipică, cu participarea ministrului agriculturii, Gheorghe Flutur. 

În cadrul târgului s-a organizat şi Ziua Fermierului, precum şi aniversarea a 20 de 
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ani de la înfiinţarea Bazei Hipice prin demonstraţii de călărie.  Evenimentul a fost 

mediatizat în cadrul emisiunii Viata Satului (TVR).

● Vizita premierului României, Călin Popescu Tăriceanu în Piatra Neamţ. Pentru a 

oferi  o  imagine  globală  asupra  realităţilor  din  municipiu,  autorităţile  locale  i-au 

prezentat premierului un scurt documentar cuprinzînd investiţiile finalizate şi pe cele 

în curs de derulare, în domenii precum învăţămîntul, turismul, infrastructura;

● Gheorghe  Ştefan  s-a  deplasat  în  cursul  lunii  aprilie  la  Iaşi  pentru  a  promova 

interesele comunităţii  locale  în  proiectul  realizării  unei  autostrăzi  în  regiunea de 

Nord-Est a României. Autostrada va face parte din Coridorul Budapesta - Odessa, 

care se va integra şi va fi inclus în Coridoarele Pan Europene IV, V şi IX;

● Deschiderea anului şcolar 2006-2007 a avut anul acesta un oaspete de onoare, 

preşedintele Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu. Şcolile vizitate au fost  Şcoala 

nr.  3,  Colegiul  Naţional  „Petru  Rareş”,  Colegiul  Tehnic  „Gheorghe  Cartianu”, 

Colegiul Tehnic Transporturi Auto, Şcoala Vaduri. Cu aceeaşi ocazie a avut loc, 

întâlnirea  cu  directorii  de şcoli  în  sala  de  festivităţi  a  Colegiului  Naţional  „Petru 

Rareş”.

2. Relaţia cu instituţiile publice judeţene şi  locale

● Susţinerea educaţiei

Ziua internaţională a Educaţiei (5 octombrie) a a omagiat cadrele didactice ce au 

avut  şi  au  o  contribuţie  importantă  la  dezvoltarea  învăţământului  nemţean  în  sala  de 

festivităţi a Colegiului „Naţional Petru Rareş”. 

Top School -  municipalitatea pietreană a organizat, în perioada 15 aprilie-15 iunie, 

prima  ediţie  a  concursului  “Topshcool”.  Concursul  şi-a  propus  evidenţierea  talentelor 

artistice, de informatică, inventică, şi sportive a elevilor din şcolile oraşului. 

● Forumul Regional de Investiţii, ediţia a III a, (2-3 noiembrie) a reunit reprezentanţi 

ai  autorităţilor  publice centrale şi  locale,  universităţilor  şi  mediului  de afaceri  din 

Bacău,  Botoşani,  Iaşi,  Neamţ,  Suceava  şi  Vaslui.  În  timpul  celor  două  zile,  a 

prezentat în sesiuni plenare şi ateliere de lucru politicile economice ale Guvernului 

României şi perspectiva distribuţiei Fondurilor Structurale.

● Primarul a participat la ceremoniile dedicate simbolurilor naţionale şi cinstirii eroilor: 

Ziua Eroilor (9 mai), Ziua Imnului National (29 iulie), Ziua Naţională a României (1 

decembrie). 
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3. Relaţia cu societatea civilă

● cu vârstnicii  

Primarul a oferit pentru aprox. 150 vârstnici o excursie de două zile la mănăstirile 

din Nordul Moldovei cu ocazia Zilei Internaţionale a Vârstnicului (1 octombrie). 

● cu organizaţii nonguvernamentale  

Primarul  Gheorghe  Ştefan  s-a  întâlnit  cu  reprezentanţii  Patronatului  Serviciilor 

Publice în cadrul simpozionului Prerogativele şi obligaţiile instituţionale ale Consiliilor 
Locale, operatori şi beneficiari- pentru o dezvoltare durabilă a serviciilor comunale 
de utilităţi publice. (luna martie)

În aceeaşi lună, primarul a avut o întrevedere cu reprezentanţii Uniunii Furnizorilor de 

Servicii Comunitare şi ai organizaţiei Doctor of the World Romania. Scopurile întălnirii au 

fost  stabilirea  unei  modalităţi  de  lucru,  necesitatea  înfiinţării  unui  centru  comunitar  în 

cartier şi a unei ONG a rromilor din oraş, disponibilitatea autorităţii locale de a contribui 

financiar la astfel de proiecte

În a doua jumătate a lunii august a fost lansat proiectul Integrare Socială a Copiilor 
Romi. Proiectul  a constat în înfiinţarea unei grădiniţe de vară în Cartierul Speranţa unde 

copiii  s-au socializat  şi  au fost  învăţaţi  să se integreze în  colectiv  indiferent  de etnie, 

realizându-se educaţia interculturală. 

4. Relaţia  directă cu CETĂŢEANUL

● În luna aprilie, a fost reorganizat Biroul de Relaţii cu Publicul pentru a răspunde 

mai bine cerinţelor cetăţenilor. Odată cu infiinţarea acestui birou au fost concepute 

şi materiale informative referitoare la organizarea şi activităţile Primăriei, materiale 

la care au acces toţi cetăţenii care vizitează acest birou. Lângă sediul Primăriei a 

fost  înfiinţat  Biroul  pentru Plata Taxelor şi  Impozitelor  care suplineşte activitatea 

Direcţiei de Taxe şi Impozite din zona gării.

● În perioada 6 – 8 decembrie, Primăria Piatra Neamţ a fost auditată de Societatea 

Română  pentru  Asigurarea  Calităţii.  În  urma  controlului  realizat  de  specialiştii 

Societăţii  Române  pentru  Asigurarea  Calităţii,  Primăria  Piatra  Neamţ  a  fost 
recomandătă  pentru  certificarea  sistemului  de  management  al  calităţii în 

domeniul  “activităţii de dezvoltare şi administrare publică locală”. Următorul pas îl 

constituie acordarea certificatului de management al calităţii.
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● Pentru asigurarea transparenţei actului decizional, Primăria Piatra Neamţ  editează 

în premieră  Monitorul Oficial al instituţiei, care include dispoziţiile primarului şi 

hotărârile Consiliului Local. Până în prezent au fost editate 11 numere.

●  În decursul acestui an, primarul Gheorghe Ştefan a acordat prin Biroul de Dialog 

Social şi Consiliere Civică audienţe către aproximativ de 25-30 persoane pe zi. 

Printr-o  colaborare  eficientă  cu  servicii  primăriei  –  în  special  cu  Direcţia  de 

Asistenţă Socială, Direcţia de Urbanism - 90% din problemele cetăţenilor au fost 

rezolvate.  Acestea au  vizat,  în  principal,  probleme  legate  de:  cereri  de  ajutor 

bănesc, cazuri de protecţie socială şi a copilului, lipsa gazului metan şi a canalizării, 

activitatea asociaţiilor de proprietari, problematica persoanelor vârstnice, aplicarea 

Legii 10/2001 şi a Legii 18/1991, ş.a.

În cadrul cadrul biroului s-a acordat şi consilierea cetăţenilor pe diverse teme pornind 

de la eliberarea certificatului de urbanism şi terminând cu completarea dosarelor pentru 

locuinţe (ANL sau sociale). 

● Primarul a căutat  să implice în actul decizional cetăţenii municipiului Piatra Neamţ, 

prin cele unsprezece dezbateri publice pe care primăria le- a organizat

DEZBATERI PUBLICE

● Raportul  primarului  pe  anul  2005,  priorităţi  investiţionale  şi  bugetul  anului  2006 

(ianuarie);

● Campanie  de  relansare  a  turismului  nemţean  în  cadrul  proiectului  „Cetăţenie 

democratică”, Centrul Educaţia 2000 + (aprilie, mai şi iulie);

● Dezbatere privind remodelarea urbanistică a centrului oraşului (martie);

● Constituirea Grupului Consultativ Cetăţenesc pentru Planul Urbanistic General al 

Municipiului Piatra Neamţ  (martie);

● Consultarea  cetăţenilor  prin  focus-grupuri  pe  tema  Planului  Urbanistic  General 

(aprilie);

● Refacerea Centrului istoric şi noul sediu al primăriei (aprilie);

● Dezbaterea privind  legea şi  normele  de  aplicare  pentru  acordarea ajutorului  de 

încălzire  în  colaborare  cu  Ministerul  Muncii  Solidarităţii  Sociale  şi  Familiei 

(octombrie);

● Reabilitare termică şi mansardare (octombrie);

● ISPA - Obţinerea autorizaţiei integrate de mediu (noiembrie);
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Primarul  a  susţinut  manifestări  culturale,  artistice  şi  sportive  tradiţionale  şi  în 

premieră. 

Evenimente tradiţionale:
1. culturale:  Vacanţe muzicale ( 1-9 iulie),  Festivalul de Teatru Yorick, ediţia a XVI 

(26 - 28 mai), Festivalul Internaţional de Teatru, XXI (3 iunie)

2. artistice: Ziua Copilului (3 iunie),  Festivalul de folclor –XIII (15 august), Festivalul 

Internaţional de Folclor Ceahlăul XIII, (4 – 10 august)

3. sportive:  Competiţii sportive dedicate Zilei Europei şi Zilei Tineretului (8-14 mai), 

Raliul Pietricia (26-28 mai), Turul ciclistic al României, ediţia  43 (15 iulie)

Evenimente în premieră

1. culturale: Târgul  meşterilor  populari  (15  –  21  mai),  Expoziţie  de  iconografie 

„Icoana-fereastră spre cer” (1-7 iunie), Festivalul  internaţional de percuţie (16-18 

noiembrie);

2. artistice: Galele folk, Comori ale folclorului românesc, Radio Iaşi (28 septembrie);

3. sportive: Cupa Mondială la hipism, „Colonel Virgil Bărbuceanu” (9 – 11 iunie);

Totodată  au  fost  introduse  noi  concepte  –  evenimente  specifice  anotimpurilor 

Festivalul Toamnei (16 octombrie), Festivalul vinului (22 octombrie), Orhei, Târgul de iarnă 

(6 decembrie).

Manifestarea dedicată  Zilelor Oraşului  Piatra Neamţ,  desfăşurate sub sloganul 

„Piatra Neamţ, perla inimii tale” a  inclus o mare diversitate de evenimente pentru toate 

vârstele:  Expo-Flora,  Expodidactica,  concursuri  web,  graffiti,  sportive,  etc.  Concertele 

pentru toate gusturile au constituit punctul central  de atracţie pentru locuitorii oraşului.
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● În cursul lunii ianuarie, primarul Ştefan s-a întâlnit  cu o delegatie din orasul italian 

Margherita  di  Savoia,  provincia  di  Foggia.  Primarul  Salvatore  Camporeale  şi 

viceprimarii Giuseppe Barra şi Ruggerio Laruccia au venit însoţiţi oameni de afaceri 

din provincia italiană. Programul delegaţiei italiene a cuprins şi vizitarea unor unităţi 

din  industria  lemnului,  unde  au  fost  însoţiti  de  un  reprezentant  al  Camerei  de 

Comerţ şi Industrie Neamţ.

● Proiectul  „Promovarea  ocupaţională  pentru  susţinerea  tinerilor  din  Piatra 

Neamţ” realizat în parteneriat cu Primăria din Beinasco (Italia) a urmărit formarea 

profersională  a  13  tineri  proveniţi  din  centre  de  plasament  pentru  facilitarea 

integrării pe piaţa muncii. La inaugurarea sediului primăriei din Beinasco, tinerii au 

amenajat un stand de promovare a oraşului.

● O delegaţie din partea Primăriei din Beinasco a vizitat municipiul Piatra Neamţ cu 

scopul de a monitoriza desfăşurarea proiectului. Vizita a inclus şi o întrevedere cu 

primrul municipiului pe tema viitoarelor proiecte comune. Un alt proiect concretizat 

între cele două oraşe înfrăţite a fost înfiinţarea unei Secţii de Carte Românească 
în cadrul  Bibliotecii ”Nino Colombo”  Beinasco.

● Pentru  consolidarea  relaţiilor  româno-italiene,  primarul  Ştefan  a  participat  la 

întâlnirea  pe  care   ambasadorul  Italiei  la  Bucureşti,  Daniele  Mancini,  însoţit  de 

consulul onorific al Italiei, Luigi Bodo, a avut-o cu autorităţile nemţene (iunie).

● Primarul  a  promovat  interesele  economice,  sociale  şi  culturale  ale  municipiului 

Piatra Neamţ  prin participarea Festivalul „Ziua României la New York - Broadway, 

unde a fost amenajat un stand  cu materiale de promovare turistică a oraşului (mai).

● În  vederea pregătirii  pentru  accesarea  fondurilor  structurale,  primarul  Gheorghe 

Ştefan a avut  o  întrevedere cu expertul  european în parteneriate,  Maria  Rauch 

(Comisia Europeană) – februarie;

● Autorităţile  locale  au  întreprins  primele  demersuri  pentru  aderarea  municipiului 

Piatra  Neamţ  la  “Eurotowns”,  reţeaua oraşelor  europene  de dimensiune  medie. 

Iniţiativa  se  încadrează  în  strategia  de  cooperare  cu  municipalităţi  din  localităţi 

similare europene şi va duce la creşterea oportunităţilor de a accesa proiecte, studii 

şi schimburi de experienţă externe. Ministerul de Externe, Ministerul Administraţiei 

şi Internelor, precum şi Consiliul Municipal şi-au dat deja avizul pentru aderare. 
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IV. RELAŢII EXTERNE



1. ÎN MEDIA NAŢIONALĂ
Proiectele investiţionale ale primăriei au fost prezentate în diverse emisiuni realizate 

de  televiziuni centrale: TVR,  TVR Iaşi,  N24, Realitatea TV, OTV. Totodată, primarul a 

făcut declaraţii şi acordat interviuri în presa centrală. 

 În cursul anului 2006, în revista editată de AMR „Infomunicipium” au apărut şase 

articole  privind colaborările internaţionale ale municipiului, zilele oraşului şi preocuparea 

primăriei pentru elaborarea Planului Urbanistic General.

2. ÎN MEDIA LOCALĂ
În cadrul conferinţelor de presă, a comunicatelor şi informărilor de presă, precum şi 

şi a interviurilor acordate în media locală, primarul i-a informat  pe cetăţenii municipiului 

asupra acţiunilor şi investiţiilor derulate de primărie şi de societăţile Consiliului Local .

13.12.2006                                                                                                   Piatra Neamţ
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V. VIZIBILITATE MEDIA


