
 

 

         

PROIECT 

HOTĂRÂRE 

Nr. 10 din 09.07.2020 
privind acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director  

 

Adunarea generală a A.D.I. „ECONEAMȚ”, 

Ținând cont de prevederile art. 24 alin. (2) lit. a) din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la 

asociații și fundații precum și de cele ale art. 16 alin. (2) lit. b) și ale art. 24 alin. (2) lit. a) din 

Statutul A.D.I. ECONEAMȚ; 

Luând act de prezentarea raportului de activitate a Consiliului Director pentru anul 2019;  

În temeiul dispozițiilor art. 20 alin. (3) din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ,  

HOTĂRĂȘTE 

Art 1. Se acordă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului Director ai Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, pentru anul 2019, pe baza Raportului de 

activitate al Consiliului Director din Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

Art 2. Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, prin intermediul 

aparatului tehnic al Asociației, va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor 

membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, autorităților și 

persoanelor interesate. 

 

Președinte A.D.I. ECONEAMȚ, 

 Adrian DIACONU 

 

Vizat Consilier Juridic, 

Stelian Mitrea 

 

 

 

 

 



Anexa 1 la Hotărârea nr. 10  

din 09.07.2020 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 

AL CONSILIULUI DIRECTOR AL A.D.I. ECONEAMT 

anul - 2019 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ este o  persoană juridică de drept privat, 

și de interes public, non-profit, constituită, prin voința unanimă a consiliilor locale ale 

comunelor, orașelor și municipiilor din județul Neamț precum si consiliului Județean Neamț, 

în anul 2008. Scopul Asociației este implementarea Proiectului de interes public comun 

„Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul NEAMT”.  

Potrivit art. 24, alin. (2) din Statutul Asociației, Consiliul Director, ca organ executiv al ADI 

ECONEAMȚ, are obligația să prezintă anual adunării generale raportul de activitate pe 

perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul 

bugetului de venituri și cheltuieli al exercițiului financiar viitor. 

Activitatea Consiliului Director și a aparatului tehnic al Asociației, în anul 2019, s-a axat în 

principal pe: 

a. implementarea prevederilor O.U.G. nr. 74/2018 

-  modificările legislative introduse de O.U.G. nr. 74/2018, cu impact asupra a trei acte normative 

esențiale în domeniul serviciului public de salubrizare (Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deșeurilor, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor 

de ambalaje și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu), 

au impus o nouă optică asupra proiectelor SMID la nivelul întregii țări; 

-  problemele cele mai mari în aprobarea modificărilor impuse prin OUG nr. 74/2018 au constat 

în aprobarea tarifelor distincte pentru serviciul de salubrizare motivat de impactul social major 

generat de creșterea acestor tarife, în special prin introducerea contribuției pentru economia 

circulară (taxa suplimentară la depozitare) și prin modificarea modului de calcul al tarifelor de 

salubrizare; de asemenea, modificarea sistemului de decontare a cheltuielilor ocazionate de 

gestionarea deșeurilor de ambalaje prin intermediul organizațiilor care implementează 

răspunderea estinsă a producătorilor OIREP de la sistemul decontării directe către operatori 

și includerea veniturilor astfel realizate în tarifele de salubrizare la noul sistem în care costurile 

sunt transferate către ADI/UAT și apoi transmise operatorului; un aspect prevăzut de OUG 

74/2018 și implementat parțial este principiul „plătești pentru cât arunci”: metodele 

prevăzute în legislație (cântărire la generator, furnizare de saci sau furnizare de containere și 

pubele cu volum mai mic) ar fi presupus creșteri tarifare și mai mari decât cele aprobate, astfel 

că s-a optat pentru cântărirea cantităților la nivel de UAT și recomandarea implementării de 

către fiecare UAT a sistemului de decontare bazat pe taxă de salubrizare; 



-  referitor la OUG nr. 74/2018, Asociația a organizat un număr de 7 adunări generale pe acest 

subiect, în scopul dezbaterii și implementării dispozițiilor legale; cu toate acestea, aprobarea 

Regulamentului serviciului, a tarifelor și a modelului de parteneriat cu OIREP-urile au fost 

finalizate în luna ianuarie 2020; 

b. continuitatea monitorizării serviciilor de salubrizare din zonele 2, 3 și 4, pentru care au fost 

încheiate contracte de delegare a serviciului de salubrizare pe parcursul anului 2017 

respectiv 2018 

-  activitatea de monitorizare presupune urmărirea modului de executare a serviciului de 

salubrizare, respectarea condițiilor contractuale a gestiunii serviciului încheiat pe fiecare zonă 

în parte precum și preluarea și supunerea spre analiză și dezbatere, în întâlnirile de lucru de 

pe cele 3 zone a problemelor ridicate atât de către membrii asociați, cât și de către cei doi 

operatori;  

-  o problematică comună în toate cele 3 zone monitorizate o reprezintă nerespectarea colectării 

selective cu consecințe atât în ceea ce privește calitatea serviciului prestat cât și în ceea ce 

privește sumele achitate de UAT-uri operatorului de salubrizare: în mai multe situații 

operatorii au fost nevoiți să realoce punctele de colectare selectivă, motivat de utilizarea 

necorespunzătoare a acestora în special de către firme private care refuză încheierea de 

contracte de prestări servicii cu operatorul desemnat; colectarea selectivă „din poartă în 

poartă” apare, în acest moment, ca soluția optimă pentru îmbunătățirea colectării selective a 

deșeurilor; 

-  deși prin implicarea sporită a edililor, s-a constatat o creștere în ceea ce privește gradul de 

contractare și de încasare precum și a gradului de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile 

din deșeurile menajere, o problemă recurentă este cea a colectorilor autorizați care colectează 

deșeuri de ambalaj de la locul de generare a acestora, uneori chiar accesând, fără drept, 

sistemul de colectare din proiectul SMID: potrivit prevederilor Ordinului 1271/2018 acești 

colectori autorizați sunt obligați să parcurgă o procedură de înregistrare la nivelul fiecărui UAT 

unde își desfășoară activitatea și să comunice cantitățile colectate prin achiziție de la 

persoanele fizice; Ordinul 1271/2018 interzice totuși înregistrarea colectorilor autorizați în 

situațiile de delegare a serviciului de salubrizare pe baza exclusivității iar, în realitate, deșeurile 

de ambalaj sunt preluate în mod gratuit atât de la persoanele fizice cât și de la cele juridice, 

UAT-ul fiind lipsit de informațiile aferente cantităților colectate de pe raza acestuia. În 

consecință, nu sunt respectate prevederile contractului de delegare și UAT-urile sunt obligate 

să plătească la AFM taxa de 50 de lei pentru neîndeplinirea obiectivului anual de reducere a 

cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale colectate prin 

operatorii serviciului public de salubrizare conform OUG nr. 196/2005; 

- prin activitatea de monitorizare s-a urmărit și plata la timp a redevențelor pe cele trei zone. 

Singura problemă consemnată este întârzierea la plată a redevenței aferente ultimului 

trimestru contractual din anul 2019 în Zona 4;  



-  pentru creșterea eficienței activității de monitorizare este necesară achiziția unui autoturism 

suplimentar; în prezent, mare parte din activitățile de monitorizare sunt efectuate cu 

autoturismele proprii ale angajaților aparatului tehnic;  

c. derularea perioadei de mobilizare aferentă contractului din zona 1  

-  după o primă licitație anulată, a doua licitația pentru Zona 1, inițiată în data de 19.07.2018, a 

fost finalizată în data de 13.11.2018 prin semnarea Raportului procedurii; în urma 

contestațiilor depuse de ofertantul descalificat pentru neîndeplinirea condițiilor de 

eligibilitate, în data de 09.01.2019 a fost semnat contractul de delegare cu ofertantul declarat 

câștigător, S.C. Girexim Universal S.A., dată de la care a început să curgă perioada de 

mobilizare până la finalul lunii mai 2019; 

-  din păcate, cu toate eforturile depuse la nivel de Asociație, CJ Neamț și cele 27 de UAT din 

Zona 1 (consemnate în ședințele săptămânale de monitorizare a progresului perioadei de 

mobilizare și în voluminoasa corespondență purtată cu S.C. Girexim Universal S.A.), contractul 

aferent serviciului de salubrizare din Zona 1 nu a putut deveni funcțional; la data de 31 mai 

2019, în baza constatărilor înregistrate de o comisie înființată în scopul evaluării perioadei de 

mobilizare (de exemplu: la finalul perioadei de mobilizare nu a fost constituită garanția de 

bună execuție și nu existau autorizațiile necesare prestării serviciului), Adunarea Generală a 

Zonei 1 a hotărât anularea contractului de delegare; 

-  cea mai gravă consecință a neintrării în operare a contractului aferent Zonei 1 a fost emiterea 

de către finanțator a unei suspiciuni de neregulă în sensul neîncadrării în termenul de 

implementare (31 decembrie 2018) cu consecința penalizării Județului Neamț (în calitate de 

beneficiar al finanțării) cu peste 6 milioane de lei declarați ca neeligibili; Consiliul Județean 

Neamț a contestat măsura dispusă de finanțator și a chemat în garanție A.D.I. „ECONEAMȚ” 

pentru a suporta plata celor 6 milioane de lei, primul termen al procesului urmând a avea loc 

în luna septembrie 2020; 

-  în prezent a fost reluată acțiunea de delegare a contractului de salubrizare aferent Zonei 1, 

Adunarea Generală zonală aprobând achiziție de asistență tehnică pentru elaborarea unei noi 

documentații de atribuire;  

d.  monitorizarea contractului de delegare a depozitului conform de deșeuri nepericuloase 

Girov 

-  în paralel cu perioada de mobilizare pentru Zona 1, aparatul tehnic al asociației a participat, 

alături de CJ Neamț și de SC Eco Sud SA, la activitatea de mobilizare în vederea începerii 

contractului de operare a depozitului Girov și s-a reușit, cu efortul comun al celor 3 părți 

implicate, ca perioada de mobilizare să fie scurtată la 30 de zile, ordinul de începere al 

activității fiind emis anterior datei de 31 martie 2019 – fiind astfel evitate penalizări 

suplimentare de la finanțatorul proiectului SMID; 

-  monitorizarea activității de operare a depozitului județean Girov se desfășoară de către 

Asociație împreună cu CJ Neamț, conform contractului de delegare; 



e. derularea de activități cu caracter organizatoric 

-  aparatul tehnic al Asociației a desfășurat mai multe acțiuni și activități cu caracter 

organizatoric și consultativ referitor la contractele de delegare a gestiunii serviciilor de 

salubrizare pentru cele patru zone: pentru fiecare consiliu local au fost întocmite proiecte de 

hotărâre, expunere de motive și rapoarte de specialitate necesare pentru aprobarea semnării 

contractelor și a modificărilor acestora prin acte adiționale.  

-  aparatul tehnic s-a implicat activ și în acțiunile derulate la nivel național de către Federația 

Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI), la care A.D.I. „ECONEAMȚ” este membru 

fondator, în special în ceea ce privește susținerea de inițiative legislative și prin participarea la 

proiecte ce vizează creșterea capacității administrative și de acțiune a asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară. 

-  A.D.I. „ECONEAMȚ” a fost una  dintre cele 3 asociații partenere din România (alături de cele 

din Argeș și Sibiu) în cadrul proiectului “Politici publice integrate de gestionare eficientă și 

transparentă a deșeurilor municipale și a datelor – TRADES” implementat de Fundația Terra 

Mileniul III împreuna cu Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) în 

perioada 20 august 2018 – 19 decembrie 2019, proiect selectat în cadrul Programului 

Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social 

European, Axa Prioritară “Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, cod apel 

POCA/111/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 

publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în 

concordanță cu SCAP, Componenta 1 CP2/2017 - Creșterea capacității ONG-urilor și a 

partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, cod proiect 111434. În cadrul 

acestui proiect au fost organizate 3 instruiri regionale, una dintre acestea fiind derulate la 

Piatra-Neamț în luna ianuarie 2019, județul Neamț fiind județ pilot în care se implementează 

softul de raportare a cantităților de deșeuri colectate, soft realizat în cadrul proiectului sus 

menționat și care este proiectat să fie implementat la nivel național și interconectat cu softul 

de raportare la AFM și la ANPM în vederea realizării unui sistem unic de trasabilitate a 

cantităților de deșeuri de la generare și până la valorificare/eliminare. 

În cursul anului 2019, prin proiectul derulat de Banca Europeană de Investiții și cofinanțat de 

Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020 – CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA FUNCȚIONALITĂȚII PROIECTELOR ÎN 

SECTORUL DEȘEURILOR (Contract nr.: CC 10459 / TA 2018039 RO RP1), în cadrul Activității 2 a 

proiectului a fost elaborat Raportul privind analiza stadiului de organizare și funcționare al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”. Acest Raport analizează activitatea 

Asociației și conține o serie de recomandări privind îmbunătățirea activității aparatului tehnic. 

Principala cerință pentru îmbunătățirea activității este legată de elaborarea procedurilor de 

lucru pentru aparatul tehnic; raportul conține și recomandări în legătură cu modificarea 

organigramei aparatului tehnic precum și modificarea responsabilităților alocate angajaților. 

Aparatul tehnic al Asociației cuprinde un număr de 7 angajați: un director executiv, un 

economist, un jurist, trei ingineri (dintre care un inginer de mediu) și un expert ecolog în 

conformitate cu organigrama aprobată de Adunarea Generală în luna martie 2018. În 



conformitate cu raportul elaborat de BEI sus menționat este necesară modificarea 

organigramei în sensul introducerii unui post de secretar cu atribuții în domeniul activității de 

arhivă-secretariat dar și relații publice.  

Referitor la execuția bugetului pe anul 2019, aceasta este consemnată în Anexa A la acest 

raport. Veniturile din cotizații aferente anului 2019 au fost achitate în mare parte de UAT-urile 

membre, situația la 31 decembrie 2019 regăsindu-se în Anexa B. În Anexa nr. C regăsiți situația 

cotizațiilor și a contribuțiilor (contract asistență Zona 1) la data de 30.06.2020.  

În prezent, cuantumul cotizației anuale pentru fiecare UAT membră este cea stabilită prin 

Hotărârea Adunării Generale nr. 8 din data de 20.07.2018. În Anexa D la prezentul raport se 

regăsește cuantumul actual al cotizațiilor, pentru anul 2020, astfel cum a fost aprobat. Având 

în vedere modificarea organigramei Asociației cât și necesitatea achiziționării a încă unui 

autoturism pentru activitatea de monitorizare a contractelor de delegare, este necesară o 

ajustare a cuantumului cotizației începând cu anul 2021. 

Execuția bugetului este consemnată contabil în situațiile financiar-contabile ale Asociației, 

care au fost certificate de comisia de cenzori ca fiind în conformitate cu legislația în vigoare. 

Situațiile financiare au fost auditate de un auditor autorizat și au fost depuse în termen la 

ANAF. 

Doresc, în încheiere, să mulțumesc reprezentanților UAT-urilor pentru activitatea depusă în 

cadrul Asociației și pentru faptul că vă implicați, în continuare, pentru reușita acestui proiect. 

 

PREȘEDINTE, 

ADRIAN DIACONU 



 

Anexa A 

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2019 

NR.  
CRT. DENUMIRE INDICATOR 

SUMA 
(LEI) 

REALIZAT 
2019  

1 I. VENITURI TOTALE 2019 902553 748410  

2 Venituri din cotizații aferente anului 2019 737549 737549  

3 Venituri nerealizate (restanțe cotizații) 158004 0  

4 Venituri din dobânzi 7000 10861  

5 Venituri din donații și sponsorizări 0 0  

6 Venituri din amenzi și penalități 0 0  

7 II. CHELTUIELI TOTALE 743450 741903 Diferențe  

8 a) Cheltuieli de personal 546000 583542 -37542  

9 Salarii personal angajat 320000 568546 -248546  

10 Contribuții personal angajat 220000 14996 205004  

11 Cheltuieli cu colaboratorii 6000 0 6000  

12 b) Cheltuieli curente 197450 158361 39089  

13 Combustibil 7000 13698 -6698  

14 Materiale consumabile 3000 4072 -1072  

15 Obiecte de inventar 7000 16000 -9000  

16 Cheltuieli cu utilități, întreținere, reparații 3000 9920 -6920  

17 Cheltuieli cu asigurări, taxe autoturism 4000 2301 1699  

18 Cheltuieli cu chirii 8000 8546 -546  

9 Cheltuieli cofinanțare proiecte 40000 0 40000  

20 Imobilizări corporale, mijloace de transport 13150 16132 -2982  

21 Deplasări 30000 23076 6924  

22 Cheltuieli poștale, telecomunicații 10000 6968 3032  

23 Comisioane bancare 2300 1610 690  

24 Alte cheltuieli neprevăzute 30000 11368 18632  

25 Cheltuieli cu servicii prestate de terți 40000 44670 -4670  

 SOLD EXCEDENTAR 159103 6507  
 



 

Anexa B 

SITUAȚIE COTIZAȚII LA 31 DECEMBRIE 2019 

 

 

Nr. Crt. Cotizații 2019 Suma 

1 Total cotizații facturate în 2019  737549 

2 Total încasări din cotizații până la 31.12.2019 724279 

3 Total cotizații neîncasate până la 31.12.2019 13270 

4 Cotizații încasate în perioada 01.01 - 31.05.2020 1856 

5 Cotizații neîcasate la data de 31.05.2020 11414 

 



 

Anexa C 

SITUAȚIE COTIZAȚII ȘI CONTRIBUȚII LA 30 IUNIE 2020 

Cod  Denumire     Neachitat inițial  Total intrări  Încasări  Neachitat 
00062  COMUNA AGAPIA    2 582.00  0.00   0.00  2 582.00 
00001  COMUNA ALEXANDRU CEL BUN   4 810.71  0.00   0.00  4 810.71 
00068  COMUNA BALTATESTI    2 565.00  0.00   0.00  2 565.00 
00004  COMUNA BOGHICEA    1 592.00  0.00   0.00  1 592.00 
00005  COMUNA BORCA    13 000.00  0.00   0.00  13 000.00 
00009  COMUNA CEAHLAU    15 000.00  0.00   0.00  15 000.00 
00043  COMUNA DOCHIA    432.59   0.00   0.00  432.59 
00045  COMUNA DRAGOMIRESTI   10 308.72  0.00   0.00  10 308.72 
00013  COMUNA DUMBRAVA ROSIE   6 365.46  0.00   0.00  6 365.46 
00020  COMUNA PANCESTI    20 854.00  0.00   0.00  20 854.00 
00023  COMUNA PIATRA SOIMULUI   5 172.00  0.00   0.00  5 172.00 
00025  COMUNA POIANA TEIULUI   10 796.00  0.00   0.00  10 796.00 
00026  COMUNA REDIU     6 558.66  0.00   0.00  6 558.66 
00028  COMUNA RUGINOASA    7 165.00  0.00   0.00  7 165.00 
00030  COMUNA STANITA    1 327.00  0.00   0.00  1 327.00 
00033  COMUNA TAZLAU    4.00   0.00   0.00  4.00 
00034  COMUNA TIMISESTI    9 716.00  0.00   0.00  9 716.00 
00086  COMUNA TUPILATI    1 322.00  0.00   0.00  1 322.00 
00036  COMUNA VALEA URSULUI   7 496.00  0.00   0.00  7 496.00 
00037  COMUNA VALENI    6 640.00  0.00   0.00  6 640.00 
00087  GREENPOINT MANAGEMENT S.A.   24 935.94  0.00   0.00  24 935.94 
00074  MUN PIATRA NEAMT    69 128.16  0.00        43 014.00  26 114.16 
00027  MUN ROMAN     18 987.00  0.00   0.00  18 987.00 

Total:    246 758.24  0.00        43 014.00  203 744.24 



 

Anexa D 

CUANTUMUL COTIZAȚIEI ANUALE MEMBRI A.D.I. „ECONEAMȚ” ÎNCEPÂND CU ANUL 2019 

NR. CRT. COD SIRUTA DENUMIRE UAT POPULAȚIA* COTIZAȚIA 

(pop. x 0,6/0,7/0,8** 

lei/pers.) 

1 270 CONSILIUL JUDETEAN 579948 347969 

2 120726 PIATRA NEAMȚ 116268 93014 

3 120860 ROMAN 71204 56963 

4 121055 TÂRGU NEAMȚ 22118 15483 

5 124206 SĂBĂOANI 11847 7108 

6 124117 ROZNOV 10329 7230 

7 124634 TĂMĂȘENI 9908 5945 

8 121732 BORLEȘTI 9530 5718 

9 123521 PIPIRIG 9056 5434 

10 125016 VÂNĂTORI 8737 5242 

11 120968 BICAZ 8706 6094 

12 123479 PIATRA ȘOIMULUI 8620 5172 

13 123914 RĂUCEȘTI 8578 5147 

14 120771 DUMBRAVA ROȘIE 8284 4970 

15 120888 CORDUN 7883 4730 

16 122347 DOLJEȘTI 7652 4591 

17 120922 HORIA 7361 4417 

18 122668 GHERĂIEȘTI 6728 4037 

19 120824 SĂVINEȘTI 6690 4014 

20 121652 BORCA 6666 4000 

21 125061 ZĂNESTI 6150 3690 

22 123424 PETRICANI 6091 3655 

23 124938 ALEXANDRU CEL BUN 6000 3600 

24 123102 ION CREANGĂ 5798 3479 

25 123674 PODOLENI 5788 3473 

26 122908 GRUMĂZEȘTI 5502 3301 

27 123601 PÂNGĂRAȚI 5488 3293 

28 124028 REDIU 5412 3247 

29 124153 SAGNA 5329 3197 

30 121796 BOTEȘTI 5210 3126 

31 122702 GIROV 5203 3122 

32 124723 TRIFEȘTI 5103 3062 

33 123790 POIANA TEIULUI 4997 2998 

34 122828 GÂRCINA 4930 2958 

35 123013 ICUSEȘTI 4846 2908 

36 121607 BODEȘTI 4810 2886 

37 121297 BICAZ CHEI 4644 2786 

38 122187 CRĂCĂOANI 4461 2677 

39 124073 ROMÂNI 4328 2597 

40 121108 AGAPIA 4304 2582 

41 121242 BĂLȚĂTEȘTI 4275 2565 



42 122061 CÂNDEȘTI 4268 2561 

43 124885 VALEA URSULUI 4247 2548 

44 124849 URECHENI 4181 2509 

45 124803 ȚIBUCANI 4165 2499 

46 124661 TIMIȘEȘTI 4096 2458 

47 123371 PĂSTRĂVENI 4057 2434 

48 121938 BRUSTURI 4027 2416 

49 122953 HANGU 3992 2395 

50 121340 BICAZU ARDELEAN 3943 2366 

51 123175 MĂRGINENI 3934 2360 

52 121466 BÂRGAOANI 3877 2326 

53 123255 ONICENI 3729 2237 

54 121153 BAHNA 3576 2146 

55 122132 COSTIȘA 3561 2137 

56 124493 TARCĂU 3509 2105 

57 124233 SECUIENI 3264 1958 

58 122551 FARCAȘA 3237 1942 

59 124411 STEFAN CEL MARE 3151 1891 

60 122249 DĂMUC 3094 1856 

61 121876 BOZIENI 2976 1786 

62 124616 TAZLĂU 2822 1693 

63 122463 DULCEȘTI 2659 1595 

64 125178 BOGHICEA 2653 1592 

65 124563 TAȘCA 2631 1579 

66 125098 DOCHIA 2568 1541 

67 122864 GRINȚIES 2520 1512 

68 122025 CEAHLĂU 2498 1499 

69 125150 GÂDINȚI 2491 1495 

70 123969 RĂZBOIENI 2323 1394 

71 122392 DRAGOMIREȘTI 2272 1363 

72 124331 STĂNIȚA 2212 1327 

73 124750 TUPILAȚI 2203 1322 

74 122613 FĂUREI 2202 1321 

75 123228 MOLDOVENI 2196 1318 

76 125114 GHINDĂOANI 2080 1248 

77 121386 BÂRA 2000 1200 

78 125105 RUGINOASA 1942 1165 

79 125169 NEGREȘTI 1890 1134 

80 122285 DOBRENI 1778 1067 

81 123709 POIENARI 1643 986 

82 125132 DRĂGĂNEȘTI 1569 941 

83 125141 PÂNCEȘTI 1545 927 

84 125123 VĂLENI 1533 920 

* Populația după domiciliu la 1 ianuarie 2015 (POP107D) Sursa: INS 

**0.6lei/pers. rural/jud. Neamț; 0.7lei/pers. urban orașe; 0.8lei/pers. urban municipii. 

 


