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CUPRINS:



        Orașul Hârșova este un oraș istoric, multietnic, cu resurse naturale și cu oameni de valoare.

Printre cei care însuflețesc acest oraș se numără oameni care s-au născut și crescut aici, dar și

oameni pe care destinul i-a adus în comunitatea noastră și, care, în timp și-au dovedit patriotismul

local. În ultimii ani, orașul nostru a traversat o perioadă de restartare, de digitalizare, cu o

infrastructură în curs de modernizare prin multe proiecte cu finanțare europeană. Obiectivul final al

administrației publice locale este acela de a transforma Hârșova într-un centru economic al regiunii

noastre, un oraș atractiv pentru investitori, dar și pentru cei care își caută un viitor aici. Pentru a

putea face acest lucru, ne îmbunătățim constant serviciile și încercăm să răspundem tuturor

nevoilor identificate în rândul cetățenilor - de informare, implicare, dezvoltare sau asistență.

Orașul Hârșova este un oraș istoric, multietnic, cu resurse naturale și cu oameni de valoare. Printre

voi, cei care însuflețesc acest oraș, se numără oameni care s-au născut și crescut aici, dar și oameni

pe care destinul i-a adus în comunitatea noastră și, care, în timp și-au dovedit patriotismul local. 

Orașul nostru se află într-o perioadă importantă, de restartare, digitalizare și modernizare a

infrastructurii, prin diferite inițiative și proiecte implementate de administrația publică locală, cu

sprijinul cetățenilor sau pe baza nevoilor lor. 

      Primăria Orașului Hârșova prezintă informații complete, corecte și actuale, pentru toți

hârșovenii de aici sau din diaspora, prin intermediul mass-media, social media, al website-ului sau

prin interviuri transmise în direct către cetățeni. În acest context, în fiecare an, Primăria Orașului

Hârșova prezintă un raport complet pentru activitățile desfășurate în anul precedent, pentru a

asigura transparența decizională, accesul la informații de interes public pentru toate persoanele

interesate și pentru a implica un număr cât mai mare de cetățeni în viața comunității.

Acest raport de activitate vă oferă dumneavoastră, cetățenilor, 

 posibilitatea de a evalua eforturile depuse de fiecare dintre noi,

funcționari sau personal contractual din cadrul Primăriei Orașului

Hârșova - aflați zilnic în slujba cetățenilor. Începând cu elaborarea

studiilor de fezabilitate, a documentațiilor de avizare ale lucrărilor de

intervenție, a proiectelor derulate din fonduri europene sau fonduri

proprii, a execuției lucrărilor de reparații, până la emiterea unei

simple adeverințe sau a unui comunicat de presă, toate acestea sunt

posibile datorită echipei din cadrul Primăriei Orașului Hârșova.

Cu încrederea că excelenta colaborare dintre administrația locală și

cetățeni va continua și în 2022, vă invit să vă implicați cât mai mult în

viața acestui frumos oraș, să consultați prezentul raport și să ne

oferiți feedback-ul dumneavoastră referitor la activitatea derulată în

anul 2021!



BUGETUL DE
VENITURI ȘI
CHELTUIELI

2021

         Pentru început, este necesar să înțelegem fondurile pe

care Primăria Orașului Hârșova le-a avut la dispoziție în anul

2021 și felul în care acestea au fost alocate. La începutul anului

2021, Primăria Orașului Hârșova și Consiliul Local au aprobat un

buget inițial de 40.000 de lei pentru unitățile de învățământ,

reiterând ideea că educația va continua să fie o prioritate pentru

administrația locală. Casei de Cultură “Carsium” Hârșova, cu un

proiect de modernizare în derulare, i-au fost alocați 1.676.500

lei, în timp ce Clubul Sportiv “Viitorul Hârșova” a primit 25.000

de lei pentru facilități care au contribuit la rezultatele excelente

înregistrate de sportivii hârșoveni. În condițiile Legii nr.

350/2005, programul anual de finanțare nerambursabilă din

bugetul local a fost în valoare de 75.000 de lei. Din aceasta, 

 30.000 lei au fost alocați spre Sport, 25.000 spre Tineret și

20.000 de lei spre Culte. 

Spitalul Orășenesc Hârșova a primit suma de 491.700 lei,

reprezentând transferuri între unități și 17.000 lei reprezentând

cheltuieli cu reparația clădirilor și a saloanelor. Pentru obiective

de investiții au fost, inițial, alocați 4.248.022 lei. 

În privința bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021,

veniturile Primăriei Orașului Hârșova erau, la data de

16.12.2021, în valoare de 43.732.209 lei, în timp ce cheltuielile

aveau valoarea de 44.294.825 lei.

5.251.942 LEI
 PENTRU DEZVOLTAREA

SISTEMULUI DE LOCUINȚE

43.732.209 LEI
VENITURI

4.248.022 LEI 
PENTRU OBIECTIVE 

DE INVESTIȚII



Împreună cu Consilierii Locali, am aprobat planul

de investiții pentru anul 2021 – un plan ce a cuprins

135 de investiții propuse spre a fi realizate, care au

vizat infrastructura, învâțământul, locuințele,

mediul, social, culte, cultură, turism, echipamente

IT etc. Dintre acestea, 30 de investiții au fost

absolut necesare pentru buna desfășurare a

proiectelor cu finanțare europeană pe care Orașul

Hârșova le are în derulare, în timp ce restul

investițiilor au vizat dezvoltarea, îmbunătățirea și

înfrumusețarea orașului, precum și creșterea

calității vieții cetățenilor.

1 / INFRASTRUCTURĂ

3 / CAPACITATE 

ADMINISTRATIVĂ

32 de investiții propuse

2 / ÎNVĂȚĂMÂNT
19 investiții propuse

4 / LOCUINȚE

9 investiții propuse

5 / MEDIU
12 investiții propuse

6 / SOCIAL
11 investiții propuse

7 / CULTE
7 investiții propuse

8 / CULTURĂ
3 investiții propuse

9 / TURISM
8 investiții propuse

10 / ECHIPAMENTE IT
6 investiții propuse

5 investiții propuse

12 / SPITAL ORĂȘENESC 

32 de investiții propuse

8 investiții propuse

PROGRAMUL DE
INVESTIȚII PENTRU 

                       ANUL 2021



      Primăria Orașului Hârșova a reușit să atragă, în ultimii ani, fondurile necesare pentru mai

multe proiecte extrem de importante care să contribuie la dezvoltarea orașului nostru.

Dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea sistemului sanitar, îmbunătățirea serviciilor medicale,

dezvoltarea actului educațional și protejarea patrimoniului cultural al orașului Hârșova sunt doar

câteva dintre prioritățile administrației publice locale, asumate pentru a asigura dezvoltarea

rapidă, durabilă și inteligentă a orașului Hârșova. De asemenea, toate inițiativele Primăriei

Orașului Hârșova au pornit din dorința de a crește calitatea vieții pentru hârșoveni și pentru copiii

lor. 

      Experții din cadrul Primăriei Orașului Hârșova, cărora le mulțumesc pe această cale, au înțeles

faptul că fondurile europene, cele guvernamentale și banii din programele naționale reprezintă

cea mai bună, rapidă și eficientă cale de a face lucruri frumoase pentru oraș, concentrându-și,

astfel, toate eforturile către identificarea, scrierea și implementarea unor proiecte care să

răspundă nevoilor dumneavoastră.

 Anul 2021 a însemnat, în accepțiunea noastră, unul dintre cei mai importanți ani pentru orașul

Hârșova în materie de proiecte și de parteneriate. A însemnat continuarea eforturilor începute în

anii anteriori, atât prin implementarea proiectelor câștigate, cât și prin accesarea de noi fonduri și

semnarea unor noi contracte de finanțare. Proiectele nou câștigate au vizat dezvoltarea

instituțiilor de învățământ, activități recreaționale, eficientizarea energetică a clădirilor sau

digitalizarea anumitor servicii publice, pentru a face față dezvoltării rapide a societății. 

 În total, pe parcursul anului 2021, Primăria Orașului Hârșova a lucrat la 20 de proiecte cu

finanțare externă sau guvernamentală – în derulare, în curs de aprobare, semnare de contracte,

obținere de avize, acord de principiu etc., urmând ca alte proiecte să fie accesate în anul 2022.

PROIECTELE
PRIMĂRIEI 



PROGRAMUL
OPERAȚIONAL REGIONAL

(POR) 2014-2020
VALOARE TOTALĂ: 47.946.645,54 RON
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 Un alt proiect implementat în parteneriat cu Spitalul
Orășenesc Hârșova este proiectul cu titlul „CREȘTEREA
EFICIENȚEI ENERGETICE A SPITALULUI
ORĂȘENESC HÂRȘOVA, JUD. CONSTANȚA”, cod
SMIS 115973, finanțat în baza contractului de finanțare nr.
3207/16.10.2018. Valoarea totală a acestui proiect este de
8.365.750,92 lei, iar contribuția Primăriei Orașului
Hârșova este de 148.471,58 lei.
 Proiectul își propune să reducă consumul de energie și
emisiile de carbon la nivelul clădirilor publice din
patrimoniul Unității Administrativ Teritoriale Orașul
Hârșova, județul Constanța. Investiția presupune
eficientizarea energetică a clădirilor Spital + Pavilion,
Policlinică și Centrală Termică, în care își desfășoară
activitatea instituția de sănătate publică, Spitalul
Orășenesc Hârșova.

      Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020
își propune, ca obiectiv general, creșterea
competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor
de viață ale comunităților locale și regionale,
gestionarea în mod eficient a resurselor și valorificarea
potențialului de asimilare a progresului tehnologic. În
anul 2021, Primăria Orașului Hârșova a implementat 4
proiecte cu finanțare nerambursabilă prin POR 2014-
2020, proiecte ce vizează domeniul sănătății,
amenajarea a două parcuri în orașul Hârșova, asfaltarea
străzilor, precum și construirea de locuințe sociale.
    Proiectul cu titlul „DOTAREA INFRASTRUCTURII
AMBULATORIULUI SPITALULUI ORĂȘENESC
HÂRȘOVA”, cod SMIS 125308, a fost finanțat prin
POR în baza contractului de finanțare nerambursabilă
nr. 4687/20.08.2019. Valoarea totală a proiectului este
de 5.922.587,76 lei, din care finanțarea de la Bugetul
Local al Orașului Hârșova reprezintă 2%. Obiectivul
general al proiectului vizează creșterea calității
serviciilor medicale și a gradului de accesibilitate a
populației deservite la standardele impuse de normele
europene, fiind unul din numeroasele proiecte ale
Primăriei care se axează pe dezvoltarea serviciilor
oferite de Spitalul Orășenesc Hârșova. În cadrul
proiectului au fost dotate 10 cabinete medicale specifice
cu 164 de echipamente medicale de ultimă generație.
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(POR) 2014-2020
VALOARE TOTALĂ: 47.946.645,54 RON
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     Proiectul „AMENAJARE SPAȚII VERZI ÎN ORAȘUL
HÂRȘOVA”, cod SMIS 115702, este finanțat în baza
contractului de finanțare nerambursabilă nr. 4331/23.05.2019
și are o valoare totală de 5.996.133,90 lei. Proiectul are în
vedere două suprafețe degradate de pe teritoriul orașului
Hârșova, ce vor fi transformate în spații verzi. Situl 1 este
situat pe strada Amurgului, nr. 2A și 2C, având o suprafață
totală de 4.584 mp, în timp ce Situl 2 se fală pe strada
Cășăriei, nr. 2B și are o suprafață totală de 7.500 mp.                
      În anul 2021 au fost executate lucrări de nivelare,
gazonare și plantare cu material arbustiv, flori anuale și
perene. De asemenea, unul dintre cele două spații a fost dotat
cu mobilier urban, locuri de joacă, bănci, coșuri de gunoi,
urmând ca cel de-al doilea spațiu să fie dotat în anul 2022.
Aleile parcurilor vor fi realizate din dale de beton, susținute
de borduri, iar zona va fi prevăzută cu un sistem de irigație
automatizat, cu sistem WI-FI și camere video.        Proiectul cu titlul “O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN

ORAȘ SĂNĂTOS – CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINȚE
SOCIALE ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR ARDEALULUI,
LIBERTĂȚII, VÂNTULUI (PARȚIAL) ȘI CELEA MARE” este
finanțat prin POR 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr.
6032/25.09.2020, având o valoare totală de 27.662.172,96 lei. În
anul 2021, Primăria Orașului Hârșova a semnat contractul pentru
realizarea a două blocuri de locuințe sociale în cadrul proiectului,
care să suplimenteze numărul de spații de locuit cu încă 64 de
locuințe (60 de apartamente cu 2 camere și 4 cu o cameră), dar și
contractul proiectului tehnic pentru mdernizarea străzilor
Ardealului, Libertății, Vântului și Celea Mare. Tot în anul 2021 au
fost demarate toate procedurile necesare pentru finalizarea C.U,
avizarea/autorizarea de construcții și amenajări și pentru
finalizarea procesului de licitație. Lucrările în cadrul acestui
proiect vor începe în primăvara anului 2022.



PROGRAMUL
OPERAȚIONAL CAPITAL

UMAN (POCU) 2014-2020
VALOARE TOTALĂ: 23.256.837,99 RON
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         Dintre rezultatele acestui proiect deosebit, amintim
faptul că 300 de persoane au avut parte de consiliere
vocațională, cursuri de formare profesională, servicii de
mediere sau sprijin în vederea găsirii unui loc de muncă.
Ulterior, o parte dintre aceștia au reușit să se integreze pe
piața munciI, având acum o viață mai bună. În plus, 270 de
persoane au participat la activități de dezvoltare a
creativității, a comunicării și de dezvoltare personală, în timp
ce 135 de copii s-au bucurat de ateliere, excursii, activități
extracuriculare și pregătire pentru școală. Un alt rezultat
important se referă la reabilitarea, repararea sau igienizarea a
100 de locuințe, în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai
ale grupului țintă. În final, 100 de persoane au primit servicii
de informare și consultanță juridică, pentru a putea obține
acte de identitate, de proprietate și altele asemenea.

          
         Primăria Orașului Hârșova, alături de partenerii săi, a
implementat proiectul „ADMIS – MĂSURI INTEGRATE
PENTRU CATEGORII DEFAVORIZATE DIN ZONA DE
VEST A ORAȘULUI HÂRȘOVA, JUDEȚUL
CONSTANȚA”, SMIS 101308, finanțat prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul a avut o
valoare totală de 23.256.837,99 lei, contribuția de la Bugetul
Local al Orașului Hârșova sau din alte surse fiind de
3.927.067,86 lei. Parteneriatul, format din 2 entități publice
locale și 3 entități private, a fost, pe parcursul proiectului,
generator de servicii și oportunități care au răspuns nevoilor
identificate în rândul grupului țintă.
 Obiectivul general al proiectului a urmărit dezvoltarea locală
a comunității marginalizate din localitatea Hârșova, județul
Constanța și reducerea numărului de persoane aflate în risc
de sărăcie. 600 de persoane aflate în risc de sărăcie au
beneficiat, timp de 4 ani, de un set complex de măsuri de
sprijin și de servicii integrate ce au vizat întreaga familie,
menite să le îmbunătățească viața. Aceste măsuri de sprijin
includ măsuri de ocupare, sprijin antreprenorial, servicii
educaționale, servicii medicale, servicii sociale, servicii
socio-medicale, servicii de îmbunătățire a condițiilor de trai,
servicii juridice sau combaterea discriminării. De asemenea,
tot în cadrul proiectului, au fost înființate Centrul Comunitar
și Centrul de Informare și Consiliere în Antreprenoriat, spații
unde au avut loc cele mai multe activități incluse în proiect. 



          
        Amintim, în acest sens, faptul că Sistemul integrat de
digitalizare a echipamentelor imagistice (PACS) este unic la
nivelul județului Constanța, în timp ce Mamograful cu
Tomosinteză care a fost achiziționat este, de departe, cel mai
performant mamograf din județul Constanța. În plus, acesta
permite efectuarea puncțiilor aspirative 3D, procedură ce era
posibilă până acum numai în Cluj.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURĂ MARE

(POIM) 2014-2020
VALOARE TOTALĂ: 37.389.504,44 RON
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Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)
2014 - 2020 răspunde provocărilor identificate la nivel
național în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii și
a resurselor. Primăria Orașului Hârșova, în parteneriat
cu Spitalul Orășenesc Hârșova, implementează
proiectul cu titlul "CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII
DE GESTIONARE A CRIZEI COVID 19 LA
SPITALUL ORĂȘENESC HÂRȘOVA" COD SMIS
2014+ 141816. Proiectul are o valoare totală de
27.182.976,45 RON, iar Primăria Orașului Hârșova are
o contribuție de 0%, întregul cost fiind suportat din
Fondul European de Dezvoltare Regională.
Obiectivul general al proiectului este creșterea caacității
de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare
pentru consolidarea capacității de reacție la criza de
sănătate publică apărută din cauza răspândirii SARS-
CoV-2, precum și alte afecțiuni întâlnite, cu obiecte de
mobilier specifice și echipamente/aparatură necesare
gestionării situațiilor de urgență și echipamente pentru
ridicarea nivelului calitativ al actului medical.
Prin dotările realizate în cadrul acestui proiect, Spitalul
Orășenesc Hârșova devine unul dintre cele mai
performante spitale din județ și din țară din punct de
vedere al echipamentelor medicale.
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       Proiectul „DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE
PROTECȚIE/DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ȘI GRĂDINIȚA TIC-
PITIC”, SMIS 145328, este propus spre finanțare prin POIM
2014-2020, AP 9/O.S 9.1, cu o valoare totală de
1.417.735,59 lei. 
Proiectul cuprinde investiții în managementul de proiect,
informare și publicitate și cheltuieli aferente echipamentelor
de protecție. Pentru Școala Gimnazială Nr. 1 și Grădinița Tic
Pitic vor fi achiziționate nebulizatoare, lămpi cu ultraviolet,
măști protecție facială care respectă normele sanitare,
dezinfectanți pentru nebulizatoare, dispensere, săpun lichid
antibacterian, dezinfectanți mâini.

        Tot prin Programul Operațional Infrastructură Mare
sunt propuse spre finanțare proiectele „DOTAREA CU
ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE/DISPOZITIVE
MEDICALE PENTRU LICEELE ȘCOLARE DIN
ORAȘUL HÂRȘOVA, JUDEȚUL CONSTANȚA” care face
referire la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” și la Liceul
Tehnologic „Carsium” și „DOTAREA CU ECHIPAMENTE
DE PROTECȚIE/DISPOZITIVE MEDICALEPENTRU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ȘI GRĂDINIȚA TIC-
PITIC”. 
Proiectul „DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE
PROTECȚIE/DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU
LICEELE ȘCOLARE DIN ORAȘUL HÂRȘOVA,
JUDEȚUL CONSTANȚA”, SMIS 144911 este propus spre
finanțare prin POIM 2014-2020, Axa priortară 9 – Protejarea
sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de
COVID-19, Obiectiv Specific 9.1. – Creșterea capacității de
gestionare a crizei sanitare COVID-19. 
Valoarea totală a proiectului este de 1.420.987,84 lei,
investiție ce include activitatea de pregătire a
documentațiilor, încheierea contractelor de achiziții,
managementul proiectului, activitățile de informare și
promovare precum și achizițiile de dotare a unităților de
învățământ. În cadrul proiectului vor fi achiziționate și
distribuite nebulizatoare, lămpi cu ultraviolet, măști protecție
facială care respectă normele sanitare, dezinfectanți pentru
nebulizatoare, dispensere, săpun lichid antibacterian,
dezinfectanți mâini.



PROGRAMUL OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURĂ MARE

(POIM) 2014-2020
VALOARE TOTALĂ: 37.389.504,44 RON

Primăria Orașului Hârșova - Raport 2021 11

       Prin H.C.L 148/25.11.2021 s-a aprobat
depunerea unui nou proiect pe Axa Prioritară 9,
Obiectivul Specific 9.1. Proiectul „CREȘTEREA
SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL
ORĂȘENESC HÂRȘOVA CARE
UTILIZEAZĂ FLUIDE MEDICALE”, SMIS
152875, va fi finanțat din fonduri
nerambursabile, prin Programul Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020. Proiectul are o
valoare totală de 7.367.804,56 lei și va fi finalizat
în Decembrie 2023. 

Prin implementarea acestui proiect, Primăria
Orașului Hârșova își propune să ofere
îngrijire și tratament, într-un mod adecvat,
cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2
sau cu alte virusuri similare. În cadrul
proiectului se vor achiziționa sisteme de
fluide medicale, sisteme detecție, semnalizare
și alarmare oxigen, instalații electrice curenți
tari și instalații HVAC.



PROGRAMUL OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE 

(POC) 2014-2020
VALOARE TOTALĂ: 3.615.307,19 RON
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rea fiecărui cadru didactic și 163 de tablete de uz
școlar, pentru dotarea fiecărui elev. 
 În final, pentru Școala Gimnazială Nr. 1 Hârșova, vor
fi achiziționate 4 table interactive, 14 camere web, 14
camere video-conferință, 14 tablete grafice, 14
proiectoare, 14 routere pentru dotarea fiecărei săli de
curs, 29 de laptopuri pentru fiecare cadru didactic și
486 de tablete de uz școlar, pentru dotarea fiecărui
elev.

 Programul Operațional Competitivitate (POC)
susține investiții care răspund nevoilor și provocărilor
legate de nivelul redus al competitivității economice,
în  cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și în
Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (TIC).
Aceste intervenții orizontale în economie și societate
generează creștere și sustenabilitate.  În anul 2021,
Primăria Orașului Hârșova a început implementarea
proiectului „ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE IT
PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN
ORAȘUL HÂRȘOVA, JUDEȚUL CONSTANȚA’,
finanțat prin POC, având valoarea totală de
3,615,307.19 lei, contribuția de la bugetul local fiind
de doar 2%.
 În cadrul acestui proiect, unitățile de învățământ din
orașul Hârșova vor fi dotate cu echipamente
informatice de ultimă generație, menite să răspundă
nevoilor și provocărilor întâlnite în educație,
contribuind la creșterea calității actului educațional.
Astfel, pentru Liceul Teoretic „Ioan Cotovu”, vor fi
achiziționate 31 de table interactive, 31 de camere
web, 31 de camere video-conferință, 31 tablete
grafice pentru fiecare sală de curs, 2 routere, 57 de
laptopuri pentru dotarea fiecărui cadru didactic și 865
de tablete de uz școlar, pentru dotarea fiecărui elev.
 Pentru Liceul Tehnologic „Carsium” Hârșova se vor
achiziționa 13 table interactive, 13 camere video-
conferință, 13 tablete grafice, 13 routere, 13 ecrane de
proiecție, 13 proiectoare pentru dotarea fiecărei săli
de curs, 2 sisteme desktop + monitor pentru
laboratoarele de informatică, 18 laptopuri pentru dota-

https://www.fonduri-ue.ro/poc-2014


PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU
PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME

(POPAM) 2014-2020
VALOARE TOTALĂ: 806.298,93 RON
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are o valoare totală de 641.698,93 lei. Proiectul
presupune achiziționarea a două pontoane de
acostare plutitoare, avizate de Autoritatea Navală
Română, care vor fi amplasate pe malul Dunării în
zona Port și în zona Varoș. Acestea vor deservi
Organizația Profesională a Pescarilor Profesioniști
“Cyprinus Hârșova”, precum și persoanele fizice
care dețin ambarcațiuni, nave de sport sau nave de
agrement. Proiectul reprezintă un prim pas în
construirea unui port de agrement în orașul Hârșova.

       Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri
Maritime (POPAM) 2014-2020 este finanțat prin
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime
și sprijină tranziția către un pescuit durabil, ajutând
comunitățile din zonele de coastă să își diversifice
economiile. Primăria Orașului Hârșova are două
proiecte în implementare prin POPAM 2014-2020,
cu o valoare totală de 806,298.93 lei.
        Proiectul „ORGANIZARE EVENIMENT DE
PROMOVARE A VALORILOR LOCALE ȘI A
CONSUMULUI DE PEȘTE ÎN CADRUL
ORAȘULUI HÂRȘOVA" este un proiect finanțat de
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin
POPAM și are o valoare totală de 164.600 lei.
Proiectul a vizat organizarea primei ediții a
Festivalului Pescăresc din Hârșova, festival încărcat
de evenimente deosebite pe durata a 2 zile – 17 și 18
iulie. Programul festivalului a fost unul dinamic,
îmbinând tradițiile culinare locale pescărești cu
muzica etno-populară, cea ușoară și dansurile
dobrogene. Printre artiștii prezenți la Festivalul
Pescăresc din Hârșova se numără F. Charm, Feli,
Lupu’ cel Rău și Cargo, în timp ce Master Chef
Flavius Afilipoaie a supravegheat prepararea
mâncărurilor tradiționale gătite cu măiestrie de
localnici. Festivalul va avea loc și în anul 2022!
       Cel de-al doilea proiect finanțat prin POPAM
2014-2020 este proiectul cu titlul
"ACHIZIȚIONARE PONTON ACOSTARE
AMBARCAȚIUNI ÎN ORAȘUL HÂRȘOVA" care



GRANTURI SEE ȘI
NORVEGIENE 2014-2021

VALOARE TOTALĂ: 2.882.572,30 RON
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      Granturile Spațiului Economic European (SEE) și
Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului
Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea
disparităților economice și sociale în Spațiul Economic
European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15
state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.
     Finalul anului 2021 a venit cu vești bune pentru
instituțiile școlare de pe raza orașului Hârșova și, implicit,
pentru tinerii hârșoveni. Dezvoltarea serviciilor de medicină
școlară este deosebit de importantă pentru Primarul Orașului
Hârșova, mai ales în contextul actual, când trebuie acordată o
atenție sporită sănătății tinerilor.  Astfel, a fost semnat
contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul
"CREȘTEREA ACCESULUI GRUPURILOR
VULNERABILE DIN U.A.T ORAȘ HÂRȘOVA LA
SERVICIILE DE SĂNĂTATE", finanțat prin Granturile
SEE și Norvegiene 2014-2021. Valoarea totală a proiectului
este de 2.882.572,30 lei, contribuția Primăriei Orașului
Hârșova fiind de 15%. Prin acest proiect vor fi amenajate și
dotate două cabinete de medicină școlară, care vor deservi
elevii din Școala cu clasele I-IV din cadrul Liceului Teoretic
"Ioan Cotovu" (Școala din Port)  și Gradinita Tic Pitic
Harsova. Un proiect asemănător se află în plin proces de
evaluare, vizând dotarea Liceului Teoretic Ioan Cotovu și a
Liceului Tehnologic Carsium Harsova cu echipamente
similare. Cel mai probabil, contractul va fi semnat la
începutul anului 2022.

https://www.facebook.com/ticpitic.hirsova?__cft__[0]=AZWo1UkuMt5igXpTqj_6ciaJazc6yp__taPwtxbfF8n7uJvgnQY2TwH1cXvkSrB7cSU8zxECL8ZL08cILuawyMPmKEiwbpTZImaP5t0tEm4XtNKwrUnkAs6p_pbN0fJj4gw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/liceulteoretic.ioancotovu?__cft__[0]=AZWo1UkuMt5igXpTqj_6ciaJazc6yp__taPwtxbfF8n7uJvgnQY2TwH1cXvkSrB7cSU8zxECL8ZL08cILuawyMPmKEiwbpTZImaP5t0tEm4XtNKwrUnkAs6p_pbN0fJj4gw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/carsium.grsc?__cft__[0]=AZWo1UkuMt5igXpTqj_6ciaJazc6yp__taPwtxbfF8n7uJvgnQY2TwH1cXvkSrB7cSU8zxECL8ZL08cILuawyMPmKEiwbpTZImaP5t0tEm4XtNKwrUnkAs6p_pbN0fJj4gw&__tn__=-]K-R


PROGRAMUL INTERREG V-A
ROMÂNIA-BULGARIA

VALOARE TOTALĂ: 21.467.430,06 RON
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 Anul 2021 a continuat și cu implementarea
celorlalte două proiecte finanțate prin acest
program: „BORDERLESS HEALTH
THROUGH SPORT AND COOPERATION”,
care are scopul de a crește eficiența instituțiilor
publice în zona transfrontalieră Constanța –
Dobrich, prin implementarea unei politici
comune în domeniul sănătății, și proiectul „ A
CROSS BORDER UNION IN THE SHADOW
OF HISTORY”, cu scopul de a stimula și
menține interesul turiștilor în zonele participante.
Valoarea totală a acestor proiecte este de
3,937,724.55, respectiv 14,282,104.08 lei.

    Programul Interreg V-A România-Bulgaria este un
program finanțat de Uniunea Europeană, care susține
procesul creării unor comunități competitive și
durabile, prin folosirea eficientă a resurselor și
promovarea inițiativelor și a oportunităților de
dezvoltare. Primăria Orașului Hârșova a continuat și
în anul 2021 să implementeze proiecte prin acest
program, menite să contribuie la transformarea
orașului într-un oraș potrivit pentru studenți, lucrători,
turiști și investitori.
Un astfel de proiect este proiectul „HÂRȘOVA-
DOBRICHKA, TOGETHER ON THE BEAUTIFUL
ROAD OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
THROUGH CROSS BORDER CULTURE – CBC
CULTURE”, ROBG 456, care are rolul de a anima și
de a moderniza zonele incluse în proiect, prin
stimularea turismului și a culturii. Valoarea totală a
proiectului este de 3,247,601.43 lei, din care
contribuția Primăriei Orașului Hârșova este 2%. Până
în prezent, s-au achiziționat costume populare pentru
artiștii casei de cultură, instrumente muzicale noi,
instalații tehnice de iluminare și sonorizare. De
asemenea, au fost demarate lucrările de modernizare a
Casei de Cultură Hârșova, urmând ca restul dotărilor
și instalațiilor să fie achiziționate în cel mai scurt
timp.
    În cursul acestui an, 50 de copii, artiști în cluburile
Casei de Cultură, s-au deplasat în localitatea Dobrich
din Bulgaria, pentru a participa la un festival de
dansuri populare. Copiii din Hârșova au evoluat cu
excelență pe toate scenele!



PROIECTE CU ALTE TIPURI DE
FINANȚARE

VALOARE TOTALĂ: +2.664.513,99 RON
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Clădirea va avea regim de înălțime P+1 și va conține un
bazin de înot cu dimensiune de 25m x 12.5 m, cu
adâncime variabilă între 1.20m și 1.80m. Aceasta va fi
prevăzută cu vestiare, cabinet de prim ajutor, dușuri,
grupuri sanitare etc. Construcția se adresează în principal
uzului didactic și va fi proiectată pentru a fi utilizată
simultan de două clase de elevi.
 Tot prin C.N.I se dorește a se implementa proiectul
“CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1, STR. CELEA
MARE, NR. 7 ȘI 9, ORAȘ HÂRȘOVA, JUDEȚ
CONSTANȚA’, complex ce va corespunde cerințelor de
organizare ale Federației Române de Fotbal. În anul 2021,
Primăria Orașului Hârșova a predat terenul identificat prin
numărul cadastral 102827 de pe raza orașului Hârșova
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, prin C.N.I, pentru demararea lucrărilor.
Terenul are o suprafață totală de 41.027,00 mp. Baza
sportivă va cuprinde un teren pentru fotbal, un teren
multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis,
clădire pentru vestiare, cabină de poartă, parcare, alei
pietonale și spații verzi.

      Anul 2021 a adus continuarea proiectelor cu
finanțare guvernamentală ale Primăriei Orașului
Hârșova, precum și demersuri pentru realizarea unor
noi astfel de proiecte. Proiectele Primăriei Orașului
Hârșova sunt finanțate prin Agenția Națională pentru
Locuințe, Compania Națională de Investiții și prin
Programul Național de Dezvoltare Locală.
 Obiectivul de investiție “LOCUINȚE PENTRU
TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII, STR.
CĂȘĂRIEI 2C, SPECIALIȘTI ÎN SĂNĂTATE“ este
finanțat prin Asociația Națională pentru Locuințe,
având o valoare totală estimată de 2.664.513,99 lei.
Proiectul presupune construirea unui număr de 16
apartamente pentru specialiștii din sănătate care vor
activa în cadrul Spitalului Orășenesc Hârșova, în
vederea atragerii unui număr cât mai mare de tineri
specialiști în orașul Hârșova.
    Compania Națională de Investiții are obiective de
investiții finalizate în toate orașele importante din
România, având 700 de contracte și 360 de proceduri
de achiziție publică în derulare. Obiectivele realizate
de CNI aduc un plus de valoare comunităților locale,
reprezentând adevărate investiții în dezvoltarea
regională, prin îmbunătățirea nivelului de trai. 
 În anul 2021, Primăria Orașului Hârșova a predat
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, prin C.N.I., terenul în vederea
executării proiectului “BAZIN DE ÎNOT
DIDACTIC, STR. PROSPECTUL DUNĂRII, NR.
2B, ORAȘ HÂRȘOVA, JUDEȚ CONSTANȚA”.
Terenul se identifică prin numărul cadastral 101568 și
are o suprafață măsurată de 4.338,00 mp. 



    În concluzie, la finele anului 2021, Primăria Orașului Hârșova avea 20 de proiecte care se
implementează, urmează să fie implementate sau au fost finalizate în decursul anului. Acestea sunt
finanțate prin 10 linii de finanțare și au o valoare totală de peste 140 de milioane RON sau 28 milioane
EURO, fără a pune la socoteală proiectele pentru care nu putem oferi încă o valoare finală.
Proiectele au vizat 4 domenii cheie - Educație (5 proiecte în valoare de peste 9 milioane RON), Sănătate
(4 proiecte în valoare de peste 48 milioane RON), Calitatea Vieții (6 proiecte în valoare de peste 59
milioane RON) și Turism (5 proiecte în valoare de peste 22 milioane RON).  Primăria Orașului Hârșova
va continua să urmărească liniile de finanțare și să acceseze fonduri nerambursabile, ori de câte ori va
identifica oportunitatea.
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Calitatea Vieții
59.579.658 RON
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48.839.119 RON
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22.273.728 RON
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Fig. 3 - Liniile de finanțare

Fig. 2- Pondere din totalul proiectelorFig. 1 - Valori pe domenii

PROIECTELE PRIMĂRIEI
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RELAȚII CU
INVESTITORI 

ȘI PARTENERIATE

Captură ecran realizată în timpul Hackathonului de la Hârșova

      În ultimii ani, Primăria Orașului Hârșova și-a manifestat interesul de a atrage investitori pentru a
impulsiona economia locală, pentru a suplimenta numărul de locuri de muncă din oraș și pentru a asigura
integrarea tinerilor în piața muncii.  Suplimentar, conducerea instituției depune eforturi constante în vederea
încheierii de parteneriate benefice pentru oraș, acestea, pe lângă fondurile nerambursabile accesate,
reprezentând cea mai eficientă modalitate de a dezvolta orașul Hârșova.
      Anul 2021 a fost un an bogat în parteneriate pentru Hârșova, parteneriate materializate în proiecte cu
ONG-uri, asociații culturale sau alte instituții publice. Primăria Orașului Hârșova a încheiat un protocol de
colaborare cu Rețeaua Universităților de la Marea Neagră, care derulează un amplu program de activități
menite să contribuie la promovarea cooperării între unitățile de învățământdin regiune în vederea rezolvării
unor probleme importante care vizează mediul înconjurător. 
      Protocolul de colaborare cu RUMN a condus către desfășurarea mai multor activități în care au fost
implicate școli, universități și specialiști (Hackathon, Conferințe, Atlantykon etc.), dar și către conturarea
unui proiect de înființare a Centrului European pentru Știință și Cultură ISTRO-DOBRO-PONTICA pe
teritoriul orașului Hârșova. 
     Proiectul are ca scop valorificarea tezaurului de cunoaștere din zona Dobrogei prin crearea unei rute
culturale care să asigure conexiunea dintre puncte cheie din regiune, precum și dezvoltarea durabilă a tuturor
zonelor implicate în proiect. Construcția ar fi realizată pe un teren cu o suprafață aproximativă de 6,5 ha,
situat în vecinătatea Drumului Național 2A, constând într-un ansamblu de clădiri cu spații de utilități, servicii
comerciale, alimentație publică și parcări. Se estimează că valoarea totală a investiției ar fi de 10 milioane de
euro, iar Centrul European de Știință și Cultură ar crea 150 de locuri de muncă pentru hârșoveni.
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Stația de piroliză va funcționa pe teritoriul orașului
Hârșova numai în momentul în care Agenția Națională
pentru Protecția Mediului emite avizul favorabil,
concluzionând că tehnologia nu prezintă riscuri. 
 Prin aducerea acestei tehnologii la Hârșova se asigură,
în primul rând, un număr de 25 de noi locuri de muncă
pentru cetățenii orașului și, în al doilea rând, o mai
bună curățenie a spațiilor publice și a pădurilor din
zonă. Acest proiect este un proiect-pilot, Hârșova fiind
primul oraș care va avea o astfel de tehnologie!

RELAȚII CU
INVESTITORI 

ȘI PARTENERIATE
      Primăria Orașului Hârșova încurajează implementarea
tehnologiilor noi, prietenoase cu mediul, care să contribuie
la dezvoltarea orașului și la bunăstarea cetățenilor săi. În
acest sens, în anul 2021, Primarul Orașului Hârșova, Viorel
Ionescu, a participat la o întâlnire cu conducerea firmei IQS
Inovation, în vederea stabilirii unui parteneriat privind
reciclarea anvelopelor uzate. În cadrul întâlnirii, a fost
prezentată o tehnologie inovativă, unică în România, care
utilizează procesul de prioliză pentru a recicla cauciucurile
folosite în proporție de 100%. 
       Proiectul propus presupune utilizarea unei tehnologii
moderne, care corespunde cerințelor circulare, reciclând
100% din anvelopele uzate și reintroducând în circuitul
economic produsele componente ale acestora. Activitatea
de producție constă în procesarea anvelopelor uzate prin
descompunere termochimică în instalația de piroliză.
Emisiile generate de instalația de piroliză sunt asociate doar
arzătoarelor aflate la baza reactorului de piroliză pentru
întreținerea temperaturii. Reactorul în care se produce
tratarea termică propriu-zisă nu generează emisii. Gazele
de ardere sunt spălate și trecute printr-o serie succesivă de
filtre înainte de evacuare, astfel fiind situate cu mult sub
limita impusă de legislația în vigoare. Consumul redus de
energie, lipsa emisiilor poluante și a apelor uzate, precum și
sistemul închis în care anvelopele uzate sunt reciclate
100% fără a produce alte deșeuri constituie principalele
aspecte inovative în domeniul protecției mediului. În urma
procesării se obțin produse precum facție lichidă, fracție
gazoasă, negru de fum reciclat și sârmă de oțel.
      La această întâlnire au participat și reprezentanți ai
Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Constanța,
care au efectuat o inspecție a instalației, pentru a se asigura
că aceasta respectă prevederile legale și nu dăunează
mediului. 
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COMUNICARE
CU CETĂȚENII

În anul 2021, Primăria Orașului Hârșova a avut
peste 150 de postări pe Facebook, comunicând
informații de interes public, informații despre
proiecte și fiind transparentă în privința tuturor
deciziilor luate. Suplimentar, în ziarele online
cu care avem contracte, au apărut aproximativ
200 de articole, din dorința de a transmite
informația unui număr cât mai mare de cetățeni.  
Gazeta de Hârșova a avut un număr lunar,
constant, de 1000 de tiraje, fiind distribuită în
magazinele locale, restaurante, pe străzi sau
lăsate în cutiile poștale ale cetățenilor.

2 / MASS-MEDIA
3 contracte cu mass-media, ce au ca obiect

promovarea informațiilor în mediul online,

scris sau prin interviu.

3 / WEBSITE

1 / REȚELE SOCIALE
Contul de Facebook al Primăriei Orașului

Hârșova postează de mai multe ori pe

săptămână și are aproximativ 5.000 de

urmăritori organici.

Primăria Orașului Hârșova menține
și utilizează mai multe canale de

comunicare cu cetățenii:

Primăria Orașului Hârșova organizează în mod

regulat campanii de informare, distribuiri pliante

etc. În fiecare luni au loc audiențele cu Primarul

Orașului Hârșova, iar în fiecare a treia miercuri

din lună au loc adunările cetățenești. Nu putem

uita nici de Gazeta de Hârșova, apărută în martie

2021, care se află la a 10-a ediție.

4 / OFFLINE

Pe www.primaria-harsova.ro sunt publicate

cele mai noi știri ,  toate informațiile de interes

public, precum și proiectele Primăriei Orașului

Hârșova.



Primăria Orașului Hârșova a continuat să pună la dispoziția
dumneavoastră și un număr de telefon TELVERDE,

disponibil 24/24, la care toți cetățenii pot suna pentru a
face sesizări, urmând a fi contactați de un reprezentant în

cel mai scurt timp.

SERVICII
ACTUALIZATE
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Am actualizat Magazinul Virtual Hârșova, făcându-l mai
accesibil pentru producători și pentru cumpărători, din

dorința de a promova un stil de viață sănătos și consumul
de produse locale în rândul cetățenilor.



Se poate constata o îmbunătățire de 100% la posibilitatea de verificare în timp
real a activităților și statusurilor serviciilor. Capacitatea de urmărire a
solicitărilor cetățenilor înregistrează, de asemenea, o îmbunătățire de 100%. S-a
putut observa o îmbunătățire de minim 90% în capacitatea de monitorizare a
activității personalului din primărie și o îmbunătățire de minim 82% în
comunicarea directă între cetățean și primărie. În final, digitalizarea serviciilor
oferite de primărie elimină riscurile de pierdere sau distrugere a documentelor,
în proporție de minim 92%, prin implementarea proceselor de arhivare
electronică.

DIGITALIZARE
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(Studiu Holisun, 2021).

   Digitalizarea activităților Primăriei Orașului Hârșova
este deosebit de importantă în contextul actual, mai ales
dacă privim către restricțiile impuse de pandemia de
Covid-19 și către nevoia de reducere a interacțiunii
cetățean-funcționar, pentru a asigura protecția
dumneavoastră și a reprezentanților Primăriei. Aceste
eforturi de digitalizare au fost continuate și în anul 2021,
prin platforma CityManager, prin care autoritatea locală a
reușit să faciliteze accesul cetățenilor la servicii publice și
la informații despre activitatea Primăriei, într-un mod
transparent și nemărginit.
Astfel, în 2021, Primăria Orașului Hârșova a reușit să
îmbunătățească serviciile pe care le oferă cetățenilor,
soluționând sesizările acestora mult mai rapid, pe cale
digitală. În plus, digitalizarea serviciilor ne oferă
posibilitatea de a supraveghea, îmbunătăți și fluidiza
procesele de lucru, de a transmite și a primi notificări în
timp real cu privire la termenele limită ce trebuie
respectate conform legislației în vigoare, și de a elimina
riscurile de pierdere sau distrugere a documentelor, prin
implementarea proceselor de arhivare electronică.



HÂRȘOVA,
ÎN TOPUL

ORAȘELOR
MODERNE

860

124

LOCUL 3

INIȚIATIVE

ORAȘE
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    Eforturile Primăriei Orașului Hârșova de a
implementa proiecte care să răspundă nevoilor
cetățenilor și care să aducă un plus de modernitate în
comunitate au fost recunoscute de rezultatele unei
cercetări complexe, organizată de Vegacomp
Consulting, care au plasat orașul Hârșova pe locul 3 în
topul orașelor moderne mici. 
        Proiectele implementate în acest an au rezolvat
probleme importante, pe care le-am identificat
împreună cu dumneavoastră, prin sondaje, sesizări sau
adunări cetățenești. În același timp, acestea au
contribuit la strategia de modernizare a orașului,
tocmai pentru a ne asigura de dezvoltarea prosperă și
durabilă a orașului în care locuim. 
      Topul publicat de Ziarul Financiar a avut în vedere
860 de inițiative aflate în stadiul de proiect, în curs de
implementare sau finalizate, în 124 de orașe mari,
medii și mici din țară.



ACCESUL LA
INFORMAȚII
DE INTERES

PUBLIC
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În anul 2021 au fost înregistrate 20 solicitări de
transmitere informații, referitoare la Legea
544/2001, la Legea 52/2003 sau cu privire la alte
informații de interes public. Dintre acestea, 13 au
fost solicitate de persoane juridice (dintre care 2
de către mass-media, 11 de către alte instituții
publice și organizații neguvernamentale) și  7 de
persoane fizice.

Solicitările de informații de interes public s-au referit la utilizarea banilor
publici, modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice, acte normative,
reglementări, activitatea conducerii sau a funcționarilor publici, numărul de
recomandări incluse în proiectele de acte normative etc.
Reamintim că, în fiecare an, Primăria Orașului Hârșova publică raportul
anual al aplicării Legii 544/2001 și al Legii 52/2003. Aceste rapoarte pot fi
accesate pe www.primaria-harsova.ro, secțiunea Informații Publice.



ORGANIZAREA
AUDIENȚELOR
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Reamintim faptul că audiențele cu Primarul Orașului
Hârșova au loc în fiecare Luni, audiențele cu
Viceprimarul Orașului Hârșova au loc în fiecare
Marți, iar audiențele cu Secretarul General al
Orașului Hârșova au loc în fiecare Joi, începând cu
ora 13:00. Programările se pot face fie la sediul
Primăriei, în ziua audienței, începând cu ora 09:00,
dar nu mai târziu de ora 12:00, fie online, prin
intermediul website-ului www.primaria-harsova.ro.
Primarul Orașului Hârșova NU rezolvă probleme
personale.

Modernizarea și asfaltarea anumitor străzi din
orașul Hârșova;
Înființarea și modernizarea spațiilor de joacă
pentru copii;
Toaletarea copacilor și alte lucrări de îngrijire;
Obținerea de locuințe sociale; 
Intrări în legalitate;
Avizări PUZ;
Relația cu asociațiile de proprietari;
Probleme privind câinii comunitari;
Posibilitatea unor parteneriate între Primăria
Orașului Hârșova și alte instituții;
Evenimente culturale, sportive și artistice;
Gestionarea deșeurilor și colectarea selectivă a
acestora;
Oportunități de angajare;
Alte subiecte.

         În anul 2021, au fost înregistrate 140
solicitări pentru audiență cu Primarul orașului
Hârșova.  Cetățenii înscriși în audiență la
conducerea Primăriei Orașului Hârșova au
supus discuției următoarele categorii de
probleme: 

   



REGISTRATURĂ CONSILIUL LOCAL
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      În anul 2021, în Registrul General
al Primăriei Orașului Hârșova au fost
înregistrate 22572 de documente, din
care 22266 au fost soluționate pozitiv
(aprobate), 31 au primit răspuns
negativ (respinse) și 275 se află în
lucru la funcționarii instituției. Dintre
acestea, cele mai multe documente au
fost înregistrate la Serviciul Juridic,
Achizitii Publice, Informare cetateni
si Arhiva (17023), la Compartimentul
Executări Silite (2043) și la
Compartimentul Buget, Prognoză,
Finanțe și Contabilitate (519).

       Consiliul Local al Orașului Hârșova
s-a întrunit în ședință de 23 de ori pe
parcursul anului. Dintre acestea, 12 au
fost ședințe ordinare și 11 au fost ședințe
extraordinare. În cadrul acestor ședințe
au fost aprobate 162 de proiecte de
hotărâre. Toate H.C.L pot fi găsite pe
pagina www.primaria-harsova.ro,
Consiliul Local - Hotărâri, în timp ce
toate ședințele Consiliului Local sunt
disponibile în format video pe Youtube,
pe contul Primăria Hârșova.



ASOCIAȚII DE
PROPRIETARI

     În anul 2021, Consiliul Local al Orașului Hârșova a aprobat H.C.L 142/25.11.2021
privind Regulamentul de atestare a administratorilor de condominii din orașul Hârșova
și H.C.L 155/16.12.2021 privind Regulamentul de conviețuire în condominiu a
locatarilor/proprietarilor precum și recuperare a cheltuielilor aferente efectuării
lucrărilor de întreținere și reparații.
    Până în prezent,  Comisia de atestare a administratorilor de condominii, numită prin
Dispoziția Primarului nr. 948/13.12.2021, a verificat cinci dosare depuse spre atestare
și a eliberat, în baza Legii 196/2018, atestatul de administrator de condominii pentru
persoanele în cauză.

 
 

În data de 15.12.2021, în
registrul special al

asociațiilor de
proprietari, figurau 19

asociații de proprietari
înregistrate la

Judecătoria Hârșova.

Primăria Orașului Hârșova - Raport 2021 27



Primăria Orașului Hârșova - Raport 2021 28

CULTURĂ ȘI TINERET

În luna iulie, odată cu vaccinarea unui număr ridicat de
hârșoveni, Primăria Orașului Hârșova a organizat prima
ediție a Festivalului Pescăresc din Hârșova, eveniment care
s-a bucurat de acoperire în presă și la care au participat mai
mulți artiști consacrați. Pe durata a 2 zile, au fost organizate
mai multe concursuri (de pescuit sportiv, de gătit etc.), au
fost prezentate numerele artistice ale cluburilor din cadrul
Casei de Cultură Carsium, iar hârșovenii au putut cânta
alături de Feli, F. Charm, Lupu’ cel Rău sau Cargo, printre
alții. Succesul evenimentului ne-a determinat să pregătim
deja organizarea celei de-a doua ediții, în anul 2022!

      În ciuda numeroaselor restricții, riscuri și
incertitudini care au apărut odată cu evoluția pandemiei
de Covid-19, hârșovenii au reușit să se adapteze, să
respecte prevederile legale și să facă față crizei sanitare.
Informațiile cu privire la cazurile Covid-19 care erau
disponibile la începutul anului ne-au încurajat să
demarăm mai multe acțiuni sociale, activități și
evenimente cu respectarea măsurilor impuse de
autorități. În total, Primăria Orașului Hârșova a
organizat sau a susținut un număr aproximativ de 50 de
activități, venind în sprijinul hârșovenilor sau al altor
instituții. Activitățile au vizat mai multe domenii
importante, precum Cultură și Tineret, Acțiuni Sociale,
Mediu sau Educație.
      Autoritatea publică locală este de părere că
inițiativele culturale și de tineret ar trebui încurajate,
susținute și promovate, atât pentru a ne asigura de
dezvoltarea creativității tinerilor, cât și pentru a
consolida relațiile din comunitatea hârșoveană. În acest
sens,  Casa de Cultură „Carsium”, cu sprijinul Primăriei
Orașului Hârșova, a organizat și participat la mai multe
evenimente culturale, promovându-și artiștii și oferind
publicului momente de neuitat. Unul dintre primele
evenimente culturale desfășurate în contextul pandemic
în 2021 a fost spectacolul de Ziua Copilului, care a fost
extrem de bine primit de către cetățeni și a avut un
număr mare de spectatori. Ulterior, tinerii artiști din
cadrul Casei de Cultură au sărbătorit Ziua Internațională
a Iei printr-un spectacol în Piața 1 Decembrie 1918,
unde ne-au încântat cu momente muzicale și cu dansuri
tradiționale. Pe 27 iunie, artiștii hârșoveni au participat
la festivalul „Cântece și jocuri din Dobrogea însorită”,
desfășurat în Bulgaria, în cadrul unui proiect cu
finanțare nerambursabilă.
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cuții cu cetățenii interesați. Astfel de campanii vor
continua și în anul 2022, iar cei care se vor abate de la
regulile impuse vor fi sancționați fără excepție.

CULTURĂ ȘI TINERET

         Realitatea zilelor noastre arată că ne aflăm într-o
perioadă de transformare rapidă, în care tehnologii noi
apar mai des și sunt din ce în ce mai utilizate, uneori
fără a ține cont de impactul pe care acestea îl au asupra
mediului. Primăria Orașului Hârșova își propune, prin
toate proiectele și inițiativele sale, să contribuie la
protejarea mediului înconjurător pentru a asigura o viață
liniștită generațiilor viitoare. În anul 2021, autoritatea
publică locală a venit în sprijinul Jandarmeriei Române,
contribuind alături de voluntari de la Școala Gimnazială
Nr. 1, Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” și Liceul
Tehnologic „Carsium” la plantarea unui număr de 171
de puieți de stejar pe teritoriul orașului. În aceeași notă
optimistă, la scurt timp după, Primăria Orașului Hârșova
a venit în sprijinul Ocolului Silvic Hârșova, ajutând la
plantarea unui număr de 4000 de plopi albi în apropierea
orașului. Au participat 25 de elevi de la Liceul Teoretic
„Ioan Cotovu”, 15 elevi de la Școala Gimnazială Nr. 1
și 5 elevi de la Liceul Tehnologic Carsium Hârșova.
Primăria Orașului Hârșova a venit, de asemenea, în
sprijinul unităților de învățământ înscrise în proiectul
„Școli Prietenoase cu Natura”, prin care au fost plantați
mai mulți arbori autohtoni în curtea școlilor și au fost
colectate deșeurile aruncate în mai multe zone
importante din oraș. 
 Primăria Orașului Hârșova a implementat un
regulament cu privire la gestionarea deșeurilor din
orașul Hârșova, demarând, în același timp, o campanie
de informare cu privire la selectarea, colectarea și
reciclarea deșeurilor, pentru a asigura un mediu fără
poluare în oraș. În cadrul campaniei au fost realizate
postări pe rețelele sociale, au fost publicate articole în
gazeta locală, au fost distribuite pliante cu informații
relevante, au fost realizate animații și au fost purtate dis-



DIRECTIA BUGET,
FINANȚE,

CONTABILITATE,
SALARIZARE ȘI

RESURSE UMANE 

Primăria Orașului Hârșova - Raport 2021 30

Directia Buget, Finanțe, Contabilitate,
Salarizare și Resurse Umane a avut, în anul
2021, un număr de 3278 de documente în
lucru. Dintre acestea, 194 au fost în lucru la
Biroul Impozite și Taxe, 519 la
Compartimentul Buget, Prognoză, Finanțe,
Contabilitate, 2043 la Compartimentul
Executări Silite și 452 la Compartimentul
Resurse Umane și Salarizare, restul aflându-
se în lucru pentru întreaga Direcție. 3150 au
fost soluționate favorabil, 7 au fost respinse și
celelalte se află în continuare în curs de
soluționare. Au fost realizate documentele
specifice fiecărui compartiment, au fost
implementate standarde de control intern
managerial și au fost întocmite proceduri de
lucru pentru activitatea proprie. Funcționarii
publici au participat la ședințe de lucru
ocazionale, atât cu conducerea instituției, cât
și cu ceilalți angajați, în vederea eficientizării
serviciilor oferite de Primărie. Au fost
organizate concursuri de ocupare a funcțiilor
vacante, care au fost publicate pe website-ul
propriu și în alte media, conform prevederilor
legale. Au fost începute demersuri de
încadrare și integrare a noilor angajați, au fost
actualizate, rectificate, păstrate și luate în
evidență dosarele personale ale funcționarilor
publici și a personalului contractual din
cadrul instituției. 



DIRECȚIA INVESTIȚII,
MEDIU, TURISM,

IMPLMENTARE PROIECTE
FONDURI EUROPENE ȘI
MONITORIZARE VIDEO 
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 În anul 2021, Direcția Investiții, Mediu,
Turism, Implmentare Proiecte Fonduri
Europene și Monitorizare Video a avut
în lucru 420 de documente. Dintre acestea,
171 au fost adresate Direcției, 53 au fost
în lucru la Compartimentul Implementare
Proiecte Fonduri Europene, 178 la
Compartimentul Investiții, Mediu și
Turism și 18 la Compartimentul
Monitorizare Video. De asemenea, au fost
întocmite rapoarte lunare cu privire la
activitatea funcționarilor publici în
proiectele cu finanțare nerambursabilă, au
fost transmise situații, răspunsuri la
solicitări, materiale promoționale și orice
alte documente care au asigurat buna
desfășurare a proiectelor aflate în
implementare. Săptămânal, au fost
organizate ședințe de lucru ce au vizat noi
oportunități de finanțare, situația la zi a
proiectelor în implementare sau alte
activități specifice.



 Direcția Publică de Asistență Socială  a
desfășurat activități de protecție socială la nivelul
întregului oraș, oferind servicii de consiliere
familiilor și grupurilor vulnerabile.  Strategia
compartimentului a avut ca obiective prioritare în
2021 ajutorul social, alocațiile de stat pentru
copii, indemnizații și stimulente creștere copil,
alocații pentru susținerea familiei, anchete sociale
și anchete sociale la solicitarea instanțelor de
judecată.  În anul 2021, au fost acordate 295
ajutoare încălzire, 155 ajutoare deces, 609
pachete produse igienă, 609 pachete alimente,
145 alocații de stat, 84 de carduri mese calde. Au
fost înregistrate 670 documente în registratură,
dintre care 667 au fost soluționate favorabil.

DIRECȚIA
PUBLICĂ DE
ASISTENȚĂ

SOCIALĂ
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 SERVICIUL
URBANISM,

AMENAJAREA
TERITORIULUI ȘI

CADASTRU

 Serviciul Urbanism, Amenajarea
Teritoriului și Cadastru  a avizat, în anul
2021, documentația de urbanism în vederea
realizării obiectivelor de utilitate publică,
locuințe și dotări aferente, spații
comerciale/spații prestări servicii. Au fost
eliberate certificate de urbanism în vederea
obținerii autorizațiilor de construire în
conformitate cu prevederile legale, au fost
emise autorizații de construire/desființare și au
fost întocmite procese verbale de
constatare/sancționare a contravențiilor pentru
construcții. În plus, au avut loc ședințe de
lucru lunare, s-a răspuns solicitărilor adresate
de către instituții și cererilor adresate de către
cetățeni. Pe parcursul anului, Serviciul
Urbanism, Amenajarea Teritoriului și
Cadastru a avut în lucru 452 de documente,
soluționând 443 dintre acestea.
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 În cadrul Serviciului Juridic, Achiziții
Publice, Informare cetățeni și Arhivă  au
fost întocmite documentele de atribuire
pentru proceduri simplificate, aferente
contractelor de furnizori/prestări
servicii/execuții lucrări necesare în
proiectele cu fonduri europene și achiziții
directe din fonduri nerambursabile/buget
local. În anul 2021, au fost în lucru 17023
documente, 16813 fiind aprobate.

SERVICIUL JURIDIC,
ACHIZIȚII PUBLICE,

INFORMARE
CETĂȚENI ȘI

ARHIVĂ

COMPARTIMENT
SITUAȚII DE
URGENȚĂ, 

PSI ȘI PROTECȚIA
MUNCII

 

  COMPARTIMENTUL SITUAȚII DE
URGENȚĂ,  PSI ȘI PROTECȚIA
MUNCII a ținut evidența comunicărilor, a
dat curs solicitărilor ISU Dobrogea, a emis
documente și a trimis raportări lunare. De
asemenea, s-a întocmit Planul de Pregătire
în Domeniul Situațiilor de Urgență, s-au
întocmit adrese și s-au luat măsuri cu privire
la prevenirea populației - referitor la
fenomenele meteorologice periculoase și s-
au comunicat/afișat informații cu privire la
prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-
2.
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     În anul 2022 ne propunem să ne concentrăm atenția asupra
îmbunătățirii comunicării dintre cetățean și autoritatea publică locală,
prin facilitarea accesului la informații de interes public, prin
digitalizarea serviciilor și prin continuarea organizării întâlnirilor
lunare cu cetățenii. De asemenea, vom investi în infrastructură prin
Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, vizând asfaltarea și
reabilitarea străzilor pe care nu le-am putut include în alte proiecte cu
finanțare nerambursabilă. 

Asigurarea celor mai bune condiții de educație rămâne, în continuare,
una dintre prioritățile administrației locale. Din acest motiv, și în anul
2022 vom investi masiv în modernizarea și dotarea unităților de
învățământ și vom sprijini cele mai importante evenimente
educaționale. În final, prin investițiile atrase, sperăm ca Spitalul
Orășenesc Hârșova să devină unul dintre cele mai moderne spitale din
România, nu numai din punct de vedere al aparaturii medicale. În
2022, vom încerca să continuăm aceste demersuri și să atragem
specialiști, pentru a oferi cele mai bune servicii medicale.

Vă invit să vă implicați cât mai mult în viața acestui frumos oraș!
Datorită dumneavoastră, celor care iubiți Hârșova, orașul se schimbă
în bine și merge mai departe.

Cu deosebită considerație,
PRIMARUL ORAȘULUI HÂRȘOVA

Viorel IONESCU
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