
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ 
 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
 

privind acordul pentru ini ţierea unui proiect în cadrul Programului Operaţional Regional   
2014 – 2020, apelul nr. POR/AP/2015/5/5.2/1  

  
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
Având în vedere prevederile Programul Operaţional Regional (P.O.R.) 2014 - 2020, - Condiţii 

specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/AP/2015/5/5.2/1, Axa prioritară 
5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, Prioritatea de investiţii 5.2, Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, 
revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor 
de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului;  

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate al Compartimentului Planificare şi Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ, 
ambele înregistrate sub nr. 16660 din 19.09.2016; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 litera c, art. 45 alin 1, din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă pregătirea documentaţiei în vederea accesării unei finanţări nerambursabile 

prin Programul Operaţional Regional (P.O.R.) 2014 - 2020, - Condiţii specifice de accesare a 
fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/AP/2015/5/5.2/1, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea 
mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea 
de investiţii 5.2, Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, 
regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), 
reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului. 

 
Art. 2. Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, prin serviciile din subordine, va asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
Art. 3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 
  

Ini ţiator, 
Primarul ora şului Tîrgu Neamţ 

Harpa Vasilică 
          Avizat legalitate, 

              Secretar, 
               jr. Laura Elena Maftei 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

 
privind acordul pentru ini ţierea unui proiect în cadrul Programului Operaţional 

Regional  2014 – 2020, apelul nr. POR/AP/2015/5/5.2/1  
 
 
 

  Având în vedere oportunitatea oferită de Programul Operaţional Regional (P.O.R.) 
2014 - 2020, - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. 
POR/AP/2015/5/5.2/1, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, 
protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.2, 
Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, 
regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de 
reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului 
se doreşte participarea la acest program cu un proiect prin care terenurile degradate din 
oraşul Tg. Neamţ să fie amenajate ca spaţii verzi. 

Scopul principal al acestui apel de proiecte constă în reconversia şi 
refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din 
localităţi.  

În momentul de faţă au fost identificate 9 terenuri degradate care se încadrează în 
condiţiile de eligibilitate ale ghidului (suprafaţa minimă de 1.000 mp). 

Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt: 
• 98% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare 

Regională şi bugetul de stat; 
• 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – Unitatea Administrativ 

Teritorială. 

 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILIC Ă 

 
 
 



 
PRIMĂRIA ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ                              AVIZAT, 
Comp. Planificare şi Dezvoltare Locală                                                          PRIMAR, 
NR. 16.660 DIN 19.09.2016                                                                  HARPA VASILICĂ 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

privind acordul pentru ini ţierea unui proiect în cadrul Programului Operaţional Regional   
2014 – 2020, apelul nr. POR/AP/2015/5/5.2/1  

 
Primăria oraşului Tg. Neamţ doreşte să realizeze un proiect ce va fi depus spre finanţare din 

fonduri structurale în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014 - 2020, - Condiţii specifice 
de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/AP/2015/5/5.2/1, Axa prioritară 5 – 
Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
Prioritatea de investiţii 5.2, Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării 
oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de 
reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului. 

Scopul principal al acestui apel de proiecte constă în Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor 
şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din localităţi.  

In data de 23.03.2016 s-a lansat Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor 
în cadrul apelului de proiecte nr. POR/AP/2015/5/5.2/1.  

Data şi ora închidere depunere de proiecte: 25.11.2016, ora 12. 
Au fost identificate 9 terenuri în registrul spaţiilor verzi care s-ar încadra în condiţiile de 

eligibilitate ale ghidului. 
 

Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt: 
• 98 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regională şi 

bugetul de stat; 
• 2 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – Unitatea Administrativ Teritorială. 

 
Valoarea minimă eligibilă a cererii de finanţare este de 100.000 Euro iar valoarea maximă a 

cererii de finanţare este de 5 milioane Euro.  
 

• Activit ăţi eligibile  
În cadrul acestei priorităţi de investiţie sunt vizate reconversia funcţională şi/sau reutilizarea unor 

terenuri şi suprafeţe abandonate şi neutilizate din interiorul oraşelor şi transformarea lor în zone de 
agrement şi petrecere a timpului liber pentru comunitate. 

În vederea promovării revitalizării zonelor urbane, fara a fi exhaustive, vor fi finanţate 
urmatoarele tipuri de activităţi asupra terenurilor supuse interventiei: 

• demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervenţiilor;  
• realizarea alei pietonale, piste pentru biciclişti, creare trotuare(2); 
• amenajare spaţii verzi (defrişarea vegetaţiei existente; modelarea terenului; plantarea/gazonarea 

suprafeţelor, inclusiv plantare arbori)(1); 
• crearea de facilităţi pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale amenajate pentru 

sport, locuri de joacă pentru copii, etc.)(2); 
• Achiziţionarea şi montarea elementelor constructive de tipul alei, foişoare, pergole, grilaje, 

grupuri sanitare, spatii pentru intretinere/vestiare, scene(2); 
• instalare Wi-Fi în spaţiile publice; 
• instalare sisteme de supraveghere video a spaţiilor  amenajate prin proiect; 



• dotare mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, 
împrejmuire etc)(2); 

• modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus intervenţiei (Străzile 
urbane sunt eligibile în situaţii excepţionale, numai în măsura în care astfel de investiţii sunt 
necesare pentru facilitarea accesibilităţii la obiectivul de investiţii, şi  în limita de maxim 15% din 
valoarea a cheltuielilor eligibile aferente Cap.1, Cap.2, Cap.4, punctul 4.1, punctul 4.2 si cap. 5, 
punctul 5.1.1); 

• înlocuirea şi/sau racordarea la utilităţi publice a terenului obiect al investiţiei; 
• Realizare sistem de  irigaţii/sistem de iluminat pentru spaţiile amenajate prin proiect. 

 
Suprafaţa de teren pe care se realizează proiectul nu va fi  mai mică de  1000 mp. Se pot depune 

cereri de finanţare care să conţină mai multe locaţii/terenuri cu condiţia ca fiecare dintre acestea să nu 
aibă o suprafaţă mai mică de 1000 mp şi să respecte criteriile de eligibilitate prevăzute în secţiunea 3 a 
prezentului ghid. 

Conform art. 18 alin.7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi 
din zonele urbane, cu modificările şi completările ulterioare, pe spaţiul verde AM POR permite 
amplasarea de: alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc şi odihnă, construcţii uşoare 
pentru expoziţii şi activităţi culturale, grupuri sanitare s.a.  cu condiţia ca suprafaţa cumulată a acestora să 
nu depaşească 10% din suprafaţa totală a spaţiului verde şi numai pe baza unei documentaţii de urbanism. 

Prin imobil (teren şi/sau clădire) degradat, vacant sau neutilizat se înţelege, în accepţiunea 
prezentului ghid, orice teren şi/sau clădire din intravilan, aparţinând solicitantului, aflate într-o stare  de 
paragină, neîngrijite, nesalubrizate, respectiv construcţie aflată în ruină, dărăpănată şi pe care nu se 
desfaşoară în prezent  nici o activitate, cu suprafaţă minimă de 1000 mp. 

 
 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, vă înaintăm spre analiză şi avizare emiterea unui acord 
de principiu în vederea pregătirii documentaţiei pentru depunerea unui proiect în cadrul cererii de 
proiecte nr. POR/AP/2015/5/5.2/1. 

 
 

Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală, 
Ing. Amihăilesei Daniel 


