
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 

 
PROIECT 
 

     HOTARÂRE 
 
 

privind aprobarea lucrarilor ramase de executat pentru obiectivul de investitii: 
„Realizare retea de canalizare menajera si microstatie de epurare in zona 

Baile Oglinzi, oras Tg.Neamt" 
 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, judetul Neamt;  
 
 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia ; 

Analizand Expunerea de motive inaintata de Primarul orasului Tirgu Neamt si 
Raportul de specialitate nr. 16637 din 19.09.2016 al Biroului Investitii din cadrul 
Primariei orasului Tirgu Neamt; 

In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit."b", alin.4, lit.“d” si ale art. 45 alin.1 din 
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 
 

HOTARASTE :  
 

Art. 1. Se aproba lucrarile ramase de executat pentru obiectivul de investitii: 
„Realizare retea de canalizare menajera si microstatie de epurare in zona Baile 
Oglinzi, oras Tg.Neamt", cu o valoare estimata a investitiei de 1.909.690 lei, din care 
constructii-montaj 1.442.930 lei, inclusiv TVA. 

 

Art. 2. Biroul Investi]ii din cadrul Prim\riei ora[ului T`rgu Neam] va asigura 

aducerea la `ndeplinire a prevederilor prezentei hot\r^ri. 
 

Art. 3. Secretarul ora[ului T`rgu Neam] va asigura publicitatea [i comunicarea 

prezentei hot\r^ri institu]iilor [i persoanelor interesate. 

 
Initiator, 
Primar 

Harpa Vasilică 
 
 

              Avizat legalitate,  
                              Secretar , 

          jr. Laura Elena Maftei 
 

 



 
 
 

 JUDETUL NEAMT, ORAS TARGU-NEAMT,STRADA STEFAN CEL MARE, NR. 62 
 TELEFON:0233/790245; 0233/790350; 0233/790305. 
 FAX: 0233/790508; e-mail :  investitii@primariatgneamt.ro;  www.primariatgneamt.ro 

 
 
 

BIROUL INVESTITII                                                                              APROBAT,  
Nr. 16.637 din: 19.09.2016                                                           Primar- Jr.Harpa Vasilica 
                                                                                                                                 __________________________ 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea lucrarilor ramase de executat pentru obiectivul de investitii: 
„Realizare retea de canalizare menajera si microstatie de epurare in zona 

Baile Oglinzi, oras Tg.Neamt”. 
 

 

           Luând în considerare faptul ca lucrarile pentru obiectivul de investitii: “Realizare 

reţea de canalizare menajeră şi microstaţie de epurare în zona Băile Oglinzi, 

Oraş Tg. Neamţ”. nu au fost finalizate, va prezentam succint descrierea lucrarilor ramase 

de executat proiectate si datele esentiale din devizul general de lucrari aferent acestor faze 

nefinalizate: 

 Ca urmarea a adresei nr. 10745/08-06-2016, prin care primăria Oraşului Tg. Neamţ 
solicită calcurarea lucrărilor rămase de executat şi valoarea aferentă a acestora, am înaintat 
aceste liste, calculate pe baza situaţiilor de lucrări existente, precum şi pe baza altor 
informaţiilor primite şi a vizitelor în teren efectuate. 
 Lucrări rămase de executat: 
 

                     Ob.1  Colectoare de canalizare Staţiunea Oglinzi 
 

- Colectoare gravitaţionale L= 1090 m PVC cu Dn 250 mm, SN8. 

- Camine  de canalizare, prefabricate, inclusiv rama si capac – 50 buc. 

- Conducte de refulare staţii de pompare  

- PEHD, Dn 140 x 5.4 mm, Pn 6, SDR 26 L=630 m; 

- PEHD, Dn 100 x 4,2 mm, Pn 6, SDR 26. 

- Refaceri îmbrăcăminţi asfaltice şi aducerea terenului la starea initială 

           Ob.2 Micro-staţie de epurare Staţiunea Oglinzi(SP3) 
 
- camera de distribuţie cominutoare este construcţie rectangulară, din beton armat având 

următoarele caracteristici dimensiuni: L x l x h = 2,00 x 2,00 x 2,80 m 

- micro-staţia de epurare va fi o constructie rectangulară, din beton armat având 



dimensiuni: L x l x h = 6,50 x 5,00 x 5,00 m 

- camera de vane pentru micro-staţia de epurare este o construcţie din beton armat care va 

avea dimensiuni interioare: L x l x h = 3,50 m x 2,50 m x 1,80 m. 

- camera racord pentru conducte de refulare este o construcţie din beton armat care va 

avea dimensiuni interioare: L x l x h = 2,00 m x 1,50 m x 1,50 m 

- staţie de pompare apă uzată monobloc (SPAU2), D= 1800mm şi H=4000m, complet 

echipată (2 pompe submersibile (1A+1R), Q = 10l/s, Hpompare = 40 m CA) 

- Micro-staţia de epurare va fi dotată cu următoarele echipamente: 

♦ 2 pompe submersibile (1A+1R), Q = 10l/s, Hpompare = 40 m CA 

♦ 2 stavile manuale Dn 400 mm (camera de distributie) 

♦ 2 cominutoare Q 10 l/s/buc (1+1) 

♦ 1 ventilator axial 750 mc/h 

♦ 1 mixer submersibil  

- 1+1 electropompe submersibile cu caracteristicile Qp= 5 l/s si Hp=10 m pentru SPAU 1 

(staţie executată); 

- Post transformare 100 KVA; 

- Generator Curent Electric 45kVA. 

              Ob.3. Subtraversări de cursuri de apă 

 Subtraversarea va avea o lungime de 20 m şi se va realiza prin metoda forajului 
dirijat. Diametrul conductei de este de D250 va fi protejată de o conductă metalică OL Dn 
350 mm. 
 Supratraversare curs de apă cu doua conducte:  
♦ Conducta gravitaţională Dn250, cu protecţie termica, pe suporti metalici, L=20m; 

♦ Conductă de refulare Dn 140 cu protecţie termica, pe suporti metalici, L=20m; 

 
Devizul general de lucrari pentru restul de realizat prevede: Total 1.908.690 lei cu 

TVA , din care: C+M 1.442.930 lei cu TVA. 
 
 
 

 BIROUL INVESTITII, 
ing. MERTICARU IULIAN 

 

 
MI/MI 
EX.2 
DS. _____  
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea lucrarilor ramase de executat pentru obiectivul de investitii: 
„Realizare retea de canalizare menajera si microstatie de epurare in zona 

Baile Oglinzi, oras Tg.Neamt”. 
 
 
 
 
 
 

 
 

          Luând în considerare faptul ca lucrarile pentru obiectivul de investitii: “Realizare 

reţea de canalizare menajeră şi microstaţie de epurare în zona Băile Oglinzi, 

Oraş Tg. Neamţ”. nu au fost finalizate, memoriul de specialitate intocmit de serviciul 

investitii va prezenta succint descrierea lucrarilor ramase de executat proiectate si datele 

esentiale din devizul general de lucrari aferent acestor faze nefinalizate. 
 
 
 

Devizul general de lucrari pentru restul de realizat prevede: Total 1.908.690 lei cu 
TVA , din care: C+M 1.442.930 lei cu TVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRIMAR, 
Jr. HARPA VASILICA 

 
MI/MI 
EX.2 
DS. _____  
 


