
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ 
 
Proiect 

 

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTA ŢIEI TEHNICO-
ECONOMICE (FAZA SF) ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-

ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI 
EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:  

" Construire Parc tematic Ion Creangă" 
 
Axa prioritar ă 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului;  
Prioritatea de Investiţii 7.1 - Prioritatea de investiţii 7.1 - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării 
forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru 
anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea 
accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice;  
Apel de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/1  
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
 

 Având în vedere apelul de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/1, din cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a 
turismului, Prioritatea de investiţii 7.1 - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin 
dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să 
includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea 
resurselor naturale şi culturale specifice;  

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;  
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. 21.234 din 28.11.2016; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi ale art. 36 alin. (4) lit. d), art. 36 alin. (6) 
lit. a) pct. 13 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;  

În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
ART. 1. Se aprobă proiectul: "Construire Parc tematic Ion Creangă", în vederea finanţării 

acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 7 - Diversificarea 
economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiţii 7.1 - Sprijinirea unei 
creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei 
strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în 
declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice; Nr. 
apelului de proiecte: POR/2016/7/7.1/1;  

ART. 2. Se aprobă documentaţia tehnico - economică (faza SF) şi indicatorii tehnico - economici 
pentru obiectivul "Construire Parc tematic Ion Creangă", conform anexei la prezenta hotărâre, parte 
integrantă a acesteia;  

ART. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: "Construire Parc tematic Ion Creangă" , în 
cuantum de 21.849.490 lei (inclusiv T.V.A.);  



ART. 4. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a 41.547 lei, reprezentând achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 455.000 lei echivalent cu 2,08 % din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 496.547 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului 
"Construire Parc tematic Ion Creangă" ;  

ART. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
"Construire Parc tematic Ion Creangă", pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor 
asigura din bugetul local al oraşului Tîrgu Neamţ şi/sau împrumuturi;  

ART. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile 
rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;  

ART. 7. Se împuterniceşte Primarul Harpa Vasilic ă al Oraşului Tîrgu Neamţ, Judeţul 
Neamţ, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Oraşului Tîrgu Neamţ; 

ART. 8. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexă la H.C.L. nr. …… din …………….. 

 
INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI PROIECT  

 

"  Construire Parc tematic Ion Creangă " 
 
 

Prin tema, beneficiarul solicita ridicarea, amplasarea şi realizarea unui parc tematic cu tema - Ion 
Creanga. Acest parc va cuprinde urmatoarele piese: fierarie, brutarie, Atelier de tesaturi, Casa iezilor, 
Chiosc turta dulce, Farmacie, Carciuma, Gradina zoo, Scoala, Artizanat Magazin Bisericesc, TIR cu 
arcul, Casa de casatorie, Iarmaroc, Teatru de Vara, Popasuri si alte spatii propuse, cum ar fi Biserica, 
Moara de vant, Gradinita, Han cu sucuri naturale, Labirint verde, zone plantate, zone special amenajate 
pentru activitati sportive, culturale sau recreative, toate accentuate cu obiecte decorative, scenarii, culori 
si materiale naturale, generand astfel un micro univers ecologic functional, desprins de pe vremea 
poetului Ion Creanga. 

 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTI TIEI 
      
Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) = 21 849,490 LEI 
unde 1 Euro = 4,43 
din care C+M=18 656,400 LEI 
 
   SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI   
    
NR. 
CRT. SURSE DE FINANŢARE Valoare LEI Procent 
I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 21,849,490.00   
a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent 41,547.00   
b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent 21,807,943.00   
II Contribuţia proprie, din care : 496,547.00 2.27% 

a. 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA 
aferent 455,000.00 2.08% 

b. 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA 
aferent 41,547.00 0.19% 

III 
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 
SOLICITATĂ 21,352,943.00   

 
Timp de implementare proiect (dupa aprobarea cererii de finantare = 24 luni 
 
Indicatori prioritate de investi ţie 

Indicatorii de realizare comuni şi specifici (output) POR 2014-2020 sunt: 
- Suprafaţă (mp) spaţii deschise=20 000 mp 
- Suprafaţă (mp) clădiri create=2704 mp 
- Creşterea numărului preconizat de vizite (număr vizite/an) la obiectivele de atracţiile care 

beneficiaza de sprijin = 100 
 

Indicatorul de rezultat specific priorităţii de intervenţie 7.1 (pentru FEDR şi Fondul de 
coeziune): 

- Numărul mediu de salariaţi (număr) în staţiunile turistice = 3 – locuri de munca nou create 
 



Indicatori ai proiectului 
- lungimea/suprafaţa infrastructurii rutiere şi a utilităţilor din corpului drumului (km şi mp) = 0,5 

km şi 10000 mp 
- lungime/suprafaţa pistă de biciclete construite (km şi mp) = 0,75km şi 1125mp 
- lungime sistem de iluminat public (ml) = 1150ml 
- lungime/suprafaţa trotuare/alei/trasee pietonale/realizate (km şi mp) = 1,150 şi 11500mp 
- suprafaţă trasee tematice, locuri de recreare şi popas amenajate (mp) = 2704 mp 
- suprafaţă de spaţiu verde amenajată (mp) =10 000 mp 
- suprafaţa infrastructurilor pentru recreere/agrement create, amenajate (mp) = 1600 mp 

 



PRIMĂRIA ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ                                
                   - PRIMAR - 
    NR. 21.234 DIN 28.11.2016 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

La proiectul de hotărâre de aprobare a documentaţiei tehnico-economice 
(faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a 

cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: 
 

" Construire Parc tematic Ion Creangă"  
 
 

  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/2016/7/7.1/1, Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea 
durabilă a turismului, Prioritatea de investiţii 7.1 - Sprijinirea unei creşteri favorabile 
ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii 
teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în 
declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale 
specifice, Oraşul Tg. Neamţ doreşte participarea la acest program prin proiectul  
“Construire Parc tematic Ion Creangă”. 

Scopul principal al acestui proiect constă construirea unui Parc tematic ce va avea in 
prim plan tema scriitorului Ion Creanga, parc ce va avea un impact pozitiv in dezvoltarea 
turismului in Orasul Tirgu Neamt.  

 
Valoarea totală a proiectului este de 21.849.490 lei din care 496.547 lei reprezintă 

contribuţia proprie în proiect a Oraşului Tîrgu Neamţ (41.547 lei, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 455.000 lei echivalent 
cu 2,08 % din valoarea eligibilă a proiectului) . 

Timp de implementare proiect (după aprobarea cererii de finanţare) = 24 luni. 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILIC Ă 

 
 
 
 

 



PRIMĂRIA ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ                     AVIZAT, 
Comp. Planificare şi Dezvoltare Locală                                                  PRIMAR, 
NR. 21.234 DIN 28.11.2016                                                            HARPA VASILICĂ 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

La proiectul de hotărâre de aprobare a documentaţiei tehnico-economice 
(faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a 

cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: 
 

" Construire Parc tematic Ion Creangă"  
 
 

Primăria oraşului Tg. Neamţ doreşte să realizeze proiectul “Construire Parc tematic Ion 
Creangă” , proiect care 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/2016/7/7.1/1, Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin 
dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiţii 7.1 - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării 
forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 
zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi 
dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice. 

Scopul principal al acestui proiect constă construirea unui Parc tematic ce va avea in prim plan 
tema scriitorului Ion Creanga, parc ce va avea un impact pozitiv in dezvoltarea turismului in Orasul Tirgu 
Neamt.  

 
Acest parc va cuprinde urmatoarele piese: fierarie, brutarie, Atelier de tesaturi, Casa iezilor, 

Chiosc turta dulce, Farmacie, Carciuma, Gradina zoo, Scoala, Artizanat Magazin Bisericesc, TIR cu 
arcul, Casa de casatorie, Iarmaroc, Teatru de Vara, Popasuri si alte spatii propuse, cum ar fi Biserica, 
Moara de vant, Gradinita, Han cu sucuri naturale, Labirint verde, zone plantate, zone special amenajate 
pentru activitati sportive, culturale sau recreative, toate accentuate cu obiecte decorative, scenarii, culori 
si materiale naturale, generand astfel un micro univers ecologic functional, desprins de pe vremea 
poetului Ion Creanga. 

 
Construcţia propusă va avea următoarele caracteristicile: 
- cladirile vor fi construite din materiale locale (lemn, piatra, pamant) 
- regim de înălţime: majoritatea cladirilor vor fi parter in unele cazuri dotate cu beci; 

- suprafaţa construită totala: 5060mp; 

- suprafaţa desfăşurată totala: 5060 mp; 

- suprafaţa utilă totala: 2230 mp; 
- POT: 8.43% 
- CUT: 0.84 adc/mp 

 
 
 
 

 



 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVEST ITIEI 
      
Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) = 21 849,490 LEI 
unde 1 Euro = 4,43 
din care C+M=18 656,400 LEI 
 
   SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI   
    
NR. 
CRT. SURSE DE FINANŢARE Valoare LEI Procent 
I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 21,849,490.00   
a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent 41,547.00   
b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent 21,807,943.00   
II Contribuţia proprie, din care : 496,547.00 2.27% 

a. 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA 
aferent 455,000.00 2.08% 

b. 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA 
aferent 41,547.00 0.19% 

III 
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 
SOLICITATĂ 21,352,943.00   

 
Timp de implementare proiect (dupa aprobarea cererii de finantare = 24 luni 
 
Indicatori prioritate de investi ţie 

Indicatorii de realizare comuni şi specifici (output) POR 2014-2020 sunt: 
- Suprafaţă (mp) spaţii deschise=20 000 mp 
- Suprafaţă (mp) clădiri create=2704 mp 
- Creşterea numărului preconizat de vizite (număr vizite/an) la obiectivele de atracţiile care 

beneficiaza de sprijin = 100 
 

Indicatorul de rezultat specific priorităţii de intervenţie 7.1 (pentru FEDR şi Fondul de coeziune): 
- Numărul mediu de salariaţi (număr) în staţiunile turistice = 3 – locuri de munca nou create 
 
Indicatori ai proiectului 
- lungimea/suprafaţa infrastructurii rutiere şi a utilităţilor din corpului drumului (km şi mp) = 0,5 

km şi 10000 mp 
- lungime/suprafaţa pistă de biciclete construite (km şi mp) = 0,75km şi 1125mp 
- lungime sistem de iluminat public (ml) = 1150ml 
- lungime/suprafaţa trotuare/alei/trasee pietonale/realizate (km şi mp) = 1,150 şi 11500mp 
- suprafaţă trasee tematice, locuri de recreare şi popas amenajate (mp) = 2704 mp 
- suprafaţă de spaţiu verde amenajată (mp) =10 000 mp 
- suprafaţa infrastructurilor pentru recreere/agrement create, amenajate (mp) = 1600 mp 

 
  

 
 

Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală,                               
                 Ing. Amihăilesei Daniel                                                       


