
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 
 
PROIECT 
 

     HOTARÂRE 
 

privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investitii „« Modernizare strazi in orasul 
Targu-Neamt, judetul Neamt” 

                      
           Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
            În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală, Ordinul nr. 1851/2013 al MDRAP pentru aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013, Ordinului nr. 919 din 12 iunie 
2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
OUG nr. 28/2013, aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013;  
            Luând act de expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi raportul de 
specialitate nr. 21895/13.12.2016 al Biroului Investiţii şi al Biroului Financiar Contabil; 

În temeiul art.36 alin.(2), lit. ”b”, alin (4), lit. ”d”, ale art. 45, alin (1) şi art. 115, alin.1, lit. b)  din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 
 

HOTARASTE :  
 

Art. 1. Se aproba obiectivul de investitii « Modernizare strazi in orasul Targu-Neamt, judetul 
Neamt» cu o valoare estimata a investitiei de 18.984.750,00 lei, din care lucrari de constructii-montaj in 
valoare de 17.986.060,00 lei (valori inclusiv TVA). 

 
Art. 2. Biroul Investitii din cadrul Primariei orasului Targu-Neamt va asigura aducerea la 

indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 
 
Art. 3. La data intrarii in vigoare a prezentei se abroga Hotararea Consilului Local nr. 269 din 

17.12.2015 
 
Art. 4. Secretarul orasului Targu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 

institutiilor si persoanelor interesate. 
 

Initiator, 
Primar 

Harpa Vasilică 
 
 

              Avizat legalitate,  
                              Secretar , 

          jr. Laura Elena Maftei 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 

la proiectul de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii « Modernizare strazi in orasul 
Targu-Neamt, judetul Neamt” 

 
 
  Avand in vedere posibiltatea accesarii de fonduri conform Ordonanţei de urgenţă nr.28/2013 
pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală si in urma discutiilor purtate, venim cu 
propunerea asfaltarii urmatoarelor strazi: 
 
- Str. Ghe. Lazar in lungime de 276 ml; 
- Str. Ghe Asachi in lungime de 128 ml; 
- Str. 22 Decembrie in lungime de 840 ml; 
- Str. BP Hajdeu in lungime de 175 ml; 
- Str. Eterntatii in lungime de 481 ml; 
- Str. Viitorului in lungime de 180 ml; 
- Str. Fdt. Fierari in lungime de 88 ml; 
- Str. Ana Ipatescu in lungime de 768 ml; 
- Str. Ogoarelor in lungime de 908 ml 
- Str. Sublocotenent Campeanu in lungime de 601 ml 
- Str. Aprodu Purice in lungime de 1215 ml 
- Str. Grivitei in lungime de 396 ml 
- Str. Dr. Dimitrie Ulea in lungime de 250 ml 
- Str. Vanatorului in lungime de 2694 ml 
- Str. Gheorghe Doja in lungime de 581 ml 
- Str. Pastorului in lungime de 222 ml 
- Str. Hangului in lungime de 717 ml 
- Str. Macului in lungime de 194 ml 
- Str. Teiului in lungime de 318 ml 
- Str. Crinului in lungime de 394 ml 
- Str. Bistritei in lungime de 273 ml 
 
Lungimea totală a strazilor este de 11,699 km 
 
Lucrari proiectate propuse : 
      -  imbracaminte rutiera  . Sistemul rutier carosabil si pentru acostamente este alcatuit  
din 30 cm fundatie balast, 8 cm strat baza din mixtura asfaltica, 5 cm strat legatura binder si 4 cm 
strat uzura strat mixtura asfaltica . Acostamentele au acelasi sistem rutier identic cu partea carosabila 
pentru a se asigura latime minima de 5 m pentru partea carosabila .  
Toate strazile conform temei de proiectare se vor proiecta si executa la cotele existente in prezent , 
linia rosie ( cota ax drum/strada ) , respectiv nu va depasi cotele actuale. Acest aspect implica costuri 
suplimentare la terasamente sapaturi la caseta platformei, respectiv ampriza strazilor . Terasamentele 
se vor transporta intr-un depozit ales de beneficiar. 
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- semanlizare rutiera, siguranta circulatiei, scurgerea apelor pluviale. 
Semnalizarea rutiera presupune marcaje rutiere  (orizontale si transversale) si indicatoare rutiere . 
Siguranta circulatiei presupune realizarea de parapet metalic pe strazile Eternitatii si BP Hasdeu in 
zona paralui . 
Scurgerea apelor pluviale de pe platforma se realizeaza prin pante longitudinale si transersala spre 
santurile /  rigolele adiacente .   
 

 
 
Valoarea investiţiei este prezentată în Devizul general, prezentat în anexa. 

Avand in vedere cele mentionate mai sus , va supunem spre analiza si aprobare, realizarea 
obiectivului de investitii « Modernizare strazi in orasul Targu-Neamt, judetul Neamt”, cu o valoare 
totala de 18.984.750,00 lei, din care valoarea de  constructii-montaj este de 17.986.060,00 (valori 
fara TVA). 
 

 

 

     Director executiv,                                                                                Sef Biroul Investitii, 

         ec. Iosub Ecaterina                                                                                ing. Durbaca Sorin 
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Primaria orasului Tirgu Neamt                                                    
                                                                          
Nr. 21895  din  13.12.2016                                           

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

la proiectul de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii « Modernizare strazi in 
orasul Targu-Neamt, judetul Neamt” 

 
 

Investiţia va fi propusă spre finanţare în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 
28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, si pentru demararea acesteia 
este necesara realizarea in prima etapa a documentatiei de proiectare, urmand ca ulterior sa fie 
demarata lucrarea. 

 
 

              
 
 
 

PRIMAR, 

HARPA VASILIC Ă 

 






