
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea propunerii de modificare a traseului actual al DN 15B de la 
km 44+980 la km 47+850, lungime = 2+870 km, prin ruta ocolitoare intersecţie 
Str. Mihai Eminescu cu str. Castanilor, până la intersecţie Str. Castanilor cu 

str. Ştefan cel Mare, lungime = 4+453 km 
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare precum şi  prevederile OG nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare;  

Luând act de Expunerea de motive  nr. 22109  din  15.12.2016  înaintată de 
Primarul oraşului Tîrgu Neamţ,  precum și Raportul  de specialitate al Compartimentului 
Transporturi  din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamţ. 

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului 
Tîrgu Neamţ; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin.( 2), lit. „c”, ale art. 45 alin (3) şi ale art. 
115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 
    HOTĂRĂŞTE: 
 

         Art. 1. Se aprobă propunerea de modificare a traseului actual al DN 15B de la km 
44+980 la km 47+850, lungime de 2+870 km, prin ruta ocolitoare intersecţie Str. Mihai 
Eminescu cu str. Castanilor, până la intersecţie Str. Castanilor cu str. Ştefan cel Mare, 
lungime de 4+453 km; 

Art. 2. Modificarea traseului respectiv se operează de la data emiterii avizului 
conform al Ministerului Transporturilor. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul 
oraşului Tîrgu Neamţ, prin serviciile din subordine. 

       Art.4 Secretarul orașului Tîrgu Neamţ , prin Compartimentul Administraţie Publică 
Local , va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor 
interesate. 

  
                             Iniţiator, 
                              Primar    Avizat legalitae 

Harpa Vasilică         Secretar oraş 
       Jr. Laura Elana Maftei 

   



 
Primăria orașului Tîrgu Neamț           Aprob 
Compartiment Transporturi                        Primar, 
Nr.  22109 din  15.12.2016                       Vasilica Harpa 
 

     RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 la proiectul de hotarâre pentru aprobarea propunerii privind modificarea traseului 
actual al DN 15 B de la km 44+980 la km 47+850, lungime  de 2 +870 km, prin ruta 
ocolioare, intersecţia str. MihaiEminescu cu str. Castanilor, până la intersecţia str. 
Castanilor cu str. Ştfan cel Mare, lungime de 4+453 km. 
 
 Având în vedere prevederile art 11 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale avizului nr. 11769 din 19.03.2016, eliberat de 
Direcţia de drumuri şi Poduri Iasi pentru avizul Planulul urbanistic al oraşului Tîrgu 
Neamţ. 
 DN 15 B traversează oraşul Tîrgu Neamţ pe sectorul cuprins între km 44+980 
respectiv km 49 + 000, prin centrul oraşului pe str. Ştefan cel Mare şi str. Mihai 
Eminescu. 

Solicitarea de modificare a traseului are ca scop preluarea în administrare de către 
oraşul Tîrgu Neamţ al actualului traseu prin centrul oraşului Tîrgu Neamţ, în lungime de 
2 + 870 km. 

Preluarea drumului este necesară deoarece: 
- oraşul Tîrgu Neamţ fiind amplasat într- o zonă turistică, atrage un număr mare de 

turişti, motiv pentru care administraţia locală este obligată să asigure un standard 
corespunzător privind modul de organizare şi reglementare a circulaţiei în vederea 
asigurării condiţiilor de siguranţă a traficului rutier şi a pietonilor, prin execuţia 
marcajelor, amenajarea trotuarelor şi a pistelor pentru biciclişti, amenajarea şi 
modernizarea intersecţiilor, asigurarea locurilor de parcare. 

- consiliul local nu poate angaja în condiţii legale cheltuieli pentru executarea de 
lucrări sau întreţinerea drumului DN 15 B. 

- ruta ocolitoare este modernizată şi concepută pentru preluarea traficului greu. 
- administratorul actual al DN 15 B nu dispune de fondurile necesare pentru 

executarea de lucrări sau întreţinere. 
Ca urmare a celor menţionate mai sus , propunem Consiliului Local al orașului 

Tîrgu Neamţ spre analiză, dezbatere și aprobare Proiectul de Hotărîre privind 
modificarea traseului actual al DN 15 B de la km 44+980 la km 47+850, lungime  de 2 
+870 km, prin ruta ocolioare, intersecţia str. MihaiEminescu cu str. Castanilor, până la 
intersecţia str. Castanilor cu str. Ştfan cel Mare, lungime de 4+453 km. 

 
 
      Intocmit 
         Ing. Cezar Nicolae Cojocariu 
 
 
 
 



Primăria orașului Tîrgu Neamț       
               Primar                      
Nr.  22109 din  15.12.2016      
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 la proiectul de hotarâre pentru aprobarea propunerii privind modificarea traseului 
actual al DN 15 B de la km 44+980 la km 47+850, lungime  de 2 +870 km, prin ruta 
ocolioare, intersecţia str. Mihai Eminescu cu str. Castanilor, până la intersecţia str. 
Castanilor cu str. Ştfan cel Mare, lungime de 4+453 km. 
 
 
 
 Văzând raportul de specialitate nr. 22109 din  15.12.2016 întocmit de către 
Compartimentul Transporturi, din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ 
 Având în vedere prevederile art 11 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale avizului nr. 11769 din 19.03.2016, eliberat de 
Direcţia de drumuri şi Poduri Iasi pentru avizul Planulul urbanistic al oraşului Tîrgu 
Neamţ. 
 DN 15 B traversează oraşul Tîrgu Neamţ pe sectorul cuprins între km 44+980 
respectiv km 49 + 000, prin centrul oraşului pe str. Ştefan cel Mare şi str. Mihai 
Eminescu. 

Solicitarea de modificare a traseului are ca scop preluarea în administrare de către 
oraşul Tîrgu Neamţ al actualului traseu prin centrul oraşului Tîrgu Neamţ, în lungime de 
2 + 870 km. 
 În acest sens am iniţiat şi vă propun spre analiză, dezbatere şi adoptare Proiectul de 
Hotărîre privind modificarea traseului actual al DN 15 B de la km 44+980 la km 47+850, 
lungime  de 2 +870 km, prin ruta ocolioare, intersecţia str. MihaiEminescu cu str. 
Castanilor, până la intersecţia str. Castanilor cu str. Ştfan cel Mare, lungime de 4+453 
km. 
 
 
 
 
  

Inițiator 
PRIMAR, 

Vasilică Harpa 
 
 

 
 
 


