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Anexa nr. 2 la Proiectul de hotarare nr._______  
     Nr. 10363/22.06.2017                                          
 
                                                    TEMA DE PROIECTARE  
                                            PENTRU MONUMENTUL ISTORIC: 
                                     Pretura, azi Biblioteca Oraseneasca Targu Neamt 
Denumire proiect: 
EXTINDERE SI MODERNIZARE BIBLIOTECA ORASANEASCA “ION CREANGA” TARGU NEAMT 
 
 1.  ELEMENTE DE RECUNOASTERE  A MONUMENTULUI 

1.1 DENUMIRE:  PRETURA PLASEI TARGU NEAMT, AZI BIBLIOTECA ORASENEASCA- monument 
aflat pe lista monumentelor istorice din Targu Neamt-2015-cod LMI NT-II-m-B-10714 

1.2 LOCALIZARE: Strada Stefan cel Mare nr.66, orasul Targu Neamt, judetul Neamt 
1.3 FUNCTIUNEA ANTERIOARA: Sediul pasager al preturii plasei Targu Neamt , Casa  de oaspeti pentru 

Partidul Comunist pana la desfiintarea raionului in1968( forma administrativa a vremii) , ulterior si de lunga 
durata locuinta primarului Ungureanu Gheorghe, membru marcant al partidului comunist; pana in anul 1968 - 
sediul protectiei plantelor; din anul 1968  functioneaza ca Biblioteca Oraseneasca.  

1.4 FUNCTIUNEA ACTUALA:   Biblioteca Oraseneasca 
1.5 FUNCTIUNEA PROPUSA:  Biblioteca Oraseneasca 
1.6 PROPRIETAR: Primaria orasului Targu Neamt; act de proprietate: 

 
2. DATARE; SCURT ISTORIC 

2.1. DATARE:                         sf. sec. XIX /1892            
2.2. SCURT ISTORIC:   constructia  a fost sediul pasager al Preturii Plasei Targu Neamt , camere de oaspeti pentru 

Partidul Comunist pana la desfiintarea raionului (forma administrativa a vremii) , ulterior si de lunga durata 
locuinta primarului Ungureanu Gheorghe, membru marcant al Partidului Comunist;  pana in anul 1968 - sediul 
protectiei plantelor; din anul 1968  functioneaza ca Biblioteca Oraseneasca.  

 
3. DESCRIERE / ETAPE DE CONSTRUIRE/ IMPORTANTA 

 
 3.1. DESCRIERE: Biblioteca Oraseneasca este o constructie cu un singur nivel , ce are in plan o forma generala alcatuita 
dintr-un dreptunghi, cu o serie de iesinduri si intranduri, precum si o curte interioara. Constructia nu are subsol. 
  
3.2. ETAPE DE CONSTRUIRE:  
Constructia a fost realizata intr-o singura etapa, fiind finalizata in anul 1892.  
  
3.3.IMPORTANTA:  LOCALA     
    

4. STAREA DE CONSERVARE  
4.1. STARE FIZICA : de degradare, cu desprinderi de tencuiala, infiltratii de apa;gratiile de la ferestre îi dau un aspect auster, 
iar tâmplăria din lemn  dă semne evidente de imbatranire, la fel ca si tencuiala de pe fatadă, cazuta in multe locuri; fatada 
vestica (dinspre oras) este intr-o stare deplorabila. Sarpanta confectionata din lemn prezinta multiple zone de deteriorare.   
  

5. DOCUMENTATII SI LUCRARI ANTERIOARE REFERITOR LA MONUMENT  
5.1. FISA DE MONUMENT: monument aflat pe lista monumentelor istorice din Targu Neamt-2015-cod LMI NT-II-m-B-
10714 
5.2. LUCRARI PUBLICATE: Târgu Neamţ  Monografie, Gavril Luca , 2008 si referiri pasagere in bibliografia anexata. 
5.3. PROIECTE ANTERIOARE: ultima reparatie capitala s-a facut in anul1995; atunci s-a construit un grup sanitar format 
dintr-un spatiu comun pentru chiuveta si doua cabine de wc; cabinele s-au construit printr-o extindere locala situata pe fatada 
vestica, in afara partiului initial al constructiei; in perioada in care a fost locuinta primului secretar al Partidului Comunist, in 
spatele Bibliotecii la o distanta de aprox 2 m de aceasta s-a construit un corp de cladire pe parter, format din doua camere; in 
momentul prezent aceasta constructie este intr-o stare avansata de degradare; 
  

6. CERCETARI SI INVESTIGATII   
Nu sunt consemnate in cazierul constructiei etape de proiectare preliminare necesare in vederea asigurarii bazei de date 
pentru elaborarea fazei ulterioare, drept pentru care s-au intocmit urmatoarele documentatii:  
Relevee arhitectura + relevee de degradari/ DA 
Actualizare ridicare topografica / exista ridicare topograftca actualizata/ DA 
Studiu geotehnic/ DA 
Cercetarea arheologica / sondaje: NU 
Expertiza tehnica a constructiei./DA  
Sondajela fundatii dezveliri sub supraveghere arheologica /NU 
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    7. ETAPIZAREA PROIECTARII 
ETAPA I : INTERVENTII DE URGENTA (daca este cazul de scoatere din pericol) 
ETAPA II: PROIECT DE RESTAURARE , CONSOLIDARE , EXTINDERE SI MODERNIZARE 
a. Lucrari preliminare 
- cercetari si investigatii - conf. punctul 6 
b. faze de proiectare 
- EXPERTIZA TEHNICA 
Va fi intocmita si verficata conform prevederilor legale, de catre experti atestati si va cumula, CONCLUZIILE TEHNICO-
FINANCIARE ALE TUTUROR EXPERTIZELOR CARE AU FOST NECESARE: 
I . Expertiza tehnica de structura  
2. Studiu istorico-arhitectural 
3. Asistenta  arheologics la sondajele efectuate la fundatii 
4. Expertiza arheologica- sondaje 
5. Expertiza componente artistice 
6. Expertiza biologica 
7. Sondaje la fundatii, dezveliri sub supravegherea arheologica 
8. Concluzii, inclusiv solulia de interventie, TINANAD CONT DE TOTI FACTORII ANALIZATI 
9. Estimarea valorilor necesare pentru implementarea solutiilor INCLUSIV de consolidare 
propuse.  
Concluziiile fazei: EXPERTIZA TEHNICA vor ti preluate si in D.A.L.I. 
Expertiza tehnica se va corela cu proiectul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BIBLIOTECA ORASANEASCA “ION 
CREANGA” TARGU NEAMT.   
 
c. documentatie de avizare pentru lucrari de interventii:  P.A.C./ D.T.A.C. -CONFORM 
HG.28/2008: Documentatia tehnico-economica similara  studiului de fezabilitate, elaborata  pe baza concluziilor raportului de 
expertiza  tehnica corelata cu solutia propusa: Extindere si modernizare Biblioteca Oraseneasca, pentru aprobarea 
indicatorilort tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii la constructia existenta; a se vedea mai jos structura 
Continutului cadru  in ANEXA 3 din dispozitiile HG 28/2008  
 
d. - faza "Proiect tehnic" (P.Th)             -arhitectura + verificarea proiectului 
                                                                   -rezistenta+ verificarea proiectului 
                                                                   -instalatii+verifcara proiectului 
                                                                   -documentatie economica (conform dispozitii HG28/2oo8) 
                                                                   -caiete de sarcini 
 
Toate acestea conform cu Certificatul de Urbanism eliberat de Primaria Targu Neamt. 
De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic sa fie complet  si suficient de clar, astfel incat sa se poata elabora pe baza lui 
detaliile de executie. 
El va fi verificat de catre verificatori atestati . avizat si aprobat potrivit prevederilor legale. 
 
e.-Documetatiile conexe P.Th.: - pentru obtinerea Certificatuluid e Urbanism  
                                                     - pentru obtinerea avizelor de specialitate solicitate prin  Certificatul de Urbanism  si 
necesare la intocmirea P AC 
                                                      - Proiectul pentru autorizarea  executiei lucrarilor de constructii intocmit pentru : 
- autorizarea  executarii lucrarilor de construire- P.A.C.; 
- autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare- D.T.A.D.; 
- autorizarea executarii lucrarilor de organizare de santier -D.T.O.E.; 
 
f. - faza Detalii de Executie (DE):   -arhitectura+documentatie economica 
                                                           - rezistenta+documentatie economica 
        - instalatii+ documentatie economica 
 
- Proiectul va contine detaliile de executie necesare restaurarii monumentului, precum si detalii de executie necesare 
construirii constructiei propuse -  elaborate in baza  Proiectului Tehnic verficat, avizat si aprobat potrivit legislatiri in vigoare. 
- Detaliile de executie vor fi intocmite in conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa si avizata din faza 
anterioara P. Th., cu respectarea stricta a prevederilor proiectuluit tehnic. 
 
g. Lucrari suplimentare (faze PTh+DE) 
- sistematizare verticala/ DA  
- amenajari exterioare/DA 
- retele exterioare (numai in incinta)/ DA  
- instalatie de captare a trasnetului ( conform prevederilor din normativ 120) 



 

3  
 

 
NOTA: 
Proiectele in faza P.Th. si D.E.  vor fi intocmite conform dispozitiilor Legii 50/republicata, coroborat cu cele ale H.G. 
nr.28/09.01.2008 si conform continutului cadru  stabilit prin Ordinul comun MFP-M LPTL nr. 863/02.07.2008, adaptat la 
specificul activitatilor din domeniul restaurarii monumentelor. 
Partea economica se va structura si realiza la toate fazele de proiectare respectand dispozitiile H.G. nr.28/09.01.2008 
coroborate cu cele corespunzatoare ale Ordinul comun MFF -MLPTL nr. 863/02.07.2 008. 
Documentatia de avizare pentru lucrari de interventii (D.A.L.I.) va fi intocmita CONFORM 
ANEXA 3 din HG.28/2008 coroborat cu prevederile corespunzatoare din Legea nr 50/l99l 
Republicata. 
Vor fi precizate: studiile, cercetarile si fazele de proiectare pentru care s-au intocmit documentatiile pana in prezent, precum 
si eventualele avize ale Ministerului Culturii si Cultelor, emise pentru aceste proiecte. 
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