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NOTĂ CONCEPTUALĂ 
privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție  

” Sistematizare rutieră  intersecția de la Humuleşti, oraşul Tîrgu Neamț” 
 
 
 

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII PROPUS: 
1.1. Denumirea obiectivului de investiții Lucrări de sistematizare rutieră la 

intersecția de la Humuleşti, oraşul 
Tîrgu Neamț, jud. Neamț 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor Primar Harpa Vasilică / Oraşul Tîrgu 
Neamț 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) Nu este cazul. 
1.4. Beneficiarul investiției Oraşul Tîrgu Neamț  
 
2. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII PROPUS: 
2.1. Scurtă prezentare privind: 
 a) deficiențe ale situației actuale; Sistematizarea rutieră la intersecția 

de la Humuleşti a fost modernizată în  
anul 2005 iar de atunci până în 
prezent(2017), nu au mai avut loc 
lucrări de modernizare.. 
Totodata nu au existat investitii 
majore in modrnizarea intersecției de 
la Humuleşti. 
 
 

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea 
obiectivului de investiții; 

Imbunătățirea şi fluidizarea traficului 
rutier din zonă, cât şi protejarea 
pietonilor . 

c) impactul negativ previzionat în cazul 
nerealizării obiectivului de investiții. 

Formarea de ambuteiaje , care duce 
la îngreunarea traficului rutier. 

2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de 
investiții cu aceleaşi funcțiuni sau funcțiuni 
similare cu obiectivul de investiții propus, 

În perioada 2012 – 2016 au fost 
realizate lucrări de modernizare la 
intersecția de la ”Intim” (str. Vasile 



existente în zonă, în vederea justificării 
necesității realizării obiectivului de investiții 
propus 

Alecsandri cu str. Mihai Eminescu)  şi 
intersecția de la Central (str. Ştefan 
cel Mare cu str. Mihai Eminescu), prin 
amplasare  de sensuri, montarea de 
indicatoare de presemnalizare a 
direcțiilor. 
Totodată la intersecția de la 
Humuleşti nu sa putut realiza un sens 
giratoriu ca urmare a lipsei spațiului 
de amplasare. 
 

2.3. Existența, după caz, a unei strategii, a unui 
master plan ori a unor planuri similare, 
aprobate prin acte normative, în cadrul cărora 
se poate încadra obiectivul de investiții propus 

Strategia de dezvoltare economico-
socială a oraşului Tg. Neamț pentru 
perioada 2014-2020; 
 

2.4. Existența, după caz, a unor acorduri 
internaționale ale statului care obligă partea 
română la realizarea obiectivului de investiții 

- 

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin 
realizarea investiției 

Sistematizarea rutieră a intersecției 
de la Humuleşti , prin amplasarea de 
semafoare  cu led pentru traficul 
rutier, semafoare cu led  pentru 
pietoni, semafor cu buton pentru 
pietoni la trecerea de la Obor,  
indicatoare de presemnalizare a 
direcțiilor. 

 
3. ESTIMAREA SUPORTABILITĂŢII INVESTIŢIEI PUBLICE: 
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru EXECUŢIA 

obiectivului de investiții (în mii lei cu TVA), 
luându-se în considerare, după caz: 
- costurile unor investiții similare realizate; 
- standarde de cost pentru investiții similare. 

164 511,90  f[ra TVA (conform 
devizului general estimat) 

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru PROIECTAREA, 
pe faze, a documentației tehnico-economice 
aferente obiectivului de investiție, precum şi 
pentru elaborarea altor studii de specialitate în 
funcție de specificul obiectivului de investiții, 
inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea 
avizelor, autorizațiilor şi acordurilor prevăzute 
de lege (în mii lei cu TVA) 

 

3.3. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor 
estimate (în cazul finanțării nerambursabile se 
va menționa programul operațional/axa 
corespunzătoare, identificată) 

Buget local  

 
 
 



 
4. INFORMAŢII PRIVIND REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL TERENULUI ȘI/SAU AL 
CONSTRUCŢIEI EXISTENTE: 
 Terenul aferent se află în proprietatea Oraşului Tîrgu Neamț,  intersecția str. Ion Creangă cu 
str. Mihail Sadoveanu. 
 
5. PARTICULARITĂŢI ALE AMPLASAMENTULUI/AMPLASAMENTELOR PROPUS(E) PENTRU 
REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE: 
a) descrierea succintă a 
amplasamentului/amplasamentelor propus(e) 
(localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan); 

Intersecția de la Humuleşti este 
situată la intersecția str. Ion Creangă 
cu str. Mihail Sadoveanu 

b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente 
şi/sau căi de acces posibile; 

Nu este cazul 

c) surse de poluare existente în zonă; Nu este cazul 

d) particularități de relief; Nu este cazul 

e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi 
posibilități de asigurare a utilităților; 

În zona se află  toate utilitățile (apă, 
canal, energie electrică, gaz metan, 
telefonie) 

f) existența unor eventuale rețele edilitare în 
amplasament care ar necesita relocare/protejare, în 
măsura în care pot fi identificate; 

Nu este cazul 

g) posibile obligații de servitute; Nu este cazul 

h) condiționări constructive determinate de starea 
tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcții 
existente în amplasament, asupra cărora se vor face 
lucrări de intervenții, după caz; 

Nu este cazul 

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform 
documentațiilor de urbanism aprobate - plan 
urbanistic general/plan urbanistic zonal şi 
regulamentul local de urbanism aferent; 

Nu este cazul 

j) existența de monumente istorice/de arhitectură 
sau situri arheologice pe amplasament sau în zona 
imediat învecinată; existența condiționărilor specifice 
în cazul existenței unor zone protejate. 

Nu este cazul 

 
6. DESCRIEREA SUCCINTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII PROPUS, DIN PUNCT DE VEDERE 
TEHNIC ȘI FUNCŢIONAL: 
a) destinație şi funcțiuni; infrastructură 
b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, 
preconizate; 

- Fluidizarea traficului rutier 
- Siguranța pietonilor 
- Îmbunătățirea condițiilor de trafic 
rutier 

c) durata minimă de funcționare apreciată 
corespunzător destinației/funcțiunilor propuse; 

Conform perioadei de garanție 

d) nevoi/solicitări funcționale specifice. Conform normativelor specifice in 
vigoare. 

 



7. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII ELABORĂRII, DUPĂ CAZ, A: 
- studiului de prefezabilitate, în cazul 
obiectivelor/proiectelor majore de investiții; 
- expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic 
ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize 
relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul 
intervențiilor la construcții existente; 
- unui studiu de fundamentare a valorii resursei 
culturale referitoare la restricțiile şi permisivitățile 
asociate cu obiectivul de investiții, în cazul 
intervențiilor pe monumente istorice sau în zone 
protejate. 

- nu este cazul  

 
   Data, 
                                                  

 31.07.2017 
 
 
             Director economic  Compartiment Transporturi, Iluminat Public 
 ec. Ecaterina Iosub                     ing. Cezar Cojocariu 


