
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
Proiect 

 

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 infrastructură de agrement" 
 
Axa prioritară 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/2017/7/7.1/2  
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
 

 Având în vedere apelul de proiecte nr. POR/2017/7/7.1/2, 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;  

Având în vedere H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice; 

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. 17.845 din 16.10.2017; 

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 infrastructură de agrement", 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/2017/7/7.1/2;  



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

ART. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: "Construire infrastructură de agrement", în 
cuantum de 15795150 lei  (inclusiv T.V.A.);  

ART. 4. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Oraşului Tîrgu Neamţ, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de în cuantum de 485259 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului "Construire 
infrastructură de agrement", din care: 312447 lei reprezintă contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă 
si 172812 lei reprezintă valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului;  

ART. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
"Construire infrastructură de agrement", pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor 
asigura din bugetul local al oraşului Tîrgu Neamţ;  

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 Vasilică 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. 

  
 

Iniţiator, 
Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 

Harpa Vasilică 
 

          Avizat legalitate, 
              Secretar, 

                 C.J. Țuțu Ion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexă la H.C.L. nr. …… din …………….. 
 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI 
 

CONSTRUIRE INFRASTRUCTURĂ DE AGREMENT 
  

Prin proiectul de investiție se propune construirea unei infrastructuri de agrement în orașul Tîrgu Neamț 
respectiv se vor:  

� crearea, reabilitarea, modernizarea, amenajarea spatiilor verzi; 
 Numărul cadastral 55729 aferent investiției propuse, cuprinde o suprafață de 25001.50 mp de teren din 
spațiul verde, identificat cu numărul 334. Din aceasta, prin proiectul propus, se ocupă o suprafață de 2499.54 mp. 
Totodată, prin proiect se va crea și o suprafață nouă de spațiu verde amenajat, în suprafață de 688.91 mp. 
 Menționăm că suprafață spațiu verde identificat cu numărul 334, conform fișei teren spațiu verde este egală 
cu 26.602,40 mp, din care: 25001,50 mp se suprapune cu numărul cadastral angajat prin proiect. 

Suprafața totală de spații verzi amenajate prin înierbări cu gazon și plantări de arbori și arbuști decorativi va 
fi de 23190.87 mp, respectiv va ocupa suprafața de spațiu verde liberă de construcții şi suprafața de spațiu verde 
nou creată. 

Lucrări propuse pe spaţiu verde:inierbări gazon pe o suprafaţă de 23190.87 mp, plantări de: Abies 
Concolor Compacta: 6 buc, Acer japonicum Atropurpureum 49 buc, Betula pendula: 10 buc, Cornus alba Aurea: 21 
buc, Fraxinus excelsior: 15 buc, Cornus alba Elegantissima: 39 buc,Juniperus squamata Meyeri: 10 buc, 
Koelreuteria paniculata: 7 buc. 

 
� realizarea de sisteme de irigatii pentru spatiile verzi;  

Prin prezentul proiect se propune realizarea de sisteme de irigaţii pentru suprafaţa de 23190.87 mpde 
spaţiu verde, atât cel existent câ şi cel amenajat prin proiect. 

 
� Dotare cu mobilier urban;  

Prin prezentul proiect se propune dotarea cu mobilier urban, sensîn care se vor amplasa: 32 de bănci 
pentru relaxare şi 45  pubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor.   
 

� Crearea de facilitati pentru agrement pe terenuri amenajate -  zone speciale pentru sport, 
amfiteatru in aer liber; 

Prin prezentul proiect se propune: 
→ amenajarea a două terenuri de sport cu o suprafaţă de 1791 mp. Terenurile de sport vor fi 

înierbate, imprejmuite şi vor avea lumină artificială.  
→ construirea unui amfiteatru în aer liber care va fi compus din: corp şcene -C1 şi corp gradene-C2. 

Suprafață construită a acestuia va fi de: 1387.75 mp fără senele descoperite sau 1642.81 mp 
inclusiv scene descoperite. 

 
� Instalare Wi-Fi în spaţiile publice 

Prin prezentul proiect se propuneinstalare Wi-Fi în spaţiile publice, respectiv în zona Parc Cetate, areal 
angajat prin proiect. 
De asemenea prin intermadiul prezentului proiect se va amenaja: 

- o parcare betonată care va avea o suprafaţă de 1748,72 mp  



- o platformă deşeuri betonată care va avea o suprafaţă de 35,50 mp 
- alei de acces şi trotuare care vor avea o suprafaţă de 982,06 mp, din care: 856,74 mp pe suprafaţa 

spaţiului verde identificat prin fişa spaţiului verde numărul 334. Aleile vor fi  din pavele montate pe pat de 
nisip, bordurile marginale vor fi fixate în beton si vor fi instalaţi electrice pentru iluminare.  

- O imprejmuire din plasa bordurata a infrastructurii de agrement. 
 

 
Proiectul „CONSTRUIRE INFRASTRUCTURĂ DE AGREMENT” propus valorifică caracterul de spațiu 

verde a amplasamentului și focalizează investiția pe crearea unor obiective de interes pentru populație ce au 
capacitatea de a dezvolta potențialul turistic al zonei. Întrucât orașul nu dispune de o amenajare modernă, destinată 
organizării de evenimente culturale și de divertisment în aer liber, se propune construirea unui amfiteatru cu o 
capacitate de 896 locuri (8 pentru persoane cu dizabilități). 

Proiectul „CONSTRUIRE INFRASTRUCTURĂ DE AGREMENT” propus revitalizează o zonă 
nemodernizată, dar care are un important potențial turistic și de agrement, datorită poziționării sale în imediata 
vecinătate a Cetății Neamțului și a zonei împădurite situate în nord-vestul orașului. Proiectul propus îmbunătățește 
calitatea spațiilor verzi existente, creează spații verzi noi și încurajează organizarea și desfășurarea activităților în 
aer liber prin promovarea evenimentelor sportive, culturale și de divertisment. Atât amfiteatrul, cât și terenurile de 
sport și aleile de acces, pun la dispoziția populației spații moderne pentru petrecerea timpului liber, utilate 
corespunzător. 

Ca variante de realizare, s-au analizat de asemenea două scenarii. 
 

SCENARIU I – execuția amfiteatrului propus pe o structură mixtă din beton armat și lemn lamelat ignifugat 
propune ca amfiteatrul propus să fie executat pe o structură mixtă din beton armat și lemn lamelat. Caracteristicile 
tehnice, funcțional-arhitecturale și tehnilogice sunt următoarele: 
 
Amfiteatru în aer liber 

- compus din C1 – corp scene 
- compus din C2 – corp gradene 

Suprafață construită: 1387.75 mp (1642.81 inclusiv scene descoperite) 
 

Înălțime C1: H. max. atic: 5,25 m 
  H. max. acoperiș membrană tensionată: 8,83 m 
  Regim de înălțime: - P 
 
Înălțime C2: H. max. arce lemn lamelar: 14,95 m 
  H. max. stâlpi metalici susțimere: 23,05 m 

Regim de înălțime: - P + 1E 
 
 

Descriere funcțională C1 – corp scene: 
• Hol regrupare  85,63 mp 
• Depozit   14,74 mp 
• Depozit   14,74 mp 
• Sp.tehnic  10,34 mp 
• Sp.tehnic  10,34 mp 
• Cabină actori  21,28 mp 



• Cabină actori  21,28 mp 
• Grup sanitar  15,28 mp 
• Grup sanitar  15,28 mp 
• Hol acces scenă 11.20 mp 
Terase: 2 x 21.70 mp 
Scene descoperite:  scenă gradene 153.50 mp (s.utilă) 
   Scenă stadion 85,90 mp (s.utilă) 
 
Descriere funcțională C2 – corp gradene: 
Parter 
• Spațiu polivalent 516,28 mp 
• Hol   12,90 mp 
• Cam. Tehnică  9,81 mp 
• G.S. dizabilități  8,76 mp 
• Grup sanitar B  22,78 mp 
• Grup sanitar F  26,10 mp 
• Hol   12,90 mp 
• Cam. Tehnică  9,81 mp 
• G.S. dizabilități  8,76 mp 
• Grup sanitar B  22,78 mp 
• Grup sanitar F  26,10 mp 
 
Gradene 
• Gradene spectatori – capacitate 896 locuri (8 pentru persoane cu dizabilități) 
• Cabina tehnica  11,94 mp 
 
Spațiul polivalent situat sub gradenele spectatorilor va găzdui expoziții temporare sau evenimente culturale 

publice sau destinate unui public restrâns. 
 

 SISTEM CONSTRUCTIV 
 
 C1 – corp scene: - fundații continue beton armat 
    - cadre din beton armat 
    - acoperiș tip terasă – beton armat 
  
 C2 – corp gradene: - fundații izolate beton armat 
    - cadre din beton armat 
    - gradene din beton armat 

- structura acoperis – lemn lamelat ignifugat și tratat cu vopseluri ignifuge 
incolore – rezistență la foc 15 minute. 

 
 FINISAJE 
 
 C1 – corp scene: 
 Finisaje exterioare: - soclu – tencuială soclu / parțial piatră naturală 



- Închideri exterioare: placaj lemn tratat / parțial tencuială decorativă 
- Pereți cortină și brise-soleil 
- scenă realizată din lemn lamelar 
- balustrade din panouri din sticlă securizată 
- trepte exterioare din granit fiamat 
- tâmplărie exterioară din aluminiu 
 

Finisaje interioare - pardoseli din lemn lamelar și granit fiamat 
   - pereți – var lavabil și travertin (grupuri sanitare) 
   - tavane false din gipscarton 
   - tâmplărie interioară din aluminiu 
   - compartimentări HPL – grupuri sanitare 

 
 C2 – corp gradene: 
 Finisaje exterioare: - beton aparent (parțial placaj lemn și tencuială decorativă) 
    - lemn lamelar tratat – structură aparentă 
    - gradene cu șezut din lemn tratat 
    - balustrade din sticlă securizată 

- rampe de acces pentru persoane cu dizabilități beton aparent (antiderapant) 
- pereți cortină și brise-soleil 
- învelitoare din membrană tensionată 
 

Finisaje interioare - pardoseli din granit (grupuri sanitare) și pavele (spațiu polivalent) 
    - pereți – var lavabil și travertin (grupuri sanitare) 
    - tavane false din gipscarton / lemn lamelar (spațiu polivaslent) 
    - tâmplărie interioară din aluminiu 
    - compartimentări HPL – grupuri sanitare 

 
 
 

Parcare – 1748.72 mp 
 - platforma betonata 

Terenuri de sport 
Suprafață : 1791 mp 
-terenuri înierbate și împrejmuite 
-iluminare artificială 
 
Alei de acces si trotuare  - 982,06 mp 

 -din care: 856.74 mp pe spațiul verde nr.334  
 - alei cu pavele montate pe pat de nisip  
 - borduri marginale fixate în beton 
 - instalații electrice pentru iluminare 

- mobilier urban: bănci pentru relaxare (32 buc.), pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor (45 buc.) 
 
 
 



Amenajare spatii verzi  
 Numărul cadastral 55729 aferent investiției propuse, cuprinde o suprafață de 25001.50 mp de teren din 
spațiul verde, identificat cu numărul 334. Din aceasta, prin proiectul propus, se ocupă o suprafață de 2499.54 mp. 
Totodată, prin proiect se va crea și o suprafață nouă de spațiu verde amenajat, în suprafață de 688.91 mp. 
 Menționăm că suprafață spațiu verde identificat cu numărul 334, conform fișei teren spațiu verde este egală 
cu 26.602,40 mp, din care:25001,50 mp se suprapune cu numărul cadastral angajat prin proiect. 

Suprafața totală de spații verzi amenajate prin înierbări cu gazon și plantări de arbori și arbuști decorativi va 
fi de 23190.87 mp (suprafața de spațiu verde liberă de construcții + suprafața de spațiu verde nou creată). 

Lucrări propuse: 
  -irigatii 
  -inierbari gazon: 23190.87 mp 
  -plantari Abies Concolor Compacta: 6 buc 
  -plantari Acer japonicum Atropurpureum: 49 buc 
  -plantari Betula pendula: 10 buc 
  -plantari Cornus alba Aurea: 21 buc 
  -plantari Fraxinus excelsior: 15 buc 
  -plantari Cornus alba Elegantissima: 39 buc 
  -plantari Juniperus squamata Meyeri: 10 buc 
  -plantari Koelreuteria paniculata: 7 buc 

-instalare Wi-Fi in spatiile publice 
 

Platforma deseuri  - 35,50 mp 
  - platforma betonata 

Imprejmuire– plasa bordurata 
 

SCENARIU II – execuția amfiteatrului propus pe o structură portantă metalică -propune ca amfiteatrul propus 
să fie executat cu un sistem structural metalic, respectiv cadre metalice și închideri și compartimentări din panouri 
sandwich. Caracteristicile tehnice, funcțional-arhitecturale și tehnologice sunt următoarele: 
Amfiteatru în aer liber 

- compus din C1 – corp scene 
- compus din C2 – corp gradene 

Suprafață construită: 1387.75 mp (1642.81 inclusiv scene descoperite) 
 

Înălțime C1: H. max. atic: 5,25 m 
  H. max. acoperiș membrană tensionată: 8,83 m 
  Regim de înălțime: - P 
 
Înălțime C2: H. max. arce metalice: 12.10 m 
  H. max. stâlpi metalici susțimere: 20.92 m 

Regim de înălțime: - P + 1E 
 
 

Descriere funcțională C1 – corp scene: 
• Hol regrupare  85,63 mp 
• Depozit   14,74 mp 
• Depozit   14,74 mp 



• Sp.tehnic  10,34 mp 
• Sp.tehnic  10,34 mp 
• Cabină actori  21,28 mp 
• Cabină actori  21,28 mp 
• Grup sanitar  15,28 mp 
• Grup sanitar  15,28 mp 
• Hol acces scenă 11.20 mp 
Terase: 2 x 21.70 mp 
Scene descoperite:  scenă gradene 153.50 mp (s.utilă) 
   Scenă stadion 85,90 mp (s.utilă) 
 
Descriere funcțională C2 – corp gradene: 
Parter 
• Spațiu polivalent 516,28 mp 
• Hol   12,90 mp 
• Cam. Tehnică  9,81 mp 
• G.S. dizabilități  8,76 mp 
• Grup sanitar B  22,78 mp 
• Grup sanitar F  26,10 mp 
• Hol   12,90 mp 
• Cam. Tehnică  9,81 mp 
• G.S. dizabilități  8,76 mp 
• Grup sanitar B  22,78 mp 
• Grup sanitar F  26,10 mp 
 
Gradene 
• Gradene spectatori – capacitate 896 locuri (8 pentru persoane cu dizabilități) 
• Cabina tehnica  11,94 mp 
Spațiul polivalent situat sub gradenele spectatorilor va găzdui expoziții temporare sau evenimente culturale 

publice sau destinate unui public restrâns. 
 

 SISTEM CONSTRUCTIV 
 
 C1 – corp scene: - fundații izolate beton armat 
    - cadre metalice – profile HEA 
    - acoperiș tip terasă – beton armat 
 
  
 
 C2 – corp gradene: - fundații izolate beton armat 
    - cadre metalice 
    - gradene din beton armat 

- structura acoperis – acoperiș metallic reticulat 
 
 



 FINISAJE 
 
 C1 – corp scene: 
 Finisaje exterioare: - soclu – tencuială soclu 

- Închideri exterioare: panouri sandwich / parțial tencuială decorativă 
- Pereți cortină și brise-soleil 
- scenă realizată din beton armat 
- balustrade din panouri din sticlă securizată 
- trepte exterioare din granit fiamat 
- tâmplărie exterioară din aluminiu 
 

Finisaje interioare - pardoseli din granit fiamat 
   - pereți gipscarton – var lavabil și travertin (grupuri sanitare) 
   - tavane false din gipscarton 
   - tâmplărie interioară din aluminiu 
   - compartimentări HPL – grupuri sanitare 

 
 C2 – corp gradene: 
 Finisaje exterioare: - panouri sandwich / placaj cu alucobond 
    - structură metalică aparentă protejată cu vopsea termospumantă 
    - gradene cu șezut din PVC 
    - balustrade din sticlă securizată 

- rampe de acces pentru persoane cu dizabilități    beton aparent 
(antiderapant) 
- pereți cortină și brise-soleil 
- învelitoare din membrană tensionată 
 

Finisaje interioare - pardoseli din granit (grupuri sanitare) și pavele (spațiu polivalent) 
    - pereți – var lavabil și travertin (grupuri sanitare) 
    - tavane false din gipscarton 
    - tâmplărie interioară din aluminiu 
    - compartimentări HPL – grupuri sanitare 

 
Parcare – 1748.72 mp 

 - platforma betonata 
Terenuri de sport 
Suprafață : 1791 mp 
-terenuri înierbate și împrejmuite 
-iluminare artificială 
 
Alei de acces si trotuare  - 982,06 mp 

 -din care: 856.74 mp pe spațiul verde nr.334  
 - alei cu pavele montate pe pat de nisip  
 - borduri marginale fixate în beton 
 - instalații electrice pentru iluminare 

- mobilier urban: bănci pentru relaxare (32 buc.), pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor (45 buc.) 



Amenajare spatii verzi  
 Numărul cadastral 55729 aferent investiției propuse, cuprinde o suprafață de 25001.50 mp de teren din 
spațiul verde, identificat cu numărul 334. Din aceasta, prin proiectul propus, se ocupă o suprafață de 2499.54 mp. 
Totodată, prin proiect se va crea și o suprafață nouă de spațiu verde amenajat, în suprafață de 688.91 mp. 
 Menționăm că suprafață spațiu verde identificat cu numărul 334, conform fișei teren spațiu verde este egală 
cu 26.602,40 mp, din care:25001,50 mp se suprapune cu numărul cadastral angajat prin proiect. 

Suprafața totală de spații verzi amenajate prin înierbări cu gazon și plantări de arbori și arbuști decorativi va 
fi de 23190.87 mp (suprafața de spațiu verde liberă de construcții + suprafața de spațiu verde nou creată). 

Lucrări propuse: 
  -irigatii 
  -inierbari gazon: 23190.87 mp 
  -plantari Abies Concolor Compacta: 6 buc 
  -plantari Acer japonicum Atropurpureum: 49 buc 
  -plantari Betula pendula: 10 buc 
  -plantari Cornus alba Aurea: 21 buc 
  -plantari Fraxinus excelsior: 15 buc 
  -plantari Cornus alba Elegantissima: 39 buc 
  -plantari Juniperus squamata Meyeri: 10 buc 
  -plantari Koelreuteria paniculata: 7 buc 

-instalare Wi-Fi in spatiile publice 
Platforma deseuri  - 35,50 mp 

  - platforma betonata 
 
– plasa bordurata 
 
Scenariu I – execuția amfiteatrului propus pe o structură mixtă din beton armat și lemn lamelat ignifugat 
propune ca amfiteatrul propus să fie executat pe o structură mixtă din beton armat și lemn lamelat. 

Această variantă de execuție nu prezintă dezavantaje semnificative, deoarece sunt asigurate toate criteriile 
de siguranță și securitate, cu un cost de execuție semnificativ redus față de alte variante posibile. Sistemul 
constructiv este unul ce implică tehnologii moderne, eficiente atât din punct de vedere economic și ecologic, cât și 
din puct de vedere al ușurinței de punere în execuție.  

Avantajele utilizării lemnului lamelar încleiat sunt legate în primul rând de resurse, acest produs putând fi 
obținut din lemn de calitate mai scăzută, din care sunt eliminate defectele (nodurile) și dintr-un material considerat 
regenerabil – lemnul. Studiile recente au arătat că la fabricarea lemnului lamelar încleiat se folosește mult mai 
puțină energie decât la beton sau oțel, ceea ce îl face un produs ecologic. Practic, comparativ cu oțelul, aceeași 
rezistență poate fi obținută cu un consum de energie de până la 6 ori mai mic. 

Comparativ cu o structură clasică din lemn, cu lemnul lamelat pot fi obținute deschideri mult mai mari, fără 
stâlpi intermediari. Această caracteristică reiese din calitățile excepționale ce le capătă materialul prin procesul de 
laminare în mai multe straturi. 

Deoarcere în procesul de sortare a lamelelor din lemn se elimină defectele importante, rămân doar 
imperfecțiuni minore care sunt distribuite uniform în masa materialului, ceea ce înseamnă o rezistenţă superioară. 
Întrucât elementele unei asemenea structuri pot avea dimensiuni dintre cele mai variate (inclusiv foarte mari), se 
poate vorbi și despre o eficiență a execuției – rapiditate și folosirea redusă a utilajelor speciale.   

Un aspect deosebit de important în ceea ce privește structurile din lemn lamelat îl constitue comportarea 
foarte bună pe care o are materialul la foc, la acțiunea umezelii și a microorganismelor. Astfel, dacă în cazul unei 
structuri clasice din lemn, aceste aspecte s-ar regăsi pe lista punctelor slabe, în cazul lemnului lamelat aspectele 



negative au fost eliminate prin tehnologia de producție ce asigură atât o protecție foarte bună la foc, cât și o 
rezistență deosebit de bună la acțiunea microorganismelor și a umezelii. 
 
Scenariu II execuția amfiteatrului propus pe o structură portantă metalică - propune ca amfiteatrul propus să 
fie executat cu un sistem structural metalic, respectiv cadre metalice și închideri și compartimentări din panouri 
sandwich. 
Varianta structurii metalice, prezintă atât avantaje, cât și dezavantaje, după cum urmează: 

• Structura metalica foloseste materialul cu cea mai buna proportie intre rezistenta si greutate care este 
100% reciclabil; 

• Nu este inflamabil – nu arde si nu contribuie la ardere in caz de incendiu; 
• Anorganic – nu este vulnerabil la mucegaiuri sau alte organisme; 
• Stabil din punct de vedere al dimensiunilor – variațiile datorate diferențelor de temperatură sunt constante 

putând fi calculate precis încă din faza de proiectare; 
• Material de constructie calitate – produs in conformitate cu standardele nationale si internationale. 

Dezavantajele identificate: 

Dezavantajul major al acestei variante îl reprezintă costul ridicat, atât al materialelor, cât și al manoperei. Astfel, 
acest sistem constructiv implică exigențe mult mai restrictive privind abaterile și toleranțele admise, ceea ce se 
traduce în primul rând prin necesitatea utilizării unei forțe de muncă specializate. Totodată, în ciuda faptului că nu 
este un material inflamabil, metalul are nevoie de protecție specială la foc pentru a putea îndeplini standardele de 
siguranță prevăzute de normativele aflate în vigoare. 

Ținând cont dementiunile prezentate mai sus si de costurile deosebit de ridicate ce se impun în 

varianta realizării construcției pe o structură metalică, condiționate atât de soluțiile tehnice specifice, cât și 

de prețul materialelor și al manoperei, se recomandă alegerea SCENARIULUI I -execuția amfiteatrului 

propus pe o structură mixtă din beton armat și lemn lamelat ignifugat. 
Alimentarea cu apă potabilă se va face conform OMS 119/2014, printr-un racord la rețeaua publică 

existentă în zonă. 
Evacuarea apelor menajere se va face conform OMS 119/2014, prin intermediul unui racord la rețeaua 

publică de canalizare existentă în zonă. 
Alimentarea cu energie electrică se va realiza printr-un branșament trifazat la rețeaua de distribuție 

existentă în zonă, soluția de alimentare fiind stabilită de către furnizor, prin aviz de racordare. 
Alimentarea cu gaze naturale se se va realiza printr-un branșament la rețeaua de gaze naturale existente 

în zonă.  
Agentul termic pentru Corp C1 Scena va fi produs de o centrala termica murale funtionand cu combustibil 

gazos. Centrala termica va fi amplasata in incaperea Spatiu tehnic. 
Încălzirea încăperilor corpului C2 se va realiza prin intermediul unor radiatoare electrice. 
Necesarul de energie termică pentru încălzirea clădirii s-a calculat conform SR 1907/1-97, SR 1907/2-97, 

STAS 6472/3-89 şi normativ C107/1 – 97. 
In scopul asigurării condiţiilor optime de confort termic se realizează o instalaţie de încălzire dimensionată 

pentru a asigura temperaturi interioare conform STAS 1907/2-91. 
Evacuarea deșeurilor menajere se va face selectiv, prin intermediul unor europubele tipizate, ce vor fi 

preluate de către o firmă de salubritate, în baza unui contract. Recipientele de colectare a deșeurilor solide vor fi 
amplasate pe o platformă impermeabilizată (lângă parcare), conform OMS 119/2014. 

 
 
 
 



Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:  
 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, 
respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 
 

Valoarea totală a obiectului de investiţii 15.795.150 lei cu TVA, din care construcţii-montaj 14.335.850 lei cu 
TVA. 

 
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice 
atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele 
şi reglementările tehnice în vigoare; 
 

Prin prezentul proiect se respecta legea Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor 
verzi din zonele urbane, cu modificările și completările ulterioare, sens in care suprafata construita dupa 
implementarea proiectului este de maxim 10% din suprafata spatiului verde ce se suprapune pe numarul cadastral 
angajat prin proiect.  

 
c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi 
ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 
 

  SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI 
NR. 
CRT. SURSE DE FINANŢARE   
I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 15,795,150 
a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent 172,812 
b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent 15,622,338 
II Contribuţia proprie, din care : 485,259 

a. 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv 
TVA aferent 312,447 

b. 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv 
TVA aferent 172,812 

III 
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 
SOLICITATĂ 15,309,891 

 
 

 
Indicatori prestabiliţi de realizare 

Denumire indicator Unitate 
măsură 

 

 

Valoare țintă 

Suprafață spații deschise/ clădiri create/ reabilitate 
în stațiuni turistice/ Delta Dunării 

metri 
pătraţi 

1,642.81 

Turism durabil: Creșterea numărului preconizat de 
vizite la siturile din patrimoniul cultural și natural și 

atracțiile care beneficiaza de sprijin 

Vizite/an 16,494.00 

 
 
 
 
 
 



 
Indicatori suplimentari de realizare 

Denumire indicator Unitate 
măsură 

 

 

Valoare țintă 

suprafata alei de acces şi trotuare metri pătraţi 982.06 

suprafata spatiu verde amenajata metri pătraţi 23,190.87 

infrastructura de agrement creata -
amfiteatru in aer liber 

metri pătraţi 1,642.81 

 
 
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 
 
 Durata proiectului incepe de la semnarea contractelor de prestari servicii de consultanta si proiectare si se 
finalizeaza cu receptia lucrarilor (august 2016 – aprilie 2021). Perioada de pregătire a cererii de finanțare este de 
15 luni, perioada de verificare a cererii de finanțare este de aproximativ 6 luni si perioada de execuție a lucrărilor 
este de 36 de luni. 
 

 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
    NR. 17845 DIN 16.10.2017 
 
 
 

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 infrastructură de agrement" 
 
 

  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/2017/7/7.1/2, 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 infrastructură de agrement”. 

Prin proiect, se propune construirea unui amfiteatru în aer liber cu o capacitate totală 
de  896 de locuri (dintre care 8 pentru persoane cu dizabilităţi), amenajarea de spaţii verzi, 
amenajarea aleilor de acces, amenajarea unei parcări, terenuri de sport. 

Obiectivul general al investiţiei îl constituie îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru 
populaţia oraşului şi sprijinirea unei creşteri favorabile a ocupării forţei de muncă, prin 
modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de turism. 

Valoarea totală a proiectului este de 15795150 lei din care 485259 lei reprezintă 
contribuţia proprie în proiect a Oraşului Tîrgu Neamţ (312447 lei reprezintă contribuţia de 
2 % din valoarea eligibilă si 172812 lei reprezintă valoarea cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului) . 

Timp de implementare proiect (după aprobarea cererii de finanţare) = 36 luni. 
 
 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 

 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                     AVIZAT, 
Comp. Planificare şi Dezvoltare Locală                                                  PRIMAR, 
NR. 17845 DIN 16.10.2017                                                            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 infrastructură de agrement" 
 

 

Primăria oraşului Tg. Neamţ doreşte să realizeze proiectul “Construire infrastructură de 
agrement”, 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/2017/7/7.1/2, 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. 

Prin proiect, se propune construirea unui amfiteatru în aer liber cu o capacitate totală de  896 de 
locuri (dintre care 8 pentru persoane cu dizabilităţi), amenajarea de spaţii verzi, amenajarea aleilor de 
acces, amenajarea unei parcări. 

Obiectivul general al investiţiei îl constituie îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru populaţia 
oraşului şi sprijinirea unei creşteri favorabile a ocupării forţei de muncă, prin modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii de turism. 

 
Prin proiectul de investiție se propune construirea unei infrastructuri de agrement în orașul Tîrgu 

Neamț respectiv se vor:  
� crearea, reabilitarea, modernizarea, amenajarea spatiilor verzi; 

 Numărul cadastral 55729 aferent investiției propuse, cuprinde o suprafață de 25001.50 mp de 
teren din spațiul verde, identificat cu numărul 334. Din aceasta, prin proiectul propus, se ocupă o 
suprafață de 2499.54 mp. Totodată, prin proiect se va crea și o suprafață nouă de spațiu verde amenajat, 
în suprafață de 688.91 mp. 
 Menționăm că suprafață spațiu verde identificat cu numărul 334, conform fișei teren spațiu verde 
este egală cu 26.602,40 mp, din care: 25001,50 mp se suprapune cu numărul cadastral angajat prin 
proiect. 

Suprafața totală de spații verzi amenajate prin înierbări cu gazon și plantări de arbori și arbuști 
decorativi va fi de 23190.87 mp, respectiv va ocupa suprafața de spațiu verde liberă de construcții şi 
suprafața de spațiu verde nou creată. 

Lucrări propuse pe spaţiu verde:inierbări gazon pe o suprafaţă de 23190.87 mp, plantări de: Abies 
Concolor Compacta: 6 buc, Acer japonicum Atropurpureum 49 buc, Betula pendula: 10 buc, Cornus alba 
Aurea: 21 buc, Fraxinus excelsior: 15 buc, Cornus alba Elegantissima: 39 buc,Juniperus squamata 
Meyeri: 10 buc, Koelreuteria paniculata: 7 buc. 



 
� realizarea de sisteme de irigatii pentru spatiile verzi;  

Prin prezentul proiect se propune realizarea de sisteme de irigaţii pentru suprafaţa de 23190.87 
mpde spaţiu verde, atât cel existent câ şi cel amenajat prin proiect. 

 
� Dotare cu mobilier urban;  

Prin prezentul proiect se propune dotarea cu mobilier urban, sensîn care se vor amplasa: 32 de 
bănci pentru relaxare şi 45  pubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor.   
 

� Crearea de facilitati pentru agrement pe terenuri amenajate -  zone speciale pentru 
sport, amfiteatru in aer liber; 

Prin prezentul proiect se propune: 

→ amenajarea a două terenuri de sport cu o suprafaţă de 1791 mp. Terenurile de sport vor fi 
înierbate, imprejmuite şi vor avea lumină artificială.  

→ construirea unui amfiteatru în aer liber care va fi compus din: corp şcene -C1 şi corp 
gradene-C2. Suprafață construită a acestuia va fi de: 1387.75 mp fără senele descoperite 
sau 1642.81 mp inclusiv scene descoperite. 
 

� Instalare Wi-Fi în spaţiile publice 
Prin prezentul proiect se propuneinstalare Wi-Fi în spaţiile publice, respectiv în zona Parc Cetate, 

areal angajat prin proiect. 
De asemenea prin intermadiul prezentului proiect se va amenaja: 

- o parcare betonată care va avea o suprafaţă de 1748,72 mp  
- o platformă deşeuri betonată care va avea o suprafaţă de 35,50 mp 
- alei de acces şi trotuare care vor avea o suprafaţă de 982,06 mp, din care: 856,74 mp pe suprafaţa 

spaţiului verde identificat prin fişa spaţiului verde numărul 334. Aleile vor fi  din pavele montate 
pe pat de nisip, bordurile marginale vor fi fixate în beton si vor fi instalaţi electrice pentru 
iluminare.  

- O imprejmuire din plasa bordurata a infrastructurii de agrement. 
 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:  
 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA 
şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 

 
Valoarea totală a obiectului de investiţii 15.795.150 lei cu TVA, din care construcţii-montaj 

14.335.850 lei cu TVA. 
 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să 
indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 
standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

 
Prin prezentul proiect se respecta legea Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea 

spațiilor verzi din zonele urbane, cu modificările și completările ulterioare, sens in care suprafata 
construita dupa implementarea proiectului este de maxim 10% din suprafata spatiului verde ce se 
suprapune pe numarul cadastral angajat prin proiect.  

 
c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 
specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 



 
  SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI 

NR. 
CRT. SURSE DE FINANŢARE   

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 15,795,150 
a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent 172,812 
b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent 15,622,338 
II Contribuţia proprie, din care : 485,259 

a. 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv 
TVA aferent 312,447 

b. 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv 
TVA aferent 172,812 

III 
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 
SOLICITATĂ 15,309,891 

 
Indicatori prestabiliţi de realizare 

Denumire indicator Unitate 
măsură 

 

 

Valoare țintă 

Suprafață spații deschise/ clădiri create/ 
reabilitate în stațiuni turistice/ Delta Dunării 

metri 
pătraţi 

1,642.81 

Turism durabil: Creșterea numărului preconizat 
de vizite la siturile din patrimoniul cultural și 
natural și atracțiile care beneficiaza de sprijin 

Vizite/an 16,494.00 

 
 

Indicatori suplimentari de realizare 

Denumire indicator Unitate 
măsură 

 

 

Valoare țintă 

suprafata alei de acces şi trotuare metri pătraţi 982.06 

suprafata spatiu verde amenajata metri pătraţi 23,190.87 

infrastructura de agrement creata -
amfiteatru in aer liber 

metri pătraţi 1,642.81 

 
 
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 
 
 Durata proiectului incepe de la semnarea contractelor de prestari servicii de consultanta si 
proiectare si se finalizeaza cu receptia lucrarilor (august 2016 – aprilie 2021). Perioada de pregătire a 
cererii de finanțare este de 15 luni, perioada de verificare a cererii de finanțare este de aproximativ 6 luni 
si perioada de execuție a lucrărilor este de 36 de luni. 
 

 
Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală,                              Direcţia Buget – Contabilitate, 
                 Ing. Amihăilesei Daniel                                                               Ec. Tanasa Carmen 
 

 
Serviciul Juridic, 

Cj. Iovoaea Ciprian 


























