
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 
 
PROIECT 
 

 
     HOTARÂRE 

 
privind aprobarea fazelor Notă conceptuală, Temă de proiectare, Fisa obiectivului si valoare estimata 

pentru obiectivul de investiţii 
 “Amenajare si modernizare parcari - 10 parcari in orasul Tg. Neamt, judetul Neamt” 

  
   
                   
            Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 

- Legea 500/2002 privind finanţele publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 1. Alin. (2), art. 3, art. 4 , art. 5 alin (2) din 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;  

            Luând act de expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi raportul de 
specialitate nr. 16500/25.09.2017 al Serviciului Investiţii si Transporturi si Directiei Buget-Contabilitate; 

În temeiul art.36 alin.(2), lit. ”b”, alin (4), lit. ”d”, ale art. 45, alin (2) 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 aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiţii “Amenajare si modernizare 
parcari - 10 parcari in orasul Tg. Neamt, judetul Neamt”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de “Amenajare si modernizare parcari - 

10 parcari in orasul Tg. Neamt, judetul Neamt”, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 3. Se aproba valoarea estimata pentru obiectivul “Amenajare si modernizare parcari - 10 

parcari in orasul Tg. Neamt, judetul Neamt”, in valoare totala de 4.443.713,00 lei, fara TVA, din care 
constructii-montaj 3.544.016,00 lei, fara TVA. 

 
Art. 4. Se aproba Fisa obiectivului pentru obiectivul “Amenajare si modernizare parcari - 10 

parcari in orasul Tg. Neamt, judetul Neamt”, conform Anexei nr. 3, parte integrala din prezenta 
hotarare. 

 
Art. 5. Serviciul Investiţii si Directiei Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu 

Neamţ va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 



Art.  6. Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
Initiator, 
Primar 

Harpa Vasilică 
              Avizat legalitate,  

                              Secretar , 
               jr. Tutu Ion 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
     
Nr. 16500 din 25.09.2017 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 
privind aprobarea fazelor Notă conceptuală, Temă de proiectare, Fisa obiectivului si valoare estimata 

pentru obiectivul de investiţii 
 “Amenajare si modernizare parcari - 10 parcari in orasul Tg. Neamt, judetul Neamt” 

 
 

  Având în vedere necesitatea cresterii numarul de locuri de parcare, se impune amenajarea 
parcarilor existente astfel incat acestea sa corespunda din punct de vedere estetic si functional 
necesitatilor crescande ale cetatenilor. 

 
Astfel este necesara analizarea si aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru 

obiectivul “Amenajare si modernizare parcari - 10 parcari in orasul Tg. Neamt, judetul Neamt” 
 

Avand in vedere ca termenul de realizare a investitiei este de 24 luni (din care 20 luni pentru 
realizarea lucrarilor de constructii-montaj), este necesara intocmirea Fisei obiectivului in concordanta cu 
estimarea proiectantului. 

 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                              APROBAT, 
Serviciul Investitii si Transporturi                                                               PRIMAR, 
Nr. 16500 din 25.09.2017                                                            HARPA VASILICĂ 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 
privind aprobarea fazelor Notă conceptuală, Temă de proiectare, Fisa obiectivului si valoare estimata 

pentru obiectivul de investiţii 
 “Amenajare si modernizare parcari - 10 parcari in orasul Tg. Neamt, judetul Neamt” 

   
 
 

 
 Pentru investitia „Amenajare si modernizare parcari - 10 parcari in orasul Tg. Neamt, 
judetul Neamt” amplasamentele propuse a fi amenajate sunt urmatoarele:  

- Parcarea 1 se află amplasată în incinta blocurilor de locuinţe de pe b-dul Ştefan cel Mare, strada 
ing. Serafim Lungu, Aleea Târgului şi clădire Poşta Română. In suprafata propusă a se amenaja se 
gasesc 9 (nouă) garaje din lemn şi metal şi un spaţiu amenajat ca loc de joacă pentru copii. 
Accesul se realizează din Aleea Târgului prin doua alei asfaltate.  Suprafaţa cuprinsă intre sediu 
poştă si locul de joaca are o imbrăcăminte asfaltică degradată şi este mărginită la nord de o alee 
betonată care asigură accesul la blocul de locuinte Restul zonei studiate este balastată. Accesul 
către zona poştei se realizează printr-o alee balastată cuprinsă intre cele 6 garaje şi locul de joacă. 
Cele 3 garaje aşezate perpendicular pe aliniamentele blocurilor de locuinte blochează accesul auto  
in incinta spaţiului de amenajat. Pentru amenajarea acestei parcări cele nouă garaje existente se 
vor demola pe cheltuiala proprietarilor.  

- Parcarea 2 se află amplasată în incinta dintre blocurile de locuinţe de pe strada Cuza Vodă, strada 
Gloriei, clădira marketului Delfino (partea dinspre sud-est) şi Autogara Mondo Tour. Suprafaţa 
parcării existente este parţial  balastată, restul fiind de pământ. În prezent în incinta parcării se 
găsesc amenajate 5 garaje din lemn. Accesul în parcare se realizează printr-o alee balastată. Pentru 
amenajarea acestei parcări cele cinci garaje existente se vor demola pe cheltuiala proprietarilor.  

- Parcare 3 este amplasată în incinta blocurile de pe b-dul Ştefan cel Mare, strada Gloriei, clădirea 
Poşta Română, clădirea marketului Delfino (partea dinspe nord), clădirea SC Apa Serv SA. 
Suprafeţele parcării existente sunt din pământ, balast şi beton degradat. Accesul se realizează prin 
Aleea Gloriei. Nu ezistă pe amplasament nici un garaj. 

-  Parcarea 4 este amplasată în incinta blocurile de pe b-dul Ştefan cel Mare, strada Cuza Voda, 
Aleea Salcâmilor, clădirea Socom Unirea. Intrarea in parcare se face din Aleea Salcâmilor. 
Parcarea are o zonă sistematizată  cu imbrăcăminte asfaltică şi trotuar amenajat cu pavele 
prefabricate si o zonă cu balast şi pământ. În incinta parcării se găsesc  amplasate 24 garaje din 
lemn şi metal. Pentru amenajarea acestei parcări cele 24 garaje existente se vor demola pe 
cheltuiala proprietarilor.  

- Parcarea 5 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe b-dul Mihai Eminescu, strada Cuza 
Vodă, strada Radu Teoharie, strada Roger Naum, clădiri şi terenuri private. Incinta are trei 
amplasamente neamenajate unde se parchează autoturismele. Aceste amplasamente sunt separate 
de clădiri şi terenuri private şi au construite 25 garaje din lemn. Suprafeţele au o îmbrăcăminte din 
balast şi beton degradat. Accesul în parcare se face prin strada Roger Naum din strada Cuza Vodă. 
Pentru amenajarea acestei parcări cele 25 garaje existente se vor demola pe cheltuiala 
proprietarilor.  



- Parcarea 6 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe strada Vasile Alecsandri, b-dul Mihai 
Eminescu, clădirea marketului Arianis şi clădirea staţiei peco, benzinăria MOL. În incintă se 
gaseşte marketul Arianis. Accesul se face din B-dul Mihai Eminescu printr-o alee betonată 
degradată. Incinta are două zone, una balastată şi una cu asfalt degradat. In zona parcării se găsesc 
5 garaje din lemn (garaje care au cărti funciare şi nu fac obiectul demolării). 

- Parcarea 7 este amplasată în incinta din spatele blocurilor de pe b-dul Mihai Eminescu (zona 
Ozana), strada Veronica Micle şi proprietăţile private. Accesul se face prin intermediul unei alei 
balastate. Incinta este neamenajată având platforma din balast şi pământ. Lipite de blocul de 
locuinte, in suprafaţa propusă a se amenaja, se gasesc un număr de 10 garaje construite din diferite 
material (lemn, metal, zidărie) şi două extinderi. Pentru amenajarea acestei parcări cele 10 garaje 
existente se vor demola pe cheltuiala proprietarilor.  

- Parcarea 8 este amplasată în faţa blocului de locuinţe de pe b-dul Mihai Eminescu, strada 
Castanilor, strada Lalelelor, clădirea Judecătoriei Târgu Neamţ. La parterul blocului se gaseşte 
Judecătoria. Parcarea se compune din două amplasamente şi o alee betonată. Parcarea şi aleea 
pietonală au o îmbrăcăminte din beton degradat. Accesul în parcare se face din b-dul M. Eminescu 
şi strada Castanilor. În suprafaţa propusă a se amenaja nu se găsesc garaje.   

- Parcarea 9 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe strada Mărăşeşti, strada Codrului, 
Aleea Zimbrului, b-dul Ştefan cel Mare, o clădire post TRAFO, clădirea restaurant Central şi două 
proprietăţi private de teren. Accesul se face din Aleea Zimbrului printr-o alee cu îmbrăcăminte 
asfaltică degradată. Parcarea existentă are suprafeţe cu îmbracaminte  din beton degradat. În 
această incintă se găsesc 12 garaje din lemn. Pentru amenajare parcare este necesar să fie 
demolate toate cele 12 garaje. 

- Parcarea 10 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe strada Calistrat Hogaş, clădirea 
Supercoop (partea dinspe nord), clădirea unei unei centrale termice dezafectată, propretăţi private 
de teren  şi strada Alexandru Lăpuşneanu. Accesul se face atât din strada Alexandru Lăpuşneanu 
cât şi din strada Calistrat Hogaş . Suprafaţa parcării existente este parţial din balast, parţial din 
îmbrăcăminte asfaltică degradată. În acestă incintă se găsesc 20 garaje din lemn şi metal. Pentru 
amenajare parcare este necesar să fie demolate toate cele 20 garaje. 
 

Durata de realizare a investitiei este de 24 luni, din care 20 luni pentru executia lucrarilor de 
constructii-montaj, ca urmare va supun spre analiza si aprobare alocarea fondurilor pe parcursul acestei 
perioade. 

Avand in vedere cele mentionate,  vă supun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind 
aprobarea fazelor Notă conceptuală, Tema de proiectare si Fisa obiectivului pentru investitia 
“Amenajare si modernizare parcari - 10 parcari in orasul Tg. Neamt, judetul Neamt”, in in valoare 
totala de 4.443.713,00 lei, fara TVA, din care constructii-montaj 3.544.016,00 lei, fara TVA. 

 
 

 
 

           Birou Investiţii,                                                                          Director economic, 
         ing. Durbacă Sorin                                                                              ec. Iosub Ecaterina 
 
 

            Serviciul Juridic, 
         Inspector superior Iovoaia Ciprian 



   

 

JUDEŢUL NEAMŢ, ORAŞ TÎRGU-NEAMŢ, STR. ŞTEFAN CEL MARE, NR. 62 
TEL: 0233/790245;  FAX: 0233/790508; 

e-mail: tgnt@primariatgneamt.ro  ; www.primariatarguneamt.ro 

 
Nr. 16562/29.09.2017 

                                         
 
                                                                                     APROB, 

                                                                                                                              PRIMAR                       

                                                                                                                   HARPA VASILICĂ 

 

TEMA DE PROIECTARE 

 

1. Informaţii generale 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţie: “Amenajare şi modernizare parcări – 10 parcări în 
oraşul Târgu Neamţ, judeţul Neamţ” 

1.1. Ordonator principal de credite/investitor: Oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ 

1.2. Ordonator de credite (secundar, terţiar): Nu este cazul 

1.3. Beneficiarul investitiei: Oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ 

1.4. Elaboratorul temei de proiectare:Serviciul Investitii  

2. Date de identificare a obiectivului de investiţie 

         2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente, 
documentaţia cadastrală:     
         Terenul  propus a fi ocupat de  parcări, alei acces, trotuare, spaţii verzi este situat în intravilanul 
oraşului Târgu Neamţ, judeţul Neamţ. Terenul respectiv se află în proprietatea  publică a oraşului Târgu 
Neamţ. 
         Amenajarea şi modernizarea parcărilor se face pe amplasamentele existente, terenul fiind de utilitate 
publică. 
         2.2 Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea 
obiectivului de investiţie, după caz: 

a) Descrierea succintă  a amplasamentelor propuse (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în 
plan):  



- Parcarea 1 se află amplasată în incinta blocurilor de locuinţe de pe b-dul Ştefan cel Mare, strada 
ing. Serafim Lungu, Aleea Târgului şi clădire Poşta Română. In suprafata propusă a se amenaja se 
gasesc 9 (nouă) garaje din lemn şi metal şi un spaţiu amenajat ca loc de joacă pentru copii. Accesul 
se realizează din Aleea Târgului prin doua alei asfaltate.  Suprafaţa cuprinsă intre sediu poştă si 
locul de joaca are o imbrăcăminte asfaltică degradată şi este mărginită la nord de o alee betonată 
care asigură accesul la blocul de locuinte Restul zonei studiate este balastată. Accesul către zona 
poştei se realizează printr-o alee balastată cuprinsă intre cele 6 garaje şi locul de joacă. Cele 3 
garaje aşezate perpendicular pe aliniamentele blocurilor de locuinte blochează accesul auto  in 
incinta spaţiului de amenajat. Pentru amenajarea acestei parcări cele nouă garaje existente se vor 
demola pe cheltuiala proprietarilor.  

- Parcarea 2 se află amplasată în incinta dintre blocurile de locuinţe de pe strada Cuza Vodă, strada 
Gloriei, clădira marketului Delfino (partea dinspre sud-est) şi Autogara Mondo Tour. Suprafaţa 
parcării existente este parţial  balastată, restul fiind de pământ. În prezent în incinta parcării se 
găsesc amenajate 5 garaje din lemn. Accesul în parcare se realizează printr-o alee balastată. Pentru 
amenajarea acestei parcări cele cinci garaje existente se vor demola pe cheltuiala proprietarilor.  

- Parcare 3 este amplasată în incinta blocurile de pe b-dul Ştefan cel Mare, strada Gloriei, clădirea 
Poşta Română, clădirea marketului Delfino (partea dinspe nord), clădirea SC Apa Serv SA. 
Suprafeţele parcării existente sunt din pământ, balast şi beton degradat. Accesul se realizează prin 
Aleea Gloriei. Nu există pe amplasament nici un garaj. 

-  Parcarea 4 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe b-dul Ştefan cel Mare, strada Cuza 
Voda, Aleea Salcâmilor, clădirea Socom Unirea. Intrarea in parcare se face din Aleea Salcâmilor. 
Parcarea are o zonă sistematizată  cu imbrăcăminte asfaltică şi trotuar amenajat cu pavele 
prefabricate si o zonă cu balast şi pământ. În incinta parcării se găsesc  amplasate 24 garaje din 
lemn şi metal. Pentru amenajarea acestei parcări cele 24 garaje existente se vor demola pe 
cheltuiala proprietarilor.  

- Parcarea 5 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe b-dul Mihai Eminescu, strada Cuza 
Vodă, strada Radu Teoharie, strada Roger Naum, clădiri şi terenuri private. Incinta are trei 
amplasamente neamenajate unde se parchează autoturismele. Aceste amplasamente sunt separate 
de clădiri şi terenuri private şi au construite 25 garaje din lemn. Suprafeţele au o îmbrăcăminte din 
balast şi beton degradat. Accesul în parcare se face prin strada Roger Naum din strada Cuza Vodă. 
Pentru amenajarea acestei parcări cele 25 garaje existente se vor demola pe cheltuiala 
proprietarilor.  

- Parcarea 6 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe strada Vasile Alecsandri, B-dul Mihai 
Eminescu, clădirea marketului Arianis şi clădirea staţiei peco, benzinăria MOL. În incintă se 
gaseşte marketul Arianis. Accesul se face din b-dul Mihai Eminescu printr-o alee betonată 
degradată. Incinta are două zone, una balastată şi una cu asfalt degradat. In zona parcării se găsesc 
5 garaje din lemn (garaje care au cărti funciare şi nu fac obiectul demolării). 

- Parcarea 7 este amplasată în incinta din spatele blocurilor de pe b-dul Mihai Eminescu (zona 
Ozana), strada Veronica Micle şi proprietăţile private. Accesul se face prin intermediul unei alei 
balastate. Incinta este neamenajată având platforma din balast şi pământ. Lipite de blocul de 
locuinte, in suprafaţa propusă a se amenaja, se gasesc un număr de 10 garaje construite din diferite 
material (lemn, metal, zidărie) şi două extinderi. Pentru amenajarea acestei parcări cele 10 garaje 
existente se vor demola pe cheltuiala proprietarilor.  

- Parcarea 8 este amplasată în faţa blocului de locuinţe de pe b-dul Mihai Eminescu, strada 
Castanilor, strada Lalelelor, clădirea Judecătoriei Târgu Neamţ. La parterul blocului se gaseşte 
Judecătoria. Parcarea se compune din două amplasamente şi o alee betonată. Parcarea şi aleea 



pietonală au o îmbrăcăminte din beton degradat. Accesul în parcare se face din b-dul M. Eminescu 
şi strada Castanilor. În suprafaţa propusă a se amenaja nu se găsesc garaje.   

- Parcarea 9 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe strada Mărăşeşti, strada Codrului, 
Aleea Zimbrului, B-dul Ştefan Cel Mare, o clădire post TRAFO, clădirea restaurant Central şi 
două proprietăţi private de teren. Acesul se face din Aleea Zimbrului printr-o alee cu îmbrăcăminte 
asfaltică degradată. Parcarea existentă are suprafeţe cu îmbracaminte  din beton degradat. În 
această incintă se găsesc 12 garaje din lemn. Pentru amenajare parcare este necesar să fie demolate 
toate cele 12 garaje. 

- Parcarea 10 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe strada Calistrat Hogaş, clădirea 
Supercoop (partea dinspe nord), clădirea unei centrale termice dezafectată, propretăţi private de 
teren  şi strada Alexandru Lăpuşneanu. Accesul se face atât din strada Alexandru Lăpuşneanu cât 
şi din strada Calistrat Hogaş . Suprafaţa parcării existente este parţial din balast, parţial din 
îmbrăcăminte asfaltică degradată. În acestă incintă se găsesc 20 garaje din lemn şi metal. Pentru 
amenajare parcare este necesar să fie demolate toate cele 20 garaje. 

b) Relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile: accesul la 
amplasamente se va face după cum urmează: 

- accesul la parcarea 1 se realizează prin două intrări din strada Aleea Târgului. 
- accesul la parcarea 2 accesul se realizează din strada Cuza Vodă prin Aleea Gloriei. 
-     accesul la parcarea 3 accesul se realizează din strada Cuza Vodă prin Aleea Gloriei. 
-     accesul la parcarea 4 accesul se realizează din strada Cuza Vodă prin Aleea Salcâmilor. 
-     accesul la parcarea 5 accesul se realizează din strada Cuza Vodă şi strada Roger Naum. 
-     accesul la  parcarea 6 accesul se realizează din b-dul Mihai Eminescu. 
-     accesul la parcarea 7 accesul se realizează din b-dul Mihai Eminescu şi strada Veronica Micle. 
- accesul la parcarea 8 accesul se realizează din b-dul Mihai Eminescu şi strada Castanilor. 
- accesul la parcarea 9 accesul se realizează  din Aleea Zimbrului. 
- accesul la parcarea 10 accesul se realizează prin două intrări, din strada Calistrat Hogaş si strada 

Alexandru Lăpuşneanu.  
                        

c) surse de poluare existente în zonă; 

Nu este cazul 

d) particularităţi de relief; 

Nu este cazul 

e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor; 

In zonele in discutie sunt existente utilităţi; apă, canal, energie electrică, gaz metan, telefonie. 

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

Nu este cazul. 

 

g) posibile obligaţii de servitute; 



Nu este cazul 

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

Nu este cazul. 

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

Nu este cazul 

j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona 
imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de 
protecţie: conform celor ce vor fi precizate in certificatul de urbanism 

2.3.  Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional: 

a) destinaţie şi funcţiuni; 

infrastructura urbana/parcari 

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 

- cresterea numarului de locuri de parcare cu 447; 

 - fluidizarea traficului auto; 

 - infiintarea de noi locuri de parcare; 

 - îmbunătăţirea infrastructurii de bază în spaţiul urban; 

 - îmbunătăţirea accesului la servicii de bază pentru populaţia oraşului; 

 - creşterea numărului de parcari în vederea unei dezvoltări durabile; 

 - dezvoltarea turismului in zona. 

c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu 
cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare; 

Conform cerinţelor stabilite de legislaţia specifică 

d) număr estimat de utilizatori: 2000 

Numar de angajati: 2 persoane; 

e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; 

Va fi stabilită ulterior, pe baza normativelor specifice în vigoare 

f) nevoi/solicitări funcţionale specifice; 

Nu este cazul 



g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a patrimoniului; 

Conform legislaţiei în domeniu 

h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului. 

-numarul de locuri de parcare, ce urmeaza a fi inchiriate. 

2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, normativele şi reglementările tehnice în 
vigoare în materie. 

 

                        Serviciul Investiţii,                                                     Director Executiv, 

                        ing. Durbacă Sorin                                                     ec. Iosub Ecaterina 
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e-mail: tgnt@primariatgneamt.ro  ; www.primariatarguneamt.ro 

 

Nr. 16563/28.09.2017 
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    Primar  

                                                                                                    Harpa Vasilică 

 

 

NOTĂ CONCEPTUALĂ 

 

1. Informaţii generale privind obiectul de investiţii propus 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: “Amenajare şi modernizare parcări – 10 parcări 
în oraşul Târgu Neamţ, judeţul Neamţ” 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Oraşul Tîrgu Neamţ, judetul Neamţ 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar): nu este cazul 

1.4. Beneficiarul investiţiei: Oraşul Tîrgu Neamţ, judetul Neamţ 

2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţie propus 

2.1.  Scurtă prezentare privind: 

a) deficienţe ale situaţiei actuale: Având în vedere creşterea explozivă a parcului auto şi 
traficului rutier în oraşul Tîrgu Neamţ  se impun luarea unor măsuri  pentru sporirea 
capacităţii de parcare şi circulaţiei in vederea cresterii  fluenţei şi maririi siguranţei 
circulaţiei rutiere.  

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii; 

 - fluidizarea traficului auto; 

 - infiintarea de noi locuri de parcare; 



 - îmbunătăţirea infrastructurii de bază în spaţiul urban; 

 - îmbunătăţirea accesului la servicii de bază pentru populaţia oraşului; 

 - creşterea numărului de parcari în vederea unei dezvoltări durabile; 

 - dezvoltarea turismului in zona. 

c) impactul negativ previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii: Nu este cazul 

2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţie cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni 
similare cu obiectivul de investiţie propus, existent în zonă, în vederea justificării necestităţii 
realizării obiectivului de investiţii propus: Nu este cazul 

         2.3. Existenţa, 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 investiţii propus: Lucrările 
prevăzute în prezentul proiect se încadrează în ,,Strategia de dezvoltare economică-socială a oraşului 

Târgu Neamţ 2014-2020". 

         2.4. Existanţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la 
realizarea obiectivului de investiţii: Nu este cazul 

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

- posibilitatea fluidizării traficului auto 

- înfiinţarea de noi locuri de parcare 

 - dezvoltarea turismului in zona  

 

3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice 

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în considerare, 
după caz: 

- costurile unei investiţii similare realizate: Pentru realizarea obiectivului preconizat de 
amenajare şi modernizare 10 parcări, se estimează un cost, fara TVA, pentru lucrarile de constructii-
montaj de 3.544.016,00,00 lei. 

- standardele de cost pentru investiţii similare: Nu este cazul 

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectare, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice 
aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de 
specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, 
autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege (valori fara TVA) 

- Studii de teren (topo, geo): 46.159 lei 

- Expertiza tehnica: 5.000 lei  

- DALI: 68.841 lei 



- Documentatii pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii: 20.000 lei 

Valoarea totală a investiţiei este estimata la 4.443.713,00 lei fara TVA 

3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării 
nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată): Bugetul local 
sau alte fonduri legal constituite in acest scop 

4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei 
existente:Terenul respectiv se află în proprietatea publică a oraşului şi în administrarea primariei 
oraşului Tîrgu Neamţ 

5. Particularităţi ale amplasamentului/ amplasamentelor propus(e)pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii 

a) descrierea succintă a aplasamentului/amplasamentelor propuse(e) (localizare, suprafaţa 
terenului, dimensiuni în plan): Amplasamentul celor zece parcări se afla localizate in oraşul Tîrgu 
Neamţ  dupa cum urmeaza: 

- Parcare 1 se află amplasată în incinta blocurilor de locuinţe de pe b-dul Ştefan cel Mare, 
strada ing. Serafim Lungu, Aleea Târgului şi clădire Poşta Română.  

- Parcare 2 se află amplasată în incinta dintre blocurile de locuinţe de pe strada Cuza Vodă, 
strada Gloriei, clădira marketului Delfino (partea dinspre sud-est) şi Autogara Mondo Tour. 

- Parcare 3 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe b-dul Ştefan cel Mare, Aleea 
Gloriei, clădirea Poşta Română, clădirea marketului Delfino (partea dinspe nord), clădirea SC 
Apa Serv SA.  

          - Parcare 4 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe b-dul Ştefan cel Mare, Strada Cuza 
Voda, Aleea Salcâmilor, clădirea Socom Unirea.  

- Parcare 5 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe b-dul Mihai Eminescu, strada Cuza 
Vodă, strada Radu Teoharie, strada Roger Naum.  

- Parcare 6 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe strada Vasile Alecsandri, b-dul 
Mihai Eminescu, clădirea marketului Arianis şi clădirea staţiei peco, benzinăria MOL.  

- Parcare 7 este amplasată în incinta din spatele blocurilor de pe b-dul Mihai Eminescu (zona 
Ozana), strada Veronica Micle şi proprietăţile private. 

-Parcare 8 este amplasată în faţa blocului de locuinţe de pe b-dul Mihai Eminescu, strada 
Castanilor, strada Lalelelor, Judecătoria Târgu-Neamţ. 

- Parcare 9 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe strada Mărăşeşti, strada Codrului, 
Aleea Zimbrului, clădire post TRAFO, clădirea restaurant Central 

- Parcare 10 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe strada Calistrat Hogaş, spate 
magazin Supercoop (partea dinspe nord), clădire centrala termica dezafectată şi strada Mihail 
Kogalniceanu. 



b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile: Accesul la 
amplasamentele celor 10 parcari se va face astfel: 

- accesul la parcarea 1 se realizează prin două intrări din strada Aleea Târgului. 
- accesul la parcarea 2 accesul se realizează din strada Cuza Vodă prin Aleea Gloriei. 
- accesul la parcarea 3 accesul se realizează din strada Cuza Vodă prin Aleea Gloriei. 
- accesul la parcarea 4 accesul se realizează din strada Cuza Vodă prin Aleea Salcâmilor. 
- accesul la parcarea 5 accesul se realizează din strada Cuza Vodă şi strada Roger Naum. 
- accesul la  parcarea 6 accesul se realizează din b-dul Mihai Eminescu. 
- accesul la parcarea 7 accesul se realizează din b-dul Mihai Eminescu şi strada Veronica 

Micle. 
- accesul la parcarea 8 accesul se realizează din b-dul Mihai Eminescu şi strada 

Castanilor. 
- accesul la parcarea 9 accesul se realizează  din Aleea Zimbrului. 
- accesul la parcarea 10 accesul se realizează prin două intrări, din strada Calistrat Hogaş 

si strada Alexandru Lăpuşneanu.  
 

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

d) particularităţi de relief: Amplasamentul se afla localizat in zona de deal-munte, in 
intravilanul orasului Tg. Neamt 

e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor: În zonă 
există reţea de alimentare cu apă, reţea de canalizare, reţea de alimentare cu energie electrică, reţea de 
telefonie prin cablu. 

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocarea/protejare, 
în măsura în care ar putea fi identificate: Ridicarea la cotă a capacelor de utilitati existente 

g) posibile obligaţii de servitute: Nu este cazul 

h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor 
construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz: 
Garajele existente in incinta parcărilor se vor demola.  Demolarea va fi executată de către deţinătorii 
de garaje. 

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

j) existenţa de monumente istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în 
zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate: 
conform celor ce vor fi specificate in certificatul de urbanism; 

6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţie propus din punct de vedere tehnic şi 
funcţional: 

a) În prezent zonele studiate se caracterizează prin: suprafeţe degradate la infrastructura existentă, 
parcări existente neamenajate, alei şi trotuare degradate, neamenajate. Realizarea parcarilor este strict 



necesara, pentru a pune la dispozitia cetatenilor noi locuri de parcare si implicit pentru a asigura 
conditiile de trafic, confort si siguranta tuturor participantilor la traficul rutier din aceste zone. 
Lucrările preconizate a fi realizate au în vedere şi asigurarea unei circulaţii pietonale în condiţii de 
siguranţă şi confort. 

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate: conform 
normelor si normativelor tehnice in vigoare. Se preconizează amenajarea unui număr de 447 locuri de 
parcare ce vor avea dimensiunile in plan de 2,50 x 5,00m. 

c) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse: 15 
ani 
d) nevoi/solicitări funcţionale specifice: Nu este cazul 

7. Justificarea necestităţii elaborării: 

Întocmirea prezentei note conceptuale este realizată în conformitate cu următoarele prevederi 
legale: 

- HG 907/2016, art. 1 alin 2 lit. a şi art. 5 alin 2, potrivit cărora elaborarea studiului de 
prefezabiliate, dupa caz, a studiului de fezabilitate ori a documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii este condiţionată de aprobarea prealabilă de către beneficiarul 
investitiei a notei conceptuale şi a temei de proiectare, prevăzute la art. 3 şi 4 din HG 
907/2016. ”. 

- Art. 3 şi art 4 din HG 907/2016 conţin anexele cadru pentru Nota conceptuală respectiv 
Tema de proiectare 

- expertize tehnice şi după caz a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, 
audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la 
construcţii existente: necesitatea intocmirii unei expertize tehnice de catre un expert 
atestat pentru domeniul drumuri 

 
 
 
                         Serviciul Investiţii,                                                     Director Executiv, 

                         ing. Durbacă Sorin                                                     ec. Iosub Ecaterina 



JUDETUL : NEAMT
Unitatea administrativ-teritoriala: ORASUL TIRGU NEAMT
Capitol: 

Cod: *)

FORMULAR:

Amenajare so modernizare parcari -10 parcari in orasul Tg.Neamt, judetul Neamt

Tipul cheltuielii: (A - obiectiv (proiect) în continuare, B - obiectiv  nou , C - alte cheltuieli de investiţii)

A. DATE GENERALE:
1. Date geografice:

1.1 Judeţ Neamt
1.2 Oraş Tg. Neamt
1.3 Amplasament Tg. Neamt

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate

FIŞA OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢII

84.02

2215

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul şi data Acordului Ministerului Finanţelor Publice _____________________
2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie

Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totală aprobată ( mii lei)
preturi luna 05.2017, fara TVA 4,444

2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) _____________________
- numar parcari: 10 _____________________
- suprafata totala parcari: 14112 mp _____________________

3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24, din care:
20 luni, pentru C+M

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanţării ( mii lei)

(în preţuri luna 05 anul 2017) 5,288
2. Durata de realizare contractată (număr luni) 20
3. Data începerii investiţiei (luna 04 anul 2018) 4/1/2018
4. Data programată a terminării şi PIF (luna 12 anul 2019) 12/30/2019
5. Valoarea decontată până la 30 septembrie 2017 ( mii lei) 150
6. Valoarea programată în anul 2017 (mii lei) 170
7. Valoare ramasă de finanţat la 30.12.2019 ( mii lei) 5,118

F221



F222



D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I  Credite de angajament 5.288,018
II  Credite bugetare: 170 mii lei

- mii lei -
I CHELTUIELI
II EFECTUATE

până la
12/31/2015

1 2=3+…+9 3 4 5 6 7 8 9
 1. Total surse de finanţare (cheltuieli amenajare teren, proiec) I 5,288 0 0 170 2,500 2,618
tare si asistenta tehnica, investitia de baza, organizare de san II 170 0 0 170
tier, diverse si neprevazute, informare si publicitate)
 02 Buget local I 5,288 0 0 170 2,500 2,618
     din care: II 170 0 0 170
 51.02 Transferuri de capital I

II
55 Alte transferuri I

II

 ESTIMARI 
2019

 ESTIMARI 
2020

 Estimari anii 
ulteriori

TOTAL
Executie 

preliminata 
2016

PROPUNERI 
2017

 ESTIMARI 
2018

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II
58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
aferente cadrului financiar 2014-2020 II
75 Fond National de Dezvoltare I

II
71 Active financiare I 5,288 0 0 170 2,500 2,618

II 170 0 0 170
       *) Detalierea titlurilor pe articole/alineate se va face I
        potrivit clasificatiei bugetare, după caz. II
06 Credite externe I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
         .… I

II
07 Credite interne I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
         .… I         .… I

II



- mii lei -
I CHELTUIELI
II EFECTUATE

până la
12/31/2015

1 2=3+…+9 3 4 5 6 7 8 9

 ESTIMARI 
2019

 ESTIMARI 
2020

 Estimari anii 
ulteriori

TOTAL
Executie 

preliminata 
2016

PROPUNERI 
2017

 ESTIMARI 
2018

08 Fonduri externe nerambursabile I
II

51.02 Transferuri de capital I
II

         …. I
II

         .… I
II

10 Venituri proprii I 0
II

51.02 Transferuri de capital I 0
II

         …. I
II

         .… I
II

80 Alte surse I80 Alte surse I
II

51.02 Transferuri de capital I
II

         …. I
II

         .… I
II

Primar, Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala
Harpa Vasilică ec.Iosub Ecaterina


