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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 


