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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 


