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PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ, JUD. NEAMT 
Telefon : 0233790245 / 0751028118 
Fax :0233790508 
B-dul Stefan cel Mare, nr.62 
E-mail: tgnt@primariatgneamt.ro               
        

STUDIUL   DE  OPORTUNITATE        
        Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt este autoritatea locala abilitata si competenta pentru a 
promova şi deşfaşura activiţati de sustinere a intereselor locale, in conditiile legii, privind protectia 
si imbunatatirea biodiversitatii si a standardelor de viata in orasul Tirgu Neamt. 
       In acest sens, Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt intentioneaza sa concesioneze, potrivit 
normativelor legale în vigoare, un  teren in suprafata de 22130 mp  (in urma lotizarii - nr cadastral 
provizoriu 55365 - suprafata de 10350 mp si nr cadastral 55364- suprafata de 11780 mp), situat în 
orasul Tirgu Neamt, strada 1 Decembrie 1918, nr.48 – Parc Cetate, drumul care duce spre Cetatea 
Neamt , conform planului de situatie anexat. 
       Practic, amplasamentul se încadrează în aria majoră de activităţi de recreere-parcuri si  zone de 
agrement ale orasului. 

O reamenajare a acestui teren ar  atrage atentia investitorilor, mărind potentialul zonei si 
aducând-o la nivelul cerintelor pe care le reclamă un oras cu traditie în buna gospodărire si asigurând 
totodată pentru locuitorii orasului un cadru deosebit pentru relaxare.  
       Terenul in suprafaţa totala de 22130 mp identificat prin nr cadastral 55365 si 52531, este situat 
în  intravilanul oraşului Tîrgu Neamt, în Parc Cetate, strada 1 Decembrie 1918, nr.48, teren ce 
aparţine domeniului public şi se află în administrarea oraşului Tîrgu Neamt ,  judeţul Neamţ . 

Prin concesionarea terenului in suprafata de 22130 mp, aflat in domeniul public al oraşului 
Tîrgu Neamt, în Parc Cetate, strada 1 Decembrie 1918, nr.48, prin licitatie publica deschisa, in 
vederea amenajarii unei baze de agrement cu spatii de cazare , se realizeaza atragerea la bugetul 
local de noi venituri, se creeaza noi locuri de munca, se atrage capital privat, in actiuni ce vizeaza 
satisfacerea unor nevoi ale comunitatilor locale precum si ridicarea gradului de civilizatie 
,sanatate si confort al acestora. 
          Toate obiectivele realizate vor trebui sa se încadreze in arhitectura zonei şi în legislatia 
specifică  de protectie a mediului înconjurator. 
 
Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care justifică acordarea concesiunii 
 
1) Din punct de vedere economic si social  concesionarea este oportună din următoarele motive : 
 - venituri ale comunităţii locale din T.V.A. încasat la bugetul de stat; 
 - venituri din impozitele pe salarii; 
 - crearea unor noi locuri de muncă atât pe perioada executării lucrărilor de amenajare a obiectivului 
impus cât şi locuri de muncă permanente, după finalizarea construcţiei; 
 -in acelaşi timp, nu poate fi neglijat impactul economic generat de promovarea imaginii zonei şi 
implicit a orasului ; 
- dezvoltarea zonei din punct de vedere turistic; 
2) Din punct de vedere al mediului, concesionarul va avea obligaţia să efectueze lucrări pentru 
protecţia mediului. Responsabilităţile de mediu revin în exclusivitate concesionarului, incepand de 
la preluarea bunului, până la încetarea contractului de concesiune, si respectiv pana la refacerea 
cadrului natural, dupa execuţia lucrărilor de orice fel (investiţie, organizare de şantier, intervenţie, 
exploatare etc), cat şi menţinerea acestuia în condiţii normale, utilizarea de echipamente nepoluante 
pentru mediu ambiant şi lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare şi întreţinere, precum şi 



pentru aşezările umane invecinate . In cursul lucrărilor de construcţii, cât şi după finalizarea  acestora, 
concesionarul are obligaţia să nu afecteze  în nici un fel suprafeţele de teren din afara celei alocate 
pentru concesiune . 
 
3 ) Din punct de vedere financiar se preconizează atragerea de venituri suplimentare la bugetul local 
prin încasarea redevenţei, sume încasate prin eliberarea Autorizaţiei de Construire, sume pentru 
impozitul pe clădire si teren. 
 
Date privind bunul care se concesionează 
 
     Teren propus spre concesionare 22130  mp (in urma lotizarii - nr cadastral provizoriu 55365 - 
suprafata de 10350 mp si nr cadastral 55364- suprafata de 11780 mp) , nu a  fost in tot acest timp 
supuse procesului de intretinere sau modernizare,  prezentat in anexa 1/1 si 1/2. 
      Pe terenul concesionat exista incadrate in inventarul domeniului public 4 busturi din socluri de 
piatra (pozitia 33-36 conform HCL nr.218/27.06.2017). 
      Din totalul suprafetei de teren de 22130 mp, spatiul verde existent este  de 18835,4 mp 
ramanand diferenta curti-constructii de 3295 mp. 
     Conform art.7 din Legea 24/2007, concesionarul poate construi pe 10 % din suprafata 
totala a spatiului verde respectiv 1884 mp :” se pot amplasa pe un spatiu verde: alei pietonale, 
mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna, constructii pentru expozitii si activitati 
culturale, constructii usoare cu caracter provizoriu pentru activitati de comert si alimentatie 
publica, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere, dar numai in baza unei documentatii de 
urbanism pentru intreaga suprafata a spatiului verde si cu obligatia ca suprafata cumulata a 
acestor obiective sa nu depaseasca 10% din suprafata totala a spatiului verde”; 
 
Nivelul minim al redevenţei 
              a)Pretul de pornire al licitatiei propus este de 0,20 lei/mp/an, , platibil  de la  semnarea 
procesului verbal de predare- primire, si 1,00 lei/mp/an platibil de la obtinerea autorizatiei de 
construire. Pretul adjudecat prin licitaţie va fi indexat de drept anual, începând din al doilea 
an, cu indicele de inflaţie prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al orasului 
Tirgu Neamt, urmând a se regulariza la prima scadenţă a anului următor, conform indicelui 
real comunicat de Institutul Naţional de Statistică; 
            b) Dupa finalizarea investitiei, redeventa se va modifica in functie de incasari. 
            c) În cazul prelungirii duratei concesiunii,concedentul poate modifica, redeventa prin 
Hotărâre a Consiliului Local. Concesionarul acceptă modificarea de drept a redeventei fără a 
fi necesară încheierea unui act adiţional. 
      În vederea concesionării se va recurge la procedura „licitaţie publică deschisa” iar în situaţia în 
care nu se prezintă cel putin 3 oferte valabile , concendentul este obligat sa anuleze procedura si sa 
organizeze o noua licitatie .Concendentul are dreptul de a aplica procedura de negociere directa 
numai in situatia in care repetarea procedurii de licitatie conf. Art.25.alin.2 ,OUG nr.54/2006 nu au 
fost depuse cel putin 3 oferte valabile . In cazul procedurii negocierii directe se aplica corespunzator 
prevederile art.21, alin.1, OUG nr. 54/2006. 
     Pe toata perioada contractului de concesiune, este interzisa modificarea destinatiei terenului sau a 
activitatii pentru care s-a încheiat contractul, fara acordul prealabil scris al concendentului. 
 
Durata estimată a concesiunii 
       Având în vedere investiţia ce urmeaza a fi realizata, obligaţiile de plată către bugetul de stat şi 
privat, cheltuielile de operare anuale şi veniturile potenţiale rezultate din activitate investiţia poate fi 
amortizată în minim 25 de ani  . După această perioadă, sunt  necesare noi investiţii în special în 
refacerea utilităţilor, a căror echipamente au durata normată maximă de 25 de ani. 
    Concesionarea se va face în baza unui contract prin care concedentul , în cazul de faţă 
Oraşul Tîrgu Neamt , judeţul Neamţ  pentru a asigura  un nivel de rentabilitate minim care sa 
atragă investitori, propune o durată a concesiunii de 25 de ani. 
      Conform OUG  nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publica există posibilitatea prelungirii acestui drept de concesionare pentru o 



perioadă egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala prin simplul acord de vointa al 
partilor.( art.7. alin 3). 
     Pe terenul concesionat, ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a realiza (executa)-o baza 
de agrement cu spatii de cazare,  o construcţie unitară cu o expresie plastică arhitecturală care sa se 
incadreze armonios in zona adiacentă.(Cetatea Neamt) 
    Amenajarea ulterioară a obiectivului se va face cu aplicarea legislaţiei în vigoare privind protecţia 
factorilor de mediu. Nu se vor desfaşura activităţi în zonă susceptibile a polua aerul, apa şi solul. 
    
                                                   

Primar,  
Harpa Vasilica 
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