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Anexa nr. 1, la HCL nr._343 din 24.11.2017___________ 

Beneficiar 

ORAS TG NEAMT, JUDETUL NEAMT 

Aprob 

PRIMAR, 

HARPA VASILICA 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

ECATERINA IOSUB 

 

Nr. 20415 Data 16.11.2017 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ CONCEPTUALĂ 

 

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus 
 

 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:  „Recompartimentare apartament str. 
Radu Teoharie, bloc D3, scara C, parter, apartamentul nr. 33, oras  Targu-Neamt, 
judetul Neamt” 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: ORAS TG NEAMT, JUDET 
NEAMT 
 
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar):ORAS TG NEAMT, JUDET NEAMT 
 
1.4. Beneficiarul investiţiei: ORAS TG NEAMT, JUDET NEAMT 
 

2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus 
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2.1. Scurtă prezentare privind: 
 

a. deficienţe ale situaţiei actuale: 

In prezent, apartamentul nu este folosit, fiind degradat in special datorita trece-
rii timpului si nefolosirii. Stadiul fizic se prezinta astfel: 

- tencuieli crapate si cazute local; 
- zugraveli invechite si cazute; 
- tamplarie neetansa, cu rame si tocuri degradate; 
- instalatia electrica prin tub ingropat cu cablaje invechite; 
- corpuri de iluminat, prize, intrerupatoare, comutatoare degradate sau/si lip-

sa; 
- corpuri de incalzire invechite, colmatate partial, cu depuneri, elemente de 

reglaj deterioarate sau lipsa, vopsea deterirata; 
- instalatii sanitare degradate, invechite; 
- obiecte sanitare lipsa, degradate, invechite; 
- gresie, faianta, parchet degradate, cazute; 
- lipsa sursa de incalzire si producere apa calda menajera; 
 
 

b. efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii: 

Dupa recompartimentarea apartamentului, obtinandu-se doua apartamente (unul cu o 
camera, unul cu 2 camere) si finalizarea lucrarilor se va putea trece la faza de 
repartizare, in conditiile legii, catre solicitantii de locuinte.   
 

 

c. impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii 

- degradarea in continuare a apartamentului; 

- nefolosirea spatiului pentru un scop util comunitatii; 

  
2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau 
funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea 
justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus: 
Incepand cu anul 1998, au fost finalizate o serie de imobile cu destinatia de locuite: 

- bloc M15, cu 25 locuinte cu plata in rate; 
- bloc M8, cu 43 apartamente cu plata in rate; 
- bloc M5, cu 25 apartamente pentru tineri, destinate inchirierii; 
- bloc M6, cu 25 apartamente pentru tineri, destinate inchirierii. 
- bloc V1, cu 50 apartamente pentru tineri, destinate inchirierii 
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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: 
 Prezenta iniţiativă se încadrează în strategia de dezvoltare a orasului Tg 
Neamt.  
 
2.4. Existenţa, 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: 
 Obiectivul general este un obiectiv social, urmarindu-se repartizarea de 
apartamente catre locuitorii a caror situatie o impune. 
 

3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice 
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în 
considerare, după caz:- costurile unor investiţii similare realizate;- standarde de 
cost pentru investiţii similare: 

Pentru realizarea investitiei sunt necesare urmatoarele cheltuieli (fara TVA), 
conform devizului general: 

- Cheltuieli pentru investitia de baza: 75.119,00 lei; 
 
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, 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: 
 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 8.802,00 lei; 
 
 
3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării 
nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, 
identificată): 

Buget local; 

4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al 
construcţiei existente 
 
Apartamentul este in domeniul privat al orasului Tg. Neamt. 

Suprafata utila existenta: 80.80 mp; 

Suprafata utila propusa totala: 79.24 mp, din care: 
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- Suprafata utila apartament 1: 44.58 mp; 

- Suprafata utila apartament 2: 34.66 mp;           

  

5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru 
realizarea obiectivului de investiţii: 
a. descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) 
(localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan): 

Spatiul este situat in orasul Tg. Neamt, judetul Neamt, strada Radu Teoharie, 
bloc D3, scara C, parter, apartamentul numarul 33. 

  

b. relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile: 

 Apartamentul este situat in blocul D3, accesul se realizeaza din strada 
Radu Teoharie. 

c. surse de poluare existente în zonă: 

In zona nu exista surse de poluare. 

d. particularităţi de relief: 

Nu este cazul. 

e. nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a 
utilităţilor: 

Utilitati existente in zona: curent electric, apa potabila, canalizare menajera, 
gaz metan, telefonie, cablu; 
 

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: 

                         Conditionarile sunt impuse de expertiza tehnica. 
 
i. reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de 
urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi 
regulamentul local de urbanism aferent: 
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Conform certificatului de urbanism. 

 

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: 

Nu este cazul  

 

1. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere 
tehnic şi funcţional: 
a. destinaţie şi funcţiuni: 

Inchiriere/concesiune – apartamente de locuit. 

 

b. caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate: 

Lucrarile necesare a fi executate: 

• Desfiinţare uşii de acces în apartament pentru crearea unui hol de acces în cele 
2 apartamente create; 

• Completarea zidului despărţitor de pe hol, pentru delimitarea celor doua apar-
tamente; 

• Desfiinţarea magaziei (P09) şi reconfigurarea bucătriei şi sufrageriei 
• Zid nou propus pentru accesul în apartamentul 1; 
• Gol propus în peretele despărţitor pentru acces în apartamentul nr. 2; 
• Refacere instalaţii sanitare, electrice şi termice; 

• Maontare centrale termice pe gaz metan; 

• Finisaje interioare (gletuiri, zugraveli, gresie, faianta, parchet, izolatie la 
plansee inferioare, rigips la tavane); 

• Inlocuire tamplarie interioara si exterioara (Pvc cu geam termopan, usi metali-
ce la intrare, usi interioare din lemn) 

 
 

c. durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător 
destinaţiei/funcţiunilor propuse: 

Conform legislatiei privind durata de viata a imobilului.. 

d. nevoi/solicitări funcţionale specifice: 

Avizele specifice 
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1. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a: 
o studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de 
investiţii: 

Nu este cazul 

 

o expertizei 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: 

Expertiza tehnica la constructia existenta  corelata cu lucrarile de 
constructii propuse va fi intocmita si verficata conform prevederilor legale; 

o studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la 
restricţiile şi permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul 
intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone protejate: 

 Nu este cazul. 

 

 

Data: Întocmit: 

 

16.11.2017 

 

Serviciul Investitii si Transporturi 

Durbaca Sorin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


