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Anexa nr. 1, la HCL nr.__344 din 24.11.2017__________ 

Beneficiar 

ORAS TG NEAMT, JUDETUL NEAMT 

Aprob 

PRIMAR, 

HARPA VASILICA 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

ECATERINA IOSUB 

 

Nr. 20618 Data 20.11.2017 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ CONCEPTUALĂ 

 

 

 

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus 
 

 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:  „Amenajare trotuare cu pavele pe DN 
15C si Dn 15 B in orasul  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 
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2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus 
 
2.1. Scurtă prezentare privind: 
 

a. deficienţe ale situaţiei actuale: 

- In prezent, nu exista o cale de acces pietonala amenajata, care sa asigure 
circulatia  in siguranta si in conditii civilizate. 

- In prezent circulatia se desfasoara pe partea carosabila, acostament sau 
spatiu verde. 

 
 

b. efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii: 

Circulatia pietonala se va putea desfasura in conditii adecvate de siguranta.   
 

 

c. impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii 

Circulatia se va desfasura in continuare in conditii improprii (carosabil, acostament, 
spatiu verde), neasigurandu-se conditii civilizate si de siguranta normale. 
  
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 lucrari de amenajare trotuare cu 
pavele pe majoritatea arterelor principale din oras: centrul orasului, accesul 
spre Cetatea Neamtului, Bariera (pana la intersectia cu strada Libertatii), 
iesirea spre Suceava (str. Maraseti, pana la limita intravilanului), iesirea spre 
Piatra Neamt, pana la Statia Petrom, alei si strazi centrale, alei interioare la 
scoli, gradinite, cresa si colegii. 

  
 
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: 
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 Obiectivul general este un obiectiv social, urmarindu-se asigurarea 
circulatiei pietonale in conditii civilizate si de siguranta. 
 

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: 1.102.290,00 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: 66.457,24 lei; 
 
 
3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării 
nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, 
identificată): 

Buget local si/sau credit; 

4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al 
construcţiei existente 
 

- Amplasamentele fac parte din domeniul public al orasului Tg. Neamt. 

  

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): 

- strada Mihail Sadoveanu (DN 15 C), portiunea situata intre Statia  Petrom si limita 
cu comuna Agapia (strada Teilor – Humulestii Noi) – lungime 1653 ml, suprafata 
2480 mp; 
- strada Stefan cel Mare (DN 15 B), portiunea Volvatir –Statia Lukoil, pe partea 
dreapta (lungime 1124 ml, suprafata 1686 mp)  
- strada Stefan cel Mare (DN 15 B), portiunea Volvatir –Statia Lukoil pe partea 
stanga (lungime 1520 ml, suprafata 2280 mp 
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b. relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile: 

Strazile (drumurile nationale), fac legatura cu alte drumuri din reteaua 
nationala si implicit fac legatura cu alte localitati. 

DN 15 B, face legatura intre Poiana Teiului si Cristesti, iar DN 15C, face 
legatura intre Piatra Neamt si Vadul Moldovei – Suceava. 

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: 

Se va constata dupa obtinerea avizelor si inceperea lucrarilor. 

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 vor fi impuse de certificatul de urbanism. 
 
i. reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de 
urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi 
regulamentul local de urbanism aferent: 

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

Social/circulatie pietonala. 

 

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

Amplasamentele propuse: 
- strada Mihail Sadoveanu (DN 15 C), portiunea situata intre Statia  Pe-

trom si limita cu comuna Agapia (strada Teilor – Humulestii Noi) – 
lungime 1653 ml, suprafata 2480 mp; 

- strada Stefan cel Mare (DN 15 B), portiunea Volvatir –Statia Lukoil, 
pe partea dreapta (lungime 1124 ml, suprafata 1686 mp)  

- strada Stefan cel Mare (DN 15 B), portiunea Volvatir –Statia Lukoil pe 
partea stanga (lungime 1520 ml, suprafata 2280 mp 

Structura rutiera proiectata este alcatuita din: 
- strat din balast – 15 cm grosime; 
- strat din nisip – 5 cm grosime; 
- pavele autoblocante – 8 cm grosime; 
Incadrarea imbracamintilor de la trotuare se va realiza cu borduri mici prefabri-

cate de 10x15 cm pe fundatie din beton de 10x20 cm. 
Pentru accesul persoanelor cu handicap se vor monta borduri speciale la toate 

toate trecerile denivelate de pe traseele pietonale. 
 
c. durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător 
destinaţiei/funcţiunilor propuse: 

Conform legislatiei privind durata de viata a constructiei. 

d. nevoi/solicitări funcţionale specifice: 

Avizele specifice 

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: 

Avize si acorduri conform cerificatului de urbanism. 
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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: 

 

20.11.2017 

 

Serviciul Investitii si Transporturi 

Durbaca Sorin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


