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ANEXA  1  
la  HCL nr.59/14.03.2018  

 
JUDEȚUL NEAMȚ, ORAȘ TÎRGU NEAMȚ, B-DUL ȘTEFAN CEL MARE, NR.62 

TELEFON:0233/790245; FAX: 0233/790508 
 
 
Serviciul URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
COMPARTIMENT PEISAGISTICĂ 
Nr. 3681/12.03.2018 

                                         

                                                                                                                                   Aprob, 
                                                                                                          Primar, 

                                                                                           Harpa Vasilică   
 

 
NOTĂ CONCEPTUALĂ 

Conținut-cadru aferent obiectivului de investiții 
 

”REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA PARCULUI UNIREA DIN ORAȘUL 
TÎRGU NEAMȚ, JUD. NEAMȚ” 

 

1.Informații generale privind obiectivul de investiții propus 
Orașul Tîrgu Neamț își propune să reabiliteze și să modernizeze Parcul Unirea aflat pe B-dul 

Ștefan cel Mare, transformând acest amplasament într-un parc de odihnă urban modern de care să 
beneficieze locuitorii orașului și turiștii care tranzitează zona. Reabilitarea acestui parc reprezintă o 
prioritate pentru administrația publică locală, fiind localizat în zona centrală a orașului . 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții: 
”REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA PARCULUI UNIREA DIN ORAȘUL TÎRGU 
NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ” 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor. 
ORAȘUL TÎRGU NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) 
- 

     1.4.           Beneficiarul investiției. 
     ORAȘUL TÎRGU NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ 

2.      Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus. 



2 
 

Spațiile verzi din localitățile urbanizate au o influență majoră asupra calității vieții 
locuitorilor. Dacă sunt bine administrate, spațiile verzi, parcurile, aliniamentele plantate și scuarurile 
pot deveni locuri distincte și atractive din arealul urban. De asemenea, spațiile verzi sunt importante 
pentru biodiversitatea din localități. Prin amenajarea spațiilor verzi se dă posibilitatea locuitorilor să 
intre în contact cu specii dendro-floricole, astfel încât această interacțiune să conducă la creșterea 
conștientizării problemelor de mediu. 

Amenajările peisajere publice destinate locuitorilor din mediul urban reprezintă o zonă de 
interes maxim, deoarece spaţiile verzi oferă locuitorilor din oraşele aglomerate (care de regulă 
reprezintă un mediu nesănătos şi neprimitor de viaţă) nişte surse de sănătate şi relaxare care susţin 
protecţia mediului şi conservarea biodiversităţii. Aceste amenajări se caracterizează, în primul rând, 
prin grija faţă de om şi pentru satisfacerea nevoilor de relaxare şi recreere ale acestuia. Cea mai 
importantă cale pentru protejarea mediului, dar şi pentru crearea unui cadru ambiental sănătos şi 
plăcut oamenilor care locuiesc in zonele urbane este dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor verzi. 

Un sector deficitar la nivel local este sectorul serviciilor publice puse la dispoziția locuitorilor, 
oferta de agrement și de petrecere a timpului liber fiind limitată la Grădina Publică. Având în vedere 
că interacțiunea din cadrul comunității reprezintă un factor determinant ce stă la baza consolidării 
coeziunii sociale, este necesar ca la nivelul orașului să fie realizate investiții în dezvoltarea rețelei de 
spații publice locale. 

Principalele funcții ale spaţiilor verzi din zonele urbane se referă la faptul că acestea susţin 
sistemele urbane din punct de vedere social şi ecologic, contribuie la îndeplinirea nevoilor cognitive, 
estetice, de relaxare, de recreere ale oamenilor; contribuie la diminuarea stresului vieţii urbane, 
contribuie la “umanizarea” oraşului, fiind plăcute din punct de vedere estetic, au rol de 
înfrumuseţare, oferă posibilitatea de a-şi clarifica si limpezi gândurile, susțin odihna oamenilor; cu 
cât spaţiile verzi sunt mai diverse ca număr, tipuri de specii, tipuri de peisaje, cu atât e mai mare 
valoarea lor psihologică; reduc temperatura din oraş, prin procesul de evapotranspiraţie al plantelor; 
parcurile reprezintă o insulă de răcoare la apus, având un impact benefic asupra microclimatului 
(Rachel Spronken-Smith, 1998), reglează regimul precipitaţiilor; reduc amplitudinea scurgerilor 
acvifere de suprafață, reduc pericolul alunecărilor de teren. 

Orașul Tîrgu Neamț își promovează imaginea ca reper turistic important în regiunea de nord-
est a României, fiind declarat stațiune turistică de interes național. Acțiunile întreprinse în acest sens 
se înscriu în tendințele europene actuale, de reconfigurare a imaginii urbane, de valorificare 
superioară a patrimoniului existent, într-o formulă care să corespundă necesităților actuale ale 
comunității. 

În linia acestor demersuri se înscrie și intenția autorităților locale de a reamenaja și 
moderniza Parcul Unirea, proiectul propus fiind important pentru creșterea calității suprafețelor 
spațiilor verzi din orașul Tîrgu Neamț in vederea apropierii de normele și de standardele europene 
privind spațiul verde. 

 
În concluzie, oportunitatea proiectului este identificată : 
 
- din punct de vedere estetic – amplasamentul propus spre reabilitare și modernizare se află 

în centrul orașului Tîrgu Neamț, ceea ce accentuează nevoia de renovare și de creștere a 
standardelor de calitate, deoarece parcul, în stadiul existent, aduce prejudicii majore 
imaginii orașului , intens tranzitat de turiștii ce vizitează zona; 

- din punct de vedere social – îndeplinește funcția de relaxare, de recreere a locuitorilor 
orașului Tîrgu Neamț; 

- din punct de vedere al mediului înconjurător – un spațiu verde reabilitat și diversificat ca 
specii contribuie la creșterea stratului de ozon, a funcției sanitare pentru locuitorii din 
zonă; 
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- din punct de vedere economic – oportunitatea proiectului este dată de investițiile care s-au 
realizat de administrația publică locală pentru oferirea de condiții și servicii publice 
calitative necesare pentru atragerea de investitori și pentru dezvoltarea de noi afaceri pe 
plan local. O imagine de oraș curat este stimulativă pentru mediul antreprenorial, noile 
investiții în spații de recreere îmbunătățind în mod semnificativ esteticul orașului Tîrgu 
Neamț. 
 
2.1. Scurtă prezentare privind: 

 
a) deficiențe ale situației actuale. 

  
Amplasamentul care face obiectul investiției este ocupat, din anul 1920, cu un spațiu ce are  

destinație de parc de odihnă , în suprafață de 1843 mp. De-a lungul timpului, parcul a suferit 
modernizări minore, doar în ceea ce privește mobilierul stradal (bănci, coșuri gunoi, stâlpi de 
iluminat), care, la momentul actual este și acesta degradat, unele elemente chiar lipsesc în totalitate. 
Parcul este străbătut de alei pavate deteriorate, pe marginea cărora sunt amplasate, pe diferite 
porțiuni jardiniere din piatră cu pământ  care se dărâmă și nu mai pot suporta reparații. Fântâna 
arteziană, foarte veche și nefuncțională oferă un peisaj nedorit, în locul acesteia fiind efectiv o ruină. 
Statuia scriitorului Ion Creangă, din zona centrală a parcului a suferit reparații dar, în timp, s-a 
degradat considerabil. Vegetația din parc este formată din arbori (din specia tei, castan, brad alb, 
salcâm), arbuști și gard viu (tuia, buxus,ienupăr, forsythia), dar, cu excepția câtorva exemplare, se 
află în declin fiziologic, fiind plantată cu mulți ani în urmă. Pe spațiul verde aferent parcului există 
denivelări, care pot pune în pericol siguranța copiilor. Gazonul este erodat. În imediata vecinătate a 
parcului funcționează un loc de joacă pentru copii, cu echipamente relativ noi, peisajul pentru cei 
care își supraveghează copiii fiind dezolant. 

 
b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții. 

 
Propunerea de reabilitare a unui spațiu public de recreere gravitează în jurul necesităților 

evidente de organizare a unor spații pentru desfășurarea de activități de recreere și petrecere a 
timpului liber intr-un mod activ. Spațiul de recreere nou creat prin proiect - parcul, va crea o 
infrastructură care să corespundă exigențelor cetățenilor orașului, locuitorii având acces la un loc 
prielnic pentru odihnă, contemplare, socializare dar și pentru alte activități recreative, aflat chiar în 
centrul orașului. 

Proiectul de reabilitare peisagistică a Parcului Unirea pornește de la elementele specifice 
zonei, promovarea turismului în arealul Tîrgu Neamț, cadrul natural,a nevoilor locuitorilor orașului 
cu privire la activitățile de recreere și situația existentă a parcului în acest moment. Compoziția 
peisagistică se va întocmi pe baza caracteristicilor și specificului zonei, a reliefului și a vegetației 
montane. Fiind situat chiar în centru, la intersecția căilor principale de tranzitat a orașului, zonă în 
care ajung toți turiștii ce vizitează arealul, reabilitarea parcului este iminentă, absolut necesară în 
creșterea standardelor de calitate și crearea de structuri pentru petrecerea timpului liber. 

Finisajele alese, mobilierul stradal modern și spațiul verde amenajat vor oferi o ambianță 
plăcută plimbărilor, odihnei, în timp ce jocurile de apă special amenajate vor încânta privirile iar 
rețeaua de iluminat corespunzător va oferi siguranță cetățenilor de a-și petrece timpul liber seara în 
zona de recreere. 

 
c)impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții 
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În cazul în care prezentul proiect de investiții nu va fi realizat, parcul va rămâne în stadiul 
actual și va aduce prejudicii imaginii orașului, administrației și disconfort cetățenilor, calitatea 
serviciilor publice de la nivel local nefiind îmbunătățită și implicit condițiile de relaxare și petrecere a 
timpului liber se vor menține la un nivel scăzut. 

 

2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau 
funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în vederea 
justificării necesității obiectivului de investiții 

 
La nivel local există un amplasament cu destinație parc de odihnă, denumit și grădină publică, 

pe B-dul Ștefan cel Mare, în suprafață de 9.515 mp, ce cuprinde loc de joacă pentru copii, foișor, alei 
și spații verzi. Din păcate, gradina publică nu este suficientă pentru a deservi un număr de 
aproximativ 20.000 de locuitori ai orașului, la care se adaugă persoanele din localitățile limitrofe și 
turiștii ce tranzitează orașul. Astfel, se justifică necesitatea acestei investiții, fiind considerată o 
prioritate pentru administrația publică locală. 

 

2.3. Existența, 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 investiții propus 

 

Prezentul obiectiv de investiții este inclus în strategia de dezvoltare economică-socială a 
orașului Tîrgu Neamț pentru 2014-2020, fiind inclus în lista cu proiecte strategice prioritare la 
categoria ”AMENAJAREA/CREAREA DE SPAȚII DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER, PARCURI, 
LOCURI DE JOACĂ”. 

 

2.4. Existența, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă 
partea română la realizarea obiectivului de investiții 

Nu este cazul. 

 
2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției 

 
- Îmbunătățire estetică – îmbunătățirea imaginii orașului, a creșterii standardelor de 

calitate; 
- Îmbunătățire a vieții sociale – creșterea gradului de relaxare, de recreere, de socializare a 

tuturor categoriilor de vârstă a locuitorilor ; 
- Îmbunătățire a mediului înconjurător –creșterea stratului de ozon, a funcției sanitare 

pentru locuitorii orașului; 
- Îmbunătățire economică – atragerea de investitori pentru dezvoltarea de noi afaceri pe 

plan local, o imagine de oraș curat fiind stimulativă pentru mediul antreprenorial. 
 

3. Estimarea suportabilității investiției publice 
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3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luându-de în 
considerare, după caz: 
 

- Costurile unei investiții similare realizate  
- Standarde de cost pentru investiții similare  

 
Estimarea cheltuielilor pentru EXECUȚIA obiectivului de investiţii (în mii lei cu TVA): 

673.024 lei, inclusiv TVA. 
 

 
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-

economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii 
de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile 
necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege: 

 
- Documentație cadastrală, Studiu topografic =1.500 lei 
- Studiu de fezabilitate  = 6.000 lei 
- Studiu geotehnic =1.500 lei 
- Studiu peisagistic și sistematizare verticală =0 
- Documentație tehnică pentru autorizarea reabilitării DTAC  *= 0 
- Proiect tehnic PTh , Detalii de execuție DDE *= 15.000 lei 
- Asistență proiectant  *= 2.000 lei 
- Consultanță și asistență tehnică de specialitate pentru verificare conformitate (diriginte 

șantier) =2.000 lei 
- Verificări proiecte de către verificatori autorizați =1.000 lei 
- Avize și acorduri = 2.000 lei 

Notă : marcate cu  *  sunt cheltuielile de proiectare =   31.000 lei  inclusiv TVA 
 
3.3. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate  

- Buget local. 
 

4. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției 
existente : 
 
      Regim juridic : 

 Terenul face parte din domeniul public al orașului Tîrgu Neamț, regăsindu-de în Inventarul 
Domeniului Public la poziția 792, ”Parc Unirea”. 

 
Regim economic: 
Conform prevederilor inventarului domeniului public valoarea de inventar a imobilului este de 

184.300 lei. 
 
Regim tehnic : 
Imobilul vizat de investiție nu este grevat de servituți sau alte sarcini dar are condiționări 

specifice de construire pentru că se află în  zona de protecție a clădirii de patrimoniu a Spitalului 
Orășenesc ”Sf. Dimitrie”și beneficiază de avize specifice din partea Direcției Județene pentru Cultură 
Neamț (trebuie preluate informațiile care vor fi scrise în Certificatul de Urbanism). 

 
5. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului 

de investiții: 
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a) Descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e)  (localizare, suprafața 

terenului, dimensiuni în plan) 
 
Suprafața de teren care face obiectul reamenajării în cadrul acestui obiectiv de investiții se 

află pe domeniul public al orașului Tîrgu Neamț, în centru orașului, pe B-dul Ștefan cel Mare. 
Suprafața totală a parcului este de 1843 mp, din care 418,30 mp alei și 1424,70 mp spații verzi, 
conform Registrului Local al Spațiilor Verzi din orașul Tîrgu Neamț. 

 
 
 

b) Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile: 
 
Vecinătăți: 
N - B-dul Ștefan cel Mare (trotuar) 
S - propr. Socom Unirea Tîrgu Neamț, propr. Bloc locuințe M prim 1 
E - B-dul Mihai Eminescu (trotuar) 
V - propr. Bloc locuințe M prim 1 (trotuar) 
 
Accesul în parc se face direct din b-dul Ștefan cel Mare și b-dul Mihai Eminescu. 
 

c) Surse de poluare existente în zonă: 
 
Nu este cazul. 
 

d) Particularități de relief 
Amplasamentul propus este într-o suprafață plană. În vederea executării lucrărilor de 

sistematizare verticală sunt necesare umpluturi de pământ. 
 

e) Nivel de echipare tehnico-utilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților. 
 
Amplasamentul propus are acces la energie electrică și rețele de apă. 
 

f) Existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita 
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate 
 
- 

 
g) Posibile obligații de servitute 

 
Nu este cazul. 
 

h) Condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor 
construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după 
caz. 
 
Nu este cazul. 
 

i) Reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate – 
plan urbanistic general și regulamentul local de urbanism aferent: 
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Reamenajarea parcului se va face conform Planului Urbanistic General al orașului. 
 

j) Existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau 
în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone 
protejate: 
 
Imobilul se află în  zona de protecție a clădirii de patrimoniu a Spitalului Orășenesc ”Sf. 

Dimitrie”și beneficiază de avize specifice din partea Direcției Județene pentru Cultură Neamț . 
6. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional 

 
a) Destinație și funcțiuni; 

 
Lucrările propuse au ca scop principal creșterea atractivității spațiului de recreere pentru 

locuitorii orașului și pentru cei care tranzitează zona. Se dorește ca zona de recreere să fie un spațiu 
destinat tuturor categoriilor de vârste, cu destinația de parc de odihnă, relaxare și plimbare. Se 
propune realizarea unor compoziții care să ducă la îmbunătățirea calității mediului prin plantarea 
unui număr semnificativ de arbori/arbuști/specii floricole, introducerea unui sistem performant de 
irigație a spațiilor verzi, montarea de mobilier stradal de calitate (bănci, coșuri, stâlpi de iluminat), 
realizarea de alei dalate, realizarea unei fântâni arteziene cu jeturi de apă, lumini și muzică, 
reabilitarea statuii scriitorului Ion Creangă. În concluzie se va căuta soluția optimă prin care, într-un 
mod armonios, toate obiectivele urmărite să fie atinse și locuitorii să beneficieze de o infrastructură 
modernă de petrecere a timpului în aer liber. 

 
b) Caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate; 

 
Lucrări propuse: 
- Demolări jardiniere din beton și piatră, fântână arteziană,alei, platforme din beton 
- Sistematizarea amplasamentului și dirijarea apelor pluviale, corecții 
- Îndepărtarea vegetației lemnoase învechite, inclusiv a cioatelor (după obținerea avizelor 

de mediu) și toaletarea exemplarelor rămase 
- Realizarea de alei dalate și bordurate 
- Reabilitarea statuii (soclu; statuie) 
- Amenajarea spațiilor verzi nou create (lucrări de specialitate: plantări, gazonare, 

împrăștiere pământ vegetal) 
- Realizarea sistemului de irigare prin picurare pe spațiile verzi 
- Realizarea infrastructurii fântânii arteziene și montarea acesteia (fundație) 
- Realizarea rețelelor de iluminat public în interiorul parcului și montarea stâlpilor 

decorativi 
- Realizarea infrastructurii în vederea montării unei cișmele de apă potabilă, din oțel 
- Montare mobilier stradal (bănci ,coșuri gunoi, foișor lemn, jardiniere și bănci din piatră 

fasonată) 
- Alte lucrări neprevăzute. 

 
c) Durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiilor propuse: 

 
Durata minimă de funcționare a spațiului de recreere (parc) va fi de minim 20 ani. 
Durata de realizare a documentației va fi de  60 zile de la obținerea avizului de principiu in 

Consiliul Local. 
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d) Nevoi/solicitări funcționale specifice 

 
Se a avea în vedere accesul persoanelor cu dezabilități în suprafața reabilitată prin 
construirea de rampe conforme, dacă este cazul. 
 

7. Justificarea necesității elaborării, după caz, a: 
- Studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiții 

Nu este cazul. 
 

- Expertizei tehnice și, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, 
audituri sau analize relevante, inclusiv analiză diagnostic, în cazul intervențiilor la 
construcții existente 
Nu este cazul. 
 

- Unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricțiile și 
permisivitățile asociate cu obiectivul de investiții, în cazul intervențiilor pe monumente 
istorice sau în zone protejate. 

 
 Imobilul vizat de investiție are condiționări specifice de construire pentru că se află în  zona 

de protecție a clădirii de patrimoniu a Spitalului Orășenesc ”Sf. Dimitrie”și beneficiază de avize 
specifice din partea Direcției Județene pentru Cultură Neamț. În funcție de avizele cerute prin 
Certificatul de Urbanism se va lua măsura întocmirii unui astfel de studiu. 

 
     Data,  
 12.03.2018                                                                                           
 
  Director executiv,                   Șef Serviciu, 
Ec. Iosub Ecaterina                                                                              ing. Rusu Ion 
 
 
 
 
Șef Serviciu Investiții,                                                                     Compartiment Peisagistică,       
  Ing.  Durbacă Sorin                                                                     Ing. Miltiade Iustina 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
                                                                 


