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TEMĂ DE PROIECTARE 
privind obiectivul 

 
”REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA PARCULUI  UNIREA DIN ORAȘUL TÎRGU 

NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ” 
 

1. Informaţii generale 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
”Reabilitarea și modernizarea Parcului Unirea din orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț” 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
Primar Harpa Vasilică / Oraşul Tîrgu Neamţ 
1.3. Ordonator de credite (secundar, terţiar) 
Nu este cazul 
1.4. Beneficiarul investiţiei 
Oraşul Tîrgu Neamţ  
1.5. Elaboratorul temei de proiectare 
Oraşul Tîrgu Neamţ 
 
2. Dale de Identificare a obiectivului de Investiţii 
2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente, 
documentaţie cadastrală 
 
Terenul se află situat pe B-dul Ștefan cel Mare, face parte din domeniul public al orașului Tîrgu 
Neamț, regăsindu-de în Inventarul Domeniului Public la poziția 792. Acesta este ocupat din anul 
1920 cu un spațiu ce are destinație de parc de odihnă, în suprafață totală de 1843 mp. De 
asemenea, parcelele de spațiu verde se regăsesc în Registrul local al spațiilor verzi ale orașului, 
identificate cu numerele 215-222. 
 
2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului 
de investiţii, după caz: 
a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafaţa 
terenului, dimensiuni în plan); 
”Parc Unirea”, str. Ștefan cel Mare, orașul Tg. Neamt, judetul Neamt 
Regim de înălțime  - 
Suprafața teren = 1843,00 mp, din care: 
- spațiu verde = 1424,70 mp. 
- alei= 418,30 mp. 
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 
Accesul se face din b-dul Ștefan cel Mare și strada Mihai Eminescu. 



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; 
Rețele edilitare  existente în zonă :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. 
Terenul 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 9 se vor 
prelua informațiile care vor fi înscrise in Certificatul de Urbanism emis pentru Modernizare si 
reabilitare). 
 
2.3.  Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional: 
a) destinaţie şi funcţiuni; 
Parc de odihnă și relaxare. 
b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 
- Emiterea autorizației de construire pentru Reabilitarea și modernizarea Parcului Unirea . 
- creșterea calității suprafețelor spațiilor verzi ale orașului 
- creșterea gradului de viață socială a locuitorilor orașului. 
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; 
Populația orașului Tîrgu Neamț și cea care vizitează sau tranzitează orașul. 
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. 
-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; 
-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. 
 
 
2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia 
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 
localităților, republicată. 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată. 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, normativele şi reglementările 
tehnice în vigoare în materie. 
 
 
 
 
     Director executiv,                                                                      Șef Serviciu UAT, 
   ec. Iosub Ecaterina                                                                        ing. Rusu Ion 
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