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NOTĂ CONCEPTUALĂ 
 

privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție 
„Construire bloc locuinte sociale, str. Unirii, oraşul Tîrgu Neamţ, judetul Neamt” 

 
 
 
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 
PROPUS: 
1.1
. 

Denumirea obiectivului de investiții Construire bloc locuinte sociale, 
str. Unirii, oraşul Tîrgu Neamţ, 
judetul Neamt 
 

1.2
. 

Ordonator principal de credite/investitor Primar Harpa Vasilică / Oraşul 
Tîrgu Neamţ 

1.3
. 

Ordonator de credite (secundar/terțiar) Nu este cazul. 

1.4
. 

Beneficiarul investiției Oraşul Tîrgu Neamţ  

 
2. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
PROPUS: 
2.1
. 

Scurtă prezentare privind: 

 a) deficiențe ale situației actuale; In prezent exista un numar de 300 
solicitari pentru alocarea unei 
locuinte sociale. 
 
 

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea 
obiectivului de investiții; 

- Scaderea numarului de persoane 
care solicita o locuinta; 
- Asigurarea unei locuinte unui 
numar de 80 familii; 

c) impactul negativ previzionat în cazul 
nerealizării obiectivului de investiții. 

- neasigurarea/nerepartizarea  
locuintelor necesare; 



- incercarea de a gasi fonduri 
necesare pentru realizarea 
constructiei din alte fonduri (locale, 
credit), ceea ce ar conduce la 
diminuarea/grevarea bugetului local 
pe perioada executiei/creditarii; 

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 

- Achizitia cladirii blocului de 
locuinte V1, str. Stefan cel 
Mare, recompartimentarea, 
modernizarea si inchirierea 
apartamentelor ANL – 
finalizare in 2010, total 48 
apartamente cu 1 camera si 1 
apartament cu 2 camere, 
finantare ANL; 

- Constructia blocurilor M5 
(finalizare 2004) si M6 
(finalizare 2009), str. 22 
Decembrie, finantare ANL, 
total 50 apartamente cu 1,2 si 
3 camere; 

- Constructia blocurilor M15, 
str. 22 Decembrie (finalizare 
1998), cu 25 apartamente cu 
1,2,3 camere si M8, str. 22 
Decembrie (finalizare 2000-
2002), cu 43 apartamente cu 
1,2 si 3 camere, finantare 
conform OG 19/1994 – 
achizitie de catre locatari in 
rate timp de 15 ani, cu 
dobanda subventionata. 

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 

Strategia de dezvoltare economico-
socială a oraşului Tg. Neamţ pentru 
perioada 2014-2020; 
 

2.4
. 

Existenţa, după caz, a unor acorduri 
internaţionale ale statului care obligă partea 
română la realizarea obiectivului de investiţii 

- 

2.5
. 

Obiective generale, preconizate a fi atinse 
prin realizarea investiţiei 

- Constructia unui bloc de 
locuinte care sa respecte 
legislatia in vigoare privind 
suprafetele minimale ale 
spatiilor, posibilitatea de 
acces a persoanelor cu 
handicap, standardele de 
cost, exigentele privind 



calitatea in constructii sau 
alte legi care au legatura cu 
imobilul in discutie. 

- Micsorarea numarului de 
persoane care nu au o 
locuinta; 

 
A.  

 
3. ESTIMAREA SUPORTABILITĂȚII INVESTIȚIEI PUBLICE: 
3.1
. 

Estimarea cheltuielilor pentru EXECUȚIA 
obiectivului de investiţii (în mii lei cu 
TVA), luându-se în considerare, după caz: 
- costurile unor investiţii similare realizate; 
- standarde de cost pentru investiţii similare. 

- conform devizului general care va 
fi intocmit de catre proiectant; 
-conform HG 363/2010, privind 
standardele de cost, SCOST-
03/MDRT, pretul este de 380 
euro/mp (pentru 60 ul, pretul este 
estimat la 1.729.760 euro, deci la 
80 ul, pretul estimat va fi de 
2.306.346 euro x 4,66 lei/euro = 
10.747.572 lei, fara TVA. 
 
 
La aceste cheltuieli se va adauga 
costul necesar racordarii imobilului 
la utilitati, sistematizare, amenajare 
spatii verzi, drum acces, parcare, 
etc), costuri ce urmeaza a fi 
suporate din bugetul local si 
estimare de catre proiectant. 

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 
(în mii lei cu TVA) 

Pentru realizarea studiului de 
fezabiliatte - 95.200  lei inclusiv 
TVA, detaliat astfel: 
 
-    studiu de fezabilitate  si deviz 
general 
-  documentaţii pentru obţinerea 
avizelor/autorizatiilor 
- verificarea tehnica de calitate a 
proiectului tehnic si a detaliilor de 
executie; 
- Studiu geotehnic; 
 
Proiectul tehnic si detaliile de 
executie, asistenţa tehnică a 
proiectantului şi a dirigintelui de 
şantier, urmeaza a fi achizitionate 
printr-o procedura separata. 



3.3
. 

Surse identificate pentru finanţarea 
cheltuielilor estimate (în cazul finanţării 
nerambursabile se va menţiona programul 
operaţional/axa corespunzătoare, 
identificată) 

Finantare de la bugetul de stat. 

 
4. INFORMAȚII PRIVIND REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL 
TERENULUI ȘI/SAU AL CONSTRUCȚIEI EXISTENTE: 
 
Terenul respectiv se află în proprietatea Oraşului Tîrgu Neamţ fiind situat in zona 
Blebea, str. Unirii, strazile Vanatorului – Blebei. Terenul este este înscris in Cartea 
Funciară cu NC 55369. 
 
5. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI/AMPLASAMENTELOR 
PROPUS(E) PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE: 
a) descrierea succintă a 
amplasamentului/amplasamentelor propus(e) 
(localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în 
plan); 

Terenul se află în 
proprietatea Oraşului Tîrgu Neamţ 
si este situat in strada Unirii, iesirea 
fiind situata in zona intersectiei 
Blebei –Vanatorului – Gheorghe 
Doja. Terenul este înscris in Cartea 
Funciară cu numarul cadastral 
55369. 

Terenul face parte din 
suprafata totala de 313276 mp, 
inscrisa in HCL nr. 67/29.02.2016, 
fiind situat in zona Blebea in 
dreapta raului Ozana, intre dig si 
strazile Vanatorului – Blebei. 
Suprafaţă totală teren 313276 mp; 
 

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente 
şi/sau căi de acces posibile; 

Accesul se realizeaza din strada 
Vanatorului - Blebei 
Terenul se afla in dreapta digului 
care margineste raul Ozana. 

c) surse de poluare existente în zonă; Nu este cazul 
d) particularităţi de relief; Terenul este situat in dreapta raului  

Ozana, intr-o zona in care este 
preponderent balastul (amestec de 
pietris, pamant, nisip). 
 

e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi 
posibilităţi de asigurare a utilităţilor; 

In strazile Vanatorului – 
Blebei este existenta retea stradala 
de apa potabila.  

Reteaua stradala de 
canalizare menajera este in curs de 
executie.  



Racordarea la reteaua 
electrica se realizeaza in functie de 
solutia stabilita de catre Delgaz, dar 
exista la iesirea din Blebea spre 
Humulesti, un transformator 
electric. 
 

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în 
amplasament care ar necesita relocare/protejare, în 
măsura în care pot fi identificate; 

Se vor constata in urma 
realizarii documentatiei de 
proiectare, daca 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; 

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. 

 

 
6. DESCRIEREA SUCCINTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII PROPUS, 
DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC ȘI FUNCȚIONAL: 
a) destinaţie şi funcţiuni; Spatii locative/social 
b) caracteristici, parametri şi date tehnice 
specifice, preconizate; 

- realizarea unui numar de 80 
apartamente cu destinatie de 
locuinte sociale; 
- scaderea numarului de familii care 
nu au locuinta; 
 

c) durata minimă de funcţionare apreciată 
corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; 

Va fi stabilită ulterior, pe baza 
normativelor specifice în vigoare 

d) nevoi/solicitări funcţionale specifice. Conform normativelor specifice in 
vigoare. 

 
7. JUSTIFICAREA NECESITĂȚII ELABORĂRII, DUPĂ CAZ, A: 
- studiului de prefezabilitate, în cazul 
obiectivelor/proiectelor majore de investiţii; 
- 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; 
- unui studiu de fundamentare a valorii resursei 
culturale referitoare la restricţiile şi permisivităţile 

- intocmire documentie pentru 
depunere in vederea aprobarii 
finantare de la bugetul de stat. 
 



asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul 
intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone 
protejate. 
 
Data, 
 
                                                  
03.07.2018 
 
 
            Serviciul Investiţii,                                                     Director Executiv, 
           ing. Durbacă Sorin                                                    ec. Iosub Ecaterina 


