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NOTĂ CONCEPTUALĂ 
 
 

privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție 

„Extindere corp clădire, reabilitare şi modernizare bază sportivă în oraşul Tîrgu 
Neamţ” 

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII PROPUS: 

1.1
. 

Denumirea obiectivului de investiții Reabilitare si dotare Cresa nr. 1, 
oraşul Tîrgu Neamţ 

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; Baza sportiva a orasului 
Targu-Neamt, respectiv Stadionul 
orasenesc, se afla intr-o stare 
avansata de degradare, aceasta  
constituind  un impediment major 
in desfasurarea activitatilor 
sportive de amatori si/sau 
profesionesti. 

Stadiul actual al bazei sportive se 
prezinta astfel: 

-tribuna principala, realizata din 
beton, nu are finalizata structura, 
scaunele pentru spectaori fiind 
degradate, lipsa; 

-gardul aflat la limita dintre stadion 
si tribuna principala este degradat, 
in prezent fiind cazut; 

-tribuna oficiala , spatiul destinat 
presei, au o dotare invechita, fiind 
practic inexistente; 

-pista de alergare prezinta 
denivelari si suprafete care 
acumuleaza apa pluviala; 

-nu exista o sistematizare adecvata 



unei baze sportive. 

 

 

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea 
obiectivului de investiții; 

-folosirea bazei sportive in 
competitii profesionale si/sau 
amatori 

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

-amplificarea fenomenului de 
degradare a constructiilor si 
dotarilor existente 

-constructiile/dotarile degradate 
prezinta pericol de accidentare  

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 

Pe raza orasului Tg. Neamt au fost 
realizate o serie de lucrări: 

- Sala de sport 50 locuri, str. 1 
Decembrie 1918; 

- Sala de sport 150 locuri, str. 
Stefan cel Mare – in incinta 
Colegiului National „stefan 
cel Mare”; 

- Teren de sport Colegiul 
National „Stefan cel Mare”; 

- Baza sportiva Scoala 
gimnaziala „Ion Creanga”, 
Humulesti; 

 

 

2.3
. 

Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui 
master plan ori a unor planuri similare, 
aprobate prin acte normative, în cadrul 

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



cărora se poate încadra obiectivul de 
investiţii propus 

 

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 

Se are in vedere realizarea 
urmatoarelor lucrari: 

-extinderea corpului de cladire in 
care se afla vestiarele, pe verticala 
prin construirea unui nivel, in 
vederea amenajarii unei tribune 
oficiale, cu suprafata vitrata catre 
stadion, a unui birou de presa si a 
unui oficiu; 

-amenajarea a doua spatii pentru 
fotbalisti, prin realizarea unor 
copertine pe structura metalica; 

-reabilitare pista de atletism, prin 
decopertarea straturilor existente, 
turnarea unui strat de beton 
simplu armat, montarea unui covor 
sintetic de tartan pe o suprafata de 
3300 mp, dintr-un total de 4245 
mp; 

- reabilitarea tribunei principale, 
prin finalizarea suprastructurii din 
beton si finalizarea structurii de 
rezistenta; 

realizarea unei copertine din 



policarbonat, montata pe o structura 
metalica pe o suprafata de 200 mp, 
reprezentand acoperirea  a unui 
nnumar de cca 250 locuri; 

 

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. 

2.595,53 mii lei, inclusiv TVA 
(valoare totala 2.739,56 mii lei, 
inclusiv TVA) 

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) 

111,628 mii  lei, inclusiv TVA, 
detaliat astfel: 

- Studii de teren;  
-Taxe pentru obtinere avize; 
- Documentatii –pentru obtinere de 
avize, acorduri si autorizatii;  
- DALI  si deviz general, expertiza 
tehnica 
- Proiect tehnic si detalii de 
executie 
- Asistenţă tehnică proiectant şi 
diriginte de şantier 
 

3.3
. 

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

Buget local şi de stat – depunere 
pentru finantare MDRAPFE, 
conform OUG nr. 208/2013, pentru 
aprobarea Programului national de 
dezvoltare locala 

 



4. INFORMAȚII PRIVIND REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL TERENULUI 
ȘI/SAU AL CONSTRUCȚIEI EXISTENTE: 

 

Terenul aferent si cladirea se află în proprietatea Oraşului Tîrgu Neamţ str. 1 
Decembrie 1918, nr. 81A, Tîrgu Neamţ. Clădirea este înscris in Cartea Funciară cu 
numarul cadastral 55728, iar terenul este înscris in Cartea Funciară cu numarul 
cadastral 55727. 

 

 

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); 

- constructia-vestiar fotbal, este 
realizata din caramida, fundatia 
este din beton, acoperisul este din 
beton, acoperisul este tip sarpanta 
cu invelitoare din tabla;  

-suprafata construita este 200 mp; 

-terenul de fotbal, terenul de 
handbal (nefunctional), pista de 
atletism si tribunele, insumeaza o 
suprafata construita de 955 mp; 

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

Accesul principal se realizeaza prin 
strada 1 Decembrie 1918; 

Mai este existent un acces 
secundar prin strada 1 Decembrie 
1918 



c) surse de poluare existente în zonă; Nu este cazul 

d) particularităţi de relief; Nu este cazul 

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

Clădirea beneficiază de racorduri la 
toate utilităţile existente în zonă 
(apă, canal, energie electrică, gaz 
metan) 

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

Vor fi stabilite de proiectant, 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; 

Vor fi stabilite în expertiza tehnică, 
dacă 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. 

În zonă există un monument istoric 
de categoria A si anume Cetatea 
Neamtului. 

  

 

6. DESCRIEREA SUCCINTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII PROPUS, DIN PUNCT DE 
VEDERE TEHNIC ȘI FUNCȚIONAL: 

a) destinaţie şi funcţiuni; Educatie/Cresa 



b) caracteristici, parametri şi date tehnice 
specifice, preconizate; 

- Asigurarea unui climat 
corespunzător pentru desfăşurarea 
activităţilor sportive; 

-Eliminarea posibilelor zone care 
prezinta pericol de accidentare; 

 

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 
asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul 
intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone 
protejate. 

- nu este cazul 

 

-expertiza tehnica este necesara in 
scopul determinarii solutiei pentru 
stabilirea rezistentei necesare 
supraintaltarii si extinderii cladirii; 

-avizul de la Directia de Cultura, 
daca este necesar va fi specificat in 
Certificatul de urbanism, in functie 
de distanta fata de Cetatea 
Neamtului –monument istoric 

 

 

 


