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NOTĂ CONCEPTUALĂ 
 

privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție 

„Modernizare strazi in orasul Targu-Neamt, judetul Neamt” 

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII PROPUS: 

1.1
. 

Denumirea obiectivului de investiții Modernizare strazi in orasul 
Targu-Neamt, 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; - strazile propuse nu sunt asfaltate; 

- drumurile sunt din pietris, 
santuri/acostamente din pamant, 
pietris; 

 

 

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea 
obiectivului de investiții; 

-asigurarea unui trafic civilizat, 
conform standardelor normale; 

-eliminarea surselor de praf; 

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

- nedezvoltarea zonelor in discutie; 

-neasigurarea standardelor 
normale de viata;   

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 obiective, cu 
impact pozitiv asupra vietii 
cotidiene: 

- Modernizare 22 strazi in 
orasul Tg. Neamt; 

- Modernizare strada 
Castanilor; 

- Modernizare str. Vasile 
Alecsandri, Veterani si Mihai 
Viteazul; 

- Modernizare str. Daciei si 
Vanatorilori; 

- Modernizare str. Horia, 
Closca si Crisan si Nemtisor. 

 

 

2.3 Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui Strategia de dezvoltare economico-



. master plan ori a unor planuri similare, 
aprobate prin acte normative, în cadrul 
cărora se poate încadra obiectivul de 
investiţii propus 

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 

 
Vor fi modernizate urmatoarele 
strazi: Gheorghe Lazar, Gh. Asachi, 
22 Decembrie, BP Hasdeu, 
Eternitatii, Viitorului, Fdt. Fierari, 
Ana Ipatescu, Ogoarelor, Slt. 
Campeanu, Aprodu Purice, 
Grivitei, Dr. Dimitrie Ulea, 
Vanatorului, Gh. Doja, Pastorului, 
Hangului, Macului, Teiului, 
Crinului, Bistritei, Blebei, Batalion, 
Munteni, Garoafelor, Fdt. Dragos, 
Valea Seaca, Sf. Lazar, Cringului, 
Crizantemei, 1 Mai, cu un total de 
17,331 km. 
Lucrari proiectate propuse : 
 
      -  imbracaminte rutiera:  
  
 Sistemul rutier carosabil si 
acostamentul este alcatuit  din 30 
cm fundatie balast, 8 cm strat baza 
din mixtura asfaltica, 5 cm strat 
legatura binder si 4 cm strat uzura 
strat mixtura asfaltica. 
Acostamentele au acelasi sistem 
rutier identic cu partea carosabila 
pentru a se asigura latime minima 
de 5 m pentru partea carosabila. 
Toate strazile conform temei de 
proiectare se vor proiecta si executa 
la cotele existente in prezent, linia 
rosie ( cota ax drum/strada), 
respectiv nu va depasi cotele 
actuale. Acest aspect implica 
costuri suplimentare la terasamente 
sapaturi la caseta platformei, 
respectiv ampriza strazilor. 



 
- semnalizare rutiera, 

siguranta circulatiei, 
scurgerea apelor 
pluviale: 

 
  Semnalizarea rutiera 
presupune executia marcajelor 
rutiere  (orizontale si transversale) 
precum si montarea indicatoarelor 
rutiere . 
 Siguranta circulatiei 
presupune realizarea de parapet 
metalic pe strazile Eternitatii si BP 
Hasdeu in zona paraului . 
 Scurgerea apelor pluviale de 
pe platforma se realizeaza prin 
pante longitudinale si transersala 
spre santurile /  rigolele adiacente .
  
 Se vor executa lucrari de 
amenajare a intersectiilor strazilor 
cu drumurile nationale .   

 

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. 

22.718,69 mii lei, inclusiv TVA 
(valoare totala 26.500,27 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, 

1.240,69 mii  lei, inclusiv TVA, 
detaliat astfel: 

- Studii de teren;  
-Taxe pentru obtinere avize; 
- Documentatii-suport si cheltuieli 
pentru obtinere avize, acorduri si 
autorizatii;  
-expertizare tehnica; 



autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de 
lege (în mii lei cu TVA) 

- DALI  si deviz general, expertiza 
tehnica; 
- documentaii tehnice, necesare in 
vederea obtinerii de avize, acorduri 
si autorizatii;  
verificarea tehnica de calitate a 
proiectului tehnic si a detaliilor de 
executie; 
- Proiect tehnic si detalii de 
executie; 
- Organizarea procedurilor de 
achizitie; 
- Consultanta; 
- Asistenţă tehnică proiectant, 
participare faze incluse in 
programul de control  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, conform HCL 
nr. 21/31.01.2018, privind insusirea bunurilor care apartin domeniului public al orasului 
Tg. Neamt 

 

 

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); 

-strazile se afla in domeniul public 
al Orasului Tg. Neamt, avand 
imbracamintea din balast, 
amestecat cu pamant; 

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

-strazile sunt delimitate de catre 
proprietati particulare; 

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; 

-sunt existente retele stradale de  
apă potabila, canalizare menajera, 
energie electrică, gaz metan, dupa 
caz, conform realizarilor la aceasta 
data. 

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. 

-conform specificatiilor din 
certificatul de urbanism 

  

 



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

a) destinaţie şi funcţiuni; Folosinta publica/transport auto si 
pietonal 

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

- realizarea asfaltarii pe o lungime 
de 17,33 km 

 

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 
proiectarii straturilor de rezistenta 
a sistemului rutier 

 

 

 

 


