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TEMĂ DE PROIECTARE 
 

1. Informaţii generale 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

„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, 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 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 

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); 

MODERNIZARE STRAZI  ORAS TG NEAMT  

Nr.
crt
. STRADA 

LUNGIME 
(m) 

LATIME 
CAROSABIL 

LATIME 
ACOSTA-
MENTE 

LATIME 
TROTUAR 
ACOSTA-
MENTE 

LATIME  
SANTURI
/RIGOLE 

Categoria 
strazii 

1 
GHEORGHE 

LAZAR 276,00 5,00 
0,25 …1,00 
M 

Acostame
nte 2x0,75 
m 

rigole 
0,50 .. 
1,00 m 

IV 

2 
GHEORGHE 

ASACHI 128,00 5,00 
0,25 .. 1,00 
M   

rigole 
0,50 .. 
1,00 m 

IV 

3 22 DECEMBRIE 420,00 

214 m cu 6,00 m 
din beton si 206 
m din asfalt  cu 
3,50 -4,0  m 
latime  

0,25 .. 1,00 
M 

trotuar 
1,50 m (pe 
o parte) 

Nu are 
santuri 

IV 

4 BP HASDEU 175,00 5,00 
0,25 ..0,75 
M   

sant 0,50 
..1 ,00m 
pe o 
parte  

IV 

5 ETERNITATII 481,00 5,00 
0,25 ..0,75 
M   

sant 0,50 
..1 ,00m 
pe o 
parte  

IV 

6 VIITORULUI 180,00 6,00 
0,25 ..0,75 
M   

sant 0,50 
..1 ,00m 
pe o 
parte  

III 

7 FDT. FIERARI 88,00 6,00 0,25 - 1,50    

sant 0,50 
..1 ,00m 
pe o 

III 



parte  

8 ANA IPATESCU 768,00 5,00 0,25 - 0,50    
sant 0,50 
..1 ,00m  

IV 

9 OGOARELOR 908,00 5,00 0,25 - 0,50    
sant 0,50 
..1 ,00m  

IV 

10 SLT. CAMPEANU 601,00 5,00 0,25 - 0,50    
sant 0,50 
..1 ,00m  

IV 

11 APRODU PURICE 1.215,00 5,00 0,25 - 0,75    

rigole 
0,50 .. 
1,00 m 

IV 

12 GRIVITEI 396,00 5,00 0,25 - 0,75    
sant 0,50 
..1 ,00m  

IV 

13 
DR. DIMITRIE  

ULEA 250,00 6,00 0,25 - 0,75    
sant 1,50 
m  

III 

14 VANATORULUI 2.691,77 5,00 2 X 0,75 M   
sant 0,50 
..1 ,00m  

IV 

15 GHEORGHE DOJA 280,78 5,00 3 X 0,75 M   
sant 0,50 
..1 ,00m  

IV 

16 PASTORULUI 550,80 5,00 
0,25 - 0,75 
M   

sant 0,50 
..1 ,00m  

IV 

17 HANGULUI 717,00 5,00 
0,25 - 0,75 
M   

sant 0,50 
..1 ,00m  

IV 

18 MACULUI 194,00 5,00 
0,25 - 0,75 
M   

sant 0,50 
..1 ,00m  

IV 

19 TEIULUI 318,00 5,00 
0,25 - 0,75 
M   

sant 0,50 
..1 ,00m  

IV 

20 CRINULUI 657,34 5,00 
0,25 - 0,75 
M   

sant 0,50 
..1 ,00m  

IV 

21 BISTRITEI 273,00 5,00 
0,25 - 0,75 
M   

sant 0,50 
..1 ,00m  

IV 

22 BLEBEI 599,98 5,00 
0,25 - 0,75 
M   

sant 0,50 
..1 ,00m  

IV 

23 BATALIONULUI 602,75 6,00 
0,25 - 0,75 
M   

sant 1,50 
m  

III 

24 MUNTENI 890,28 6,00 
0,25 - 0,75 

  
sant 1,50 

III 



M m  

25 GAROAFELOR 504,59 5,00 
0,25 - 0,75 
M   

sant 0,50 
..1 ,00m  

IV 

26 FDT. DRAGOS 122,53 5,00 
0,25 - 0,75 
M   

sant 0,50 
..1 ,00m  

IV 

27 VALEA SEACA 700,00 5,00 
0,25 - 0,75 
M   

sant 0,50 
..1 ,00m  

IV 

28 SF. LAZAR 688,15 5,00 
0,25 - 0,75 
M   

rigola  
0,30 
..0,50m  

IV 

29 CRINGULUI 268,82 5,00 
0,25 - 0,75 
M   

rigola0,50 
/ sant 
1,50 m 

IV 

30 CRIZANTEMEI 441,14 5,00 
0,25 - 0,75 
M   

sant 1 ..1 
,50m  

IV 

31 1 MAI 944,47 5,00 
0,25 - 0,75 
M   

sant 1 ..1 
,50m  

IV 

 TOTAL 17.331,40      

 

 
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 . 



 

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; 

-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; 

Se va stabili in urma proiectarii. 

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 sau de protecţie. 

- conform specificatiilor din certificatul de urbanism; 

2.3.  Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere 
tehnic şi funcţional: 



a) destinaţie şi funcţiuni; 

Folosinta publica/transport auto si pietonal  

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

-asigurarea unui trafic civilizat, conform standardelor normale; 

-eliminarea surselor de praf; 

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; 

31 strazi x 20 familiii (medie) x 3 membri (medie) = 1860 persoane + 50% x 1860 
(persoane in tranzit) 2790 persoane, adica aproximativ 3000 persoane 

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. 

Elaborarea fiecărei documentaţii, conform etapelor stabilite de legislatia in 
vigoare.  

2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, normativele şi 
reglementările tehnice în vigoare în materie. 

 


