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NOTĂ CONCEPTUALĂ 
privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție  

”MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL  
TG. NEAMȚ” 

 
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII PROPUS: 
1.1. Denumirea obiectivului de investiții MODERNIZARE ȘI EXTINDERE 

SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN 
ORAȘUL TG. NEAMȚ 

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; În momentul de față sistemul de 

iluminat public nu acoperă toate 
străzile din oraș, iar pe unele străzi 
randamentul lâmpilor existente nu 
este la parametri optimi. 

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea 
obiectivului de investiții; 

Prin implementarea prezentului 
proiect se va urmari cu prioritate, 
realizarea urmatoarelor obiective: 
a) orientarea serviciului de iluminat 
public catre utilizatori şi beneficiari; 
b) asigurarea calitatii şi 
performantelor sistemelor de 
iluminat public, in conformitate cu 
directivele Uniunii Europene; 
c) reducerea consumurilor specifice 
prin utilizarea unor corpuri de 
iluminat performante, a unor 
echipamente specializate şi prin 
asigurarea unui iluminat public 



judicios; 
d) asigurarea unui iluminat stradal şi 
pietonal adecvat necesităţilor de 
confort şi securitate, individuala si 
colectivă, prevazute de normele în 
vigoare; 
e) promovarea de solutii tehnice si 
tehnologice performante, cu costuri 
minime. 

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

În situaţia neaccesării fondurilor 
nerambursabile, oraşul Tg. Neamţ nu 
dispune de alte surse de finanţare, 
ceea ce conduce la imposibilitatea 
realizării acestor lucrări de 
modernizare și extindere.  

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 

Nu este cazul. 

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; 
Strategia de eficienţă energetică a 
oraşului Tg. Neamţ 2016 – 2022; 

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

Legea 121 din 2014 privind eficienţa 
energetică, Strategia Europa 2020 

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin 
realizarea investiţiei 

 Obiectivul general al proiectului il 
reprezinta modernizarea si extinderea 
sistemului de iluminat public cu 
scopul imbunatatirii eficientei 
energetice in orașul Tg. Neamt, 
judetul Neamt. Prin realizarea 
obiectivului general al proiectului se 
doreste reducerea impactului nociv 
produs asupra mediului, pe care 
iluminatul public il are ca efect 
secundar. Prin implementarea 
proiectului se intentioneaza obtinerea 
unui sistem de iluminat mult mai 
eficient si eficace, ce ar implica o 
durata de utilizare mult mai mare a 
corpurilor de iluminat, costuri mult 
mai mici pentru consumul de energie 
si mentenanta, dar si reducerea 



poluarii asupra mediului inconjurator. 

 
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. 

3.500 mii lei 

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) 

280 mii  lei, detaliat astfel: 
- Studii de teren;  
- Audit Energetic;  
- DALI   
-  Documentaţii pentru obţinerea 
avizelor  
- Proiect pentru autorizarea execuţiei 
lucrărilor, PT, DDE 
- Verificare tehnică 
- Consultanţă 
- 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 fonduri nerambursabile 
(Programul Operaţional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 3, 
Prioritatea de investirii 3.1, 
Operaţiunea C – Iluminat Public 

 
4. INFORMAȚII PRIVIND REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL TERENULUI ȘI/SAU AL 
CONSTRUCȚIEI EXISTENTE: 
 
Terenul aferent investițiilor se află în proprietatea Oraşului Tîrgu Neamţ. 
 
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); 

Străzile Vetereni, Ion Roată, Baile Oglinzi, 
Daciei, Vanatorului, Blebei, Vadului, Gheorghe 
Doja, Victoriei, Ștefan cel Mare (de la Biserica 
Adormirea Maicii Domnului pana la Biserica Sf. 
Nicolae), Castanilor 

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

Nu este cazul. 

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; 

Terenurile beneficiază de racorduri la 
toate utilităţile existente în zonă (apă, 
canal, energie electrică, energie 
termică, 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. 

În zonă există 3 monumente istorice 
de categoria B: Muzeul de Istorie şi 
Etnografie, Casa Memorială Veronica 
Micle, Pavilion Central Spital. 

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

Vor fi stabiliți în DALI. 

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. Nu este cazul 
 
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. 

- Audit energetic/luminotehnic – sunt 
obligatoriii având în vedere faptul că 
investiţia prevede măsuri de eficienţă 
energetică. 
 

 
Data,                                                                                                          Serviciul Investiţii,                    
12.10.2018                                                                                          Ing. Cojocariu Nicolae Cezar                           


