
 1

 
Primaria orasului Tirgu Neamt                                                               APROB, 
Serviciul Investitii                                                                                  PRIMAR, 
Nr.15907/12.11.2018                                                                    HARPA VASILICĂ 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 

privind aprobarea fazelor Notă conceptuală si Temă de proiectare pentru obiectivul 
de investitii “Infiintare distributie gaze natural, localitatea Blebea, oras Tg. Neamt, 

judetul Neamt”  
 
 

  Avand in vedere solicitarile cetatenilor de racordare la reteaua de gaz 
metan , este necesara demararea obiectivului de investitii  “Infiintare distributie gaze 
natural, localitatea Blebea, oras Tg. Neamt, judetul Neamt”. Acesta va cuprinde 
strazile de pe raza orasului Tg. Neamt care nu dispun de aceste utilitati si sunt situate 
in localitatea Blebea: Daciei, Blebei, Vanatorului, Gh. Doja, Vadului, Victoriei 
(lungime aproximativa 500 + 250 + 2700 + 850 + 900 = 5200 ml) + 2000 ml (de la 
postul SRM) 

Lungimea totala estimata este de 7200 ml, dar lungimea reala va fi stabilita in 
urma ridicarilor topografice. 

 
 
Avand in vedere cele mentionate mai sus , va supunem spre analiza si aprobare 

fazele Notă conceptuală si Temă de proiectare pentru obiectivul de investitii 
“Infiintare distributie gaze natural, localitatea Blebea, oras Tg. Neamt, judetul 
Neamt” 
 

 

 

     Director executiv,                                                            Sef Biroul Investitii, 

        ec. Iosub Ecaterina                                                          ing. Durbaca Sorin 

 

 

Sef Serviciul Juridic. 

Jr. Iftode Oana 
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Primaria orasului Tirgu Neamt                                                    
                                                                          
Nr. 15906/12.11.2018                                           

 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

privind aprobarea fazelor Notă conceptuală si Temă de proiectare pentru obiectivul 
de investitii “Infiintare distributie gaze natural, localitatea Blebea, oras Tg. Neamt, 

judetul Neamt” 
 
 
 
 

Avand in vedere solicitarile cetatenilor de racordare la reteaua de gaz metan , este 
necesara demararea obiectivului de investitii  “Infiintare distributie gaze natural, 
localitatea Blebea, oras Tg. Neamt, judetul Neamt”. Strazile apartin localitatii 
Blebea: Daciei, Blebei, Vanatorului, Gh. Doja, Vadului, Victoriei (lungime 
aproximativa 500 + 250 + 2700 + 850 + 900 = 5200 ml) + 2000 ml (de la postul 
SRM)=7200 ml. 

 
 

              
 
 
 

PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 

 



 
 
 
JUDEŢUL NEAMŢ, ORAŞ TÎRGU-NEAMŢ, STR. ŞTEFAN CEL MARE, NR. 62 
TEL: 0233/790245;  FAX: 0233/790508; 
e-mail: tgnt@primariatgneamt.ro  ; www.primariatarguneamt.ro 

 
Nr. înreg. 15909/12.11.2018 
                                                                            
 
                                               
                                                                                       Aprob 

                                                            
       Primar  
Harpa Vasilică 

 
 
 

TEMĂ DE PROIECTARE 
 
 
 
 
1. Informaţii generale 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
“Infiintare distributie gaze natural, localitatea Blebea, oras Tg. 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 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); 
 

Strazile fac parte din localitatea Blebea: Daciei, Blebei, Vanatorului, Gh. Doja, 
Vadului, Victoriei (lungime aproximativa 500 + 250 + 2700 + 850 + 900 = 5200 ml) + 
2000 ml (de la postul SRM pana in localitate) 
 
 



TOTAL lungime estimata a retelelor stradale : 7200 ml (retele distributie si 
repartitie) 
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, 
dupa caz, conform situatiei existente 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 la faza Studiu de fezabilitate si proiect tehnic, 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; 
Se vor stabili dupa eliberarea 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 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/distributie gaz metan  
b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 
-asigurarea posibilitatii de racordare a cetatenilor la reteaua de gaz metan 
-scadrea poluarii datorate arderii combustibilor solizi (lemne); micsorarea emisiilor de 
CO2 din atmosfera; 
- cresterea gradului de confort in obtinerea caldurii si apei calde menajere  
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; 
aproximativ 600 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; 
Posibilitatea racordarii la retele stradale de gaz metan existente 
g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a 
patrimoniului; 



Conform legislaţiei în domeniu vor fi stabilite la fazele SF si proiect tehnic, dacă este 
cazul 
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. 
 
 
 
  
    Director executiv,                                                                            Serviciul Investiţii,
                    
  ec. Iosub Ecaterina                                                                           ing. Durbacă Sorin 



 
  
 

 
 

 
JUDETUL NEAMT, ORAS TIRGU NEAMT, STRADA STEFAN CEL MARE, NR. 62 

TELEFON: 0233/790245;  fax: 0233/790508; e-mail : investitii@primariatgneamt.ro 

 
Serviciul Investitii si Transporturi 
 

 

                                                                                        APROB, 
             
                                                                                       PRIMAR 
                                                                             HARPA VASILICĂ 
 

 
                                                          
 

LISTA CU STRAZILE PROPUSE PENTRU EXTINDEREA RETELELOR 
STRADALE  DE GAZ METAN 

 
 

 
Strazile pentru care se propune extinderea retelelor stradale de gaz metan 

sunt urmatoarele: 
 
- Cetatii (lungime aproximativa 450 ml); 
- Grivitei (lungime aproximativa 400 ml); 
- 9 Mai (lungime aproximativa 100 ml); 
- Independentei (lungime aproximativa 410 ml) 
- Fdt Zorilor(lungime aproximativa 110 ml) 
- Fdt. Eternitatii - (lungime aproximativa 2 x 150 = 300 ml) 
- Libertatii(lungime aproximativa 410 ml) 
- Fdt. Carpati(lungime aproximativa 53 ml) 
- Fdt. Ceahlau(lungime aproximativa 122 ml) 
- Fdt. Dorobanti(lungime aproximativa 160 ml) 
- Prof. Grigore Ungureanu(lungime aproximativa 365 ml) 
- Batalion, spre terenul detinut de primarie(lungime aproximativa 400 ml) 
- Crangului(lungime aproximativa 280 ml) 
- Munteni + Pariului (lungime aproximativa 890 ml)  
- Pictor Grigorescu (lungime aproximativa 100 ml) 
- Baile Oglinzi (lungime aproximativa 2000 ml) 
- Slt Campeanu – fundaturi (lungime aproximativa 2 x 100 = 200 ml) 
- George Cosbuc (lungime aproximativa 700 ml) 
- Luncii (lungime aproximativa 400 ml) 



- 1 Decembrie 1918 – 2 fundaturi pe dreapta (lungime aproximativa 
150+100 =250 ml) 

- Prundului (lungime aproximativa 3500 ml) 
- Garoafelor + Romana (lungime aproximativa 2 x170 = 340 ml) 
- Stefan cel Mare – pana la limita cu comuna Timisesti – aproximativ 3700 

ml; 
- B.P. Hasdeu (lungime aproximativa 200 ml); 
- Sf. Lazar (lungime aproximativa 80 ml); 
- Unirii (lungime aproximativa 1600 ml); 
- Fdt. Cozmeni (lungime aproximativa 217 ml); 
- Mariuca (lungime aproximativa 345 ml); 
- Ozanei (lungime aproximativa 320 ml); 
- Aleea Vanatorilor de Munte – (lungime aproximativa 200 ml); 
- C. Ciopraga (lungime aproximativa 630 ml); 

 
 

Strazile pentru care se propune infiintarea distributie de gaze naturale sunt 
urmatoarele: 

 
- Cartier Blebea – strazile Daciei, Blebei, Vanatorului, Gh. Doja, Vadului, 

Victoriei (lungime aproximativa 500 + 250 + 2700 + 850 + 900 = 5200 
ml) + 2000 ml (de la postul SRM) 

 
Cu stima, 
 
                                                                             

 
                                                          INTOCMIT, 
                                                                ing. DURBACA SORIN 
              



 
 
 
JUDEŢUL NEAMŢ, ORAŞ TÎRGU-NEAMŢ, STR. ŞTEFAN CEL MARE, NR. 
62 

TEL: 0233/790245;  FAX: 0233/790508; 
e-mail: tgnt@primariatgneamt.ro  ; www.primariatarguneamt.ro 
 
Nr. Înreg 15984/13.11.2018 
 
 
 APROBAT, 
 
 Primar Harpa Vasilică 
 
 
 

NOTĂ CONCEPTUALĂ 
 
 

privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție 
“Infiintare distributie gaze natural, localitatea Blebea, oras Tg. Neamt, judetul 

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

. 

Denumirea obiectivului de investiții “Infiintare distributie gaze 
natural, localitatea Blebea, oras 
Tg. 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 detin retele 
stradale de gaz metan; 
- nu exista posibilitate de 

racordare a imobilelor la reteaua 

de gaz metan; 

- exitenta unor degajari mari de 

CO2 in atmosfera, datorita 



realizarii incalzirii locuintelor cu 

combustibil solid (lemne); 

- existenta unui confort scazut in 

procesul obtinerii de caldura 

pentru incalzire si apa calda 

menajera; 

 

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea 

obiectivului de investiții; 

-asigurarea posibilitatii de 

racordare a cetatenilor la reteaua 

de gaz metan 

-scadrea poluarii datorate arderii 

combustibilor solizi (lemne); 

micsorarea emisiilor de CO2 din 

atmosfera; 

- cresterea gradului de confort in 

obtinerea caldurii si apei calde 

menajere 

c) impactul negativ previzionat în cazul 

nerealizării obiectivului de investiții. 

- imposibilitatea racordarii 

cetatenilor la reteaua stradala de 

gaz metan; 

-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: 

- Extinderea retelei stradale 

de gaz metan pe str. Vultur; 

- Extin Extinderea retelei 

stradale de gaz metan pe str. 

Ion Creanga; 

- derea retelei stradale de gaz 

metan pe str. Slt Campeanu; 

 

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 

- nu este cazul 

2.5

. 

Obiective generale, preconizate a fi atinse 

prin realizarea investiţiei 

 
- Vor fi 

modernizate urmatoarele 



strazi, situate in 
localitatea Blebea: Daciei, 
Blebei, Vanatorului, Gh. 
Doja, Vadului, Victoriei 
(lungime aproximativa 
500 + 250 + 2700 + 850 + 
900 = 5200 ml) + 2000 ml 
(de la postul SRM) 

 
TOTAL lungime estimata a 

retelelor stradale : 7200 ml 
(distributie si repartitie) 
 
 

 

3. ESTIMAREA SUPORTABILITĂȚII INVESTIȚIEI PUBLICE: 
3.1

. 

Estimarea cheltuielilor pentru EXECUȚIA 

obiectivului de investiţii (în mii lei fara TVA), 

luându-se în considerare, după caz: 

- costurile unor investiţii similare realizate; 

- standarde de cost pentru investiţii similare. 

- va fi realizata in urma realizarii 

studiului de fezabilitate 

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 fara TVA) 

- va fi realizata in urma realizarii 

studiului de fezabilitate; 

- valoare studiu de fezabilitate: 

35,70 mii lei, fara TVA 

3.3

. 

Surse identificate pentru finanţarea 

cheltuielilor estimate (în cazul finanţării 

nerambursabile se va menţiona programul 

operaţional/axa corespunzătoare, 

identificată) 

Buget local  

 

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

Terenul aferent 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 

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, energie electrică, 

canalizare menajera 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 de proiectant, daca 

este cazul. 

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei 

conform documentaţiilor de urbanism aprobate - 

plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi 

regulamentul local de urbanism aferent; 

Vor fi stabilite de proiectant, daca 

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/distributie gaz 

metan 

b) caracteristici, parametri şi date tehnice 

specifice, preconizate; 

- realizarea retelei stradale de 

gaz metan in lungime estimata de 

7200 ml; lungimea reala va fi 
stabilita in urma ridicarilor 
topografice. 
 

 



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 

 

 

 

 

Data, 

 

                                                  

13.11.2018       

 

 

 

             Serviciul Investiţii,                                                  Director Executiv, 
            ing. Durbacă Sorin                                                 ec. Iosub Ecaterina 



 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 
PROIECT 

     HOTARÂRE 
 

privind aprobarea fazelor Notă conceptuală si Temă de proiectare pentru obiectivul de investitii 
“Infiintare distributie gaze natural, localitatea Blebea, oras Tg. Neamt, judetul Neamt”  

                  
            Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 

- Legea 500/2002 privind finanţele publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 1. Alin. (2), art. 3, art. 4 , art. 5 alin (2) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 
și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice;  

            Luând act de expunerea de motive nr. 15906/12.11.2018 înaintată de Primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ şi raportul de specialitate nr. 15907/12.11.2018 al Serviciului Investiţii şi al Compartimentului 
Dezvoltare Locală; 

În temeiul art.36 alin.(2), lit. ”b”, alin (4), lit. ”d”, ale art. 45, alin (2) şi art. 115, alin.1, lit. b)  din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTARASTE : 

 
Art. 1. Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiţii “Infiintare distributie gaze 

natural, localitatea Blebea, oras Tg. Neamt, judetul Neamt”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Infiintare distributie gaze 

natural, localitatea Blebea, oras Tg. Neamt, judetul Neamt”, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art. 3. Se împuternicește domnul Harpa Vasilică, Primarul orașului Tîrgu Neamț, să reactualizaze 

prin dispoziție, în funcție de modificările de natură tehnică sau legislative, conținutul Notei conceptuale și 
a Temei de proiectare prevăzute la art. 1 și art. 2 

 
Art.  4. Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
 
 

Initiator, 
Primar 

Harpa Vasilică 
 
 

                  Avizat legalitate,  
                                  Secretar , 

               jr. Sabin Isabela 


