
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 
 
 

PROIECT 
 
 

     HOTARÂRE 
 

privind aprobarea obiectivul de investitii „Realizare retea stradala gaze naturale in oras Tg. Neamt si 

infiintare retea de distributie gaz metan in Blebea, oras Tg. Neamt, judetul Neamt”   
      
                 
           Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
            În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală, Ordinul nr. 1851/2013 al MDRAP pentru aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013, Ordinului nr. 919 din 12 iunie 
2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
OUG nr. 28/2013, aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013;  
            Luând act de expunerea de motive nr. 14.965/24.10.2018, înaintată de Primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ şi raportul de specialitate nr. 17668/18.12.2018 al Serviciului Investiţii şi al Compartimentului 
Financiar Contabil; 

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 aproba obiectivul de investitii  „Realizare retea stradala gaze naturale in oras Tg. 

Neamt si infiintare retea de distributie gaz metan in Blebea, oras Tg. Neamt, judetul Neamt”  cu o 
valoare estimata a investitiei de 5.303.206,511 lei, din care lucrari de constructii-montaj in valoare de 
4.176.401,00 lei (valori inclusiv TVA), conform devizului general (anexa nr. 1). 

 
Art. 2. Directia contabilitate, buget, finante si Serviciul Investitii din cadrul Primariei orasului 

Targu-Neamt va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 
 
Art. 3. Secretarul orasului Targu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 

institutiilor si persoanelor interesate. 
 
 

Initiator, 
 

Primar 
  Harpa Vasilică 

 
 

                Avizat legalitate,  
                                    Secretar , 

                  jr. Sabin Isabela 
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Primaria orasului Tirgu Neamt                                                                                    APROB, 
Serviciul Investitii                                                                                                      PRIMAR, 
Nr. 17669/18.12.2018                                                                                      HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 

la proiectul de hotarare privind aprobarea obiectivul de investitii „Realizare retea stradala gaze 

naturale in oras Tg. Neamt si infiintare retea de distributie gaz metan in Blebea, oras Tg. Neamt, 

judetul Neamt”   
 

Avand in vedere intentia de accesare a programelor de investitii nationale pentru realizarea 
unor lucrari in orasul Targu-Neamt, este necesara extinderea relelor de gaze naturale la nivelul 
orasului Tg. Neamt, precum si in Blebea. 

Lucrarile ce urmeaza a fi executate au ca scop final realizarea de utilitati necesare unui 
standard de viata normal pe strazile mentionate in anexa. 

Mentionam ca in zona Blebea este propusa realizare unui numar de 6 blocuri de locuinte (4 
blocuri de locuinte sociale cu un total de 80 apartamente si 2 blocuri de locuinte pentru tineri 
destinate inchirierii cu un total de 40 apartamente, cu finantare ANL), blocuri care urmeaza a fi 
racordate la reteau  strdala de gaz metan. 

Astfel se impune analiza in vederea aprobarii a obiectivului de investitii „Realizare retea 

stradala gaze naturale in oras Tg. Neamt si infiintare retea de distributie gaz metan in Blebea, 

oras Tg. Neamt, judetul Neamt”   
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) 
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- 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); 
 
TOTAL lungime estimata a retelelor stradale : 19232 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) 

 
 

TOTAL lungime estimata a retelelor stradale : 7200 ml (distributie si repartitie) 
 

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

obiectivului de investitii „Realizare retea stradala gaze naturale in oras Tg. Neamt si infiintare 

retea de distributie gaz metan in Blebea, oras Tg. Neamt, judetul Neamt” , cu o valoare totala 

estimata de 4.791.942,00 lei, din care valoarea de  constructii-montaj este de 3.088.654,00 lei 

(valori inclusiv TVA). 
 

 

 

 

     Director executiv,                                                                                Sef Serviciul Investitii, 

         ec. Iosub Ecaterina                                                                               ing. Durbaca Sorin 

 

 

       Sef Serviciul juridic, 

           jr. Iftode Oana  
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Primaria orasului Tirgu Neamt                                                                                     
                                                                                                      
Nr. 17668/18.12.2018                                                                                       

 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 

la proiectul de hotarare privind aprobarea obiectivul de investitii  „Realizare retea stradala gaze 

naturale in oras Tg. Neamt si infiintare retea de distributie gaz metan in Blebea, oras Tg. Neamt, 

judetul Neamt”   
 
 

Avand in vedere intentia de accesare a programelor de investitii nationale pentru realizarea 
unor lucrari in orasul Targu-Neamt, este necesara extinderea relelor de gaze naturale la nivelul 
orasului Tg. Neamt, precum si in Blebea. 

Lucrarile ce urmeaza a fi executate au ca scop final realizarea de utilitati necesare unui 
standard de viata normal pe strazile mentionate in anexa. 

Mentionam ca in zona Blebea este propusa realizare unui numar de 6 blocuri de locuinte (4 
blocuri de locuinte sociale cu un total de 80 apartamente si 2 blocuri de locuinte pentru tineri 
destinate inchirierii cu un total de 40 apartamente, cu finantare ANL), blocuri care urmeaza a fi 
racordate la reteau  strdala de gaz metan. 

Astfel se impune analiza in vederea aprobarii a obiectivului de investitii „Realizare retea 

stradala gaze naturale in oras Tg. Neamt si infiintare retea de distributie gaz metan in Blebea, 

oras Tg. Neamt, judetul Neamt” . 
 

 
              

 
 
 
 

PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 

 



A N E X A 

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); 

 

TOTAL lungime estimata a retelelor stradale : 19232 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) 

 

 
TOTAL lungime estimata a retelelor stradale : 7200 ml (distributie si 

repartitie) 

 

 

 






