
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

 
PROIECT 

HOTARÂRE 
 

privind aprobarea devizului general in preturi martie 2019,  pentru obiectivul de investitii „Asigurare 
utilitati si amenajare incinta pentru obiectivul „Locuinte pentru tineri destinate inchirierii (40 

apartamente), 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. 4243/21.03.2019, înaintată de Primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ şi raportul de specialitate comun nr. 4245/21.03.2019 al Serviciului Investiţii şi al Directiei 
Buget-Contabilitate, Resurse Umane si Dezvoltare Locala; 

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Pentru obiectivul de investiţi  „Asigurare utilitati si amenajare incinta pentru obiectivul 

„Locuinte pentru tineri destinate inchirierii (40 apartamente), oras Tg.Neamt, judetul Neamt”, se 
aproba valoarea totala in preturi martie 2019 de 1.162.420,00 lei (fara TVA), din care constructii-montaj 
1.095.045,81 lei (fara TVA), conform devizului general anexat, parte integranta a prezentei, din care: 

- Finantare de la bugetul local: 1.162.420,00  lei, fara TVA, din care: 1.095.045,81 lei, fara 
TVA.  

   Art. 2 Serviciul Investiţii şi Directia Buget-Contabilitate, Resurse Umane si Dezvoltare Locala 
din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 
   Art. 3 Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie publică locală. 
 
 
 

Iniţiator, 
Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 

Harpa Vasilică 
 
 
 

          Avizat legalitate, 
              Secretar, 

                 jr. Sabin Isabela 
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Oras Targu-Neamt                                                                                                       APROB, 
Serviciul Investitii                                                                                                       PRIMAR, 
Nr. 4245 din  21.03.2019                                                                                      HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
                                          RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 

privind aprobarea devizului general in preturi martie 2019,  pentru obiectivul de investitii 
„Asigurare utilitati si amenajare incinta pentru obiectivul „Locuinte pentru tineri destinate 

inchirierii (40 apartamente), oras Tg.Neamt, judetul Neamt” 

  

 

Având în vedere solicitarile inregistrate la Primaria orasului Tg. Neamt, precum si 
posibilitatea realizarii blocurilor de locuinte cu finantare ANL , proiectele intocmite in urma 
derularii procedurilor de achizitii, urmeaza a fi depuse in vederea finantarii. 

          Programul – Locuinte pentru tineri se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de 
ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin ANL și destinate 
închirierii, persoane care nu își permit să cumpere sau să închirieze o locuință de pe piața liberă. 

        Tinerii își pot depune cererile și dosarele la autoritățile publice locale pe a căror rază 
administrativ-teritorială se află aceste locuințe. 

        Tinerii care și-au depus dosarele și au împlinit 35 de ani fără a beneficia de o astfel de locuință 
pot primi repartiții în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste. 

        Fondurile utilizate pentru realizarea lucrărilor de construcție sunt asigurate de la bugetul de stat, 
credite interne/externe, sume rezultate din vânzarea locuinţelor pentru tineri, realizate în anii 
anteriori, precum şi din alte surse legal constituite. 

        De asemenea, autorităţile locale asigură utilităţile necesare. 
        Locuințele ANL vor fi atribuite persoanelor și familiilor îndreptățite, în funcție de criteriile 
stabilite de autoritățile administrației publice locale, în urma examinării cererilor solicitanților, în 
funcție de situația economico-socială, profesională și familială a acestora. Astfel, în baza analizei 
situației solicitărilor și coroborării acesteia cu criteriile stabilite privind repartizarea locuințelor, a 
fost identificat un necesar de spații locative după cum urmează: 

Apartamente cu 1 cameră 14 
Apartamente cu 2 camere 20 
Apartamente cu 3 camere 6 

total 40 

         Datorită caracterului complex al structurii sociale și economice ale persoanelor eligibile pentru 
repartizarea unei locuințe sociale se impun măsuri care să asigure o bună exploatare și întreținere a 
clădirilor de locuit dintre care, în mod special, pot fi enumerate următoarele:  

- Asigurarea unui mix de tipuri de familie; 

- Reducerea numărului de utilizatori a spațiilor comune cu efecte benefice în ceea ce privește 
închegarea unor mici comunități; 
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      Regimul maxim de înălțime impus de regulamentele de urbanism aprobate pentru zona de 
amplasament este P+4E, P.O.T. max 40 %, C.U.T. 2,4 mp adc/mp teren. 
Astfel, necesarul de apartamente va fi distribuit în 2 blocuri cu câte 20 de unități locative fiecare. 

Descrierea amplasamentului; 
 

Localizare: Terenul se află în intravilanul Loc. Blebea, jud. Neamț, fiind identificat cu nr. cadastral 
56148.  
 
Suprafaţa terenului și dimensiuni în plan: Terenul, pe care urmează să fie amplasate construcțiile, are 
o suprafață de 4903 mp. Lungimea maximă a terenului pe direcția nord est - sud vest este de 108,10 
m  iar pe cealaltă direcție este de de 58,54 m. 
Regim juridic - natura proprietății: Terenul se afla in intravilanul Loc. Blebea, oraș Tg. Neamț, jud. 
Neamț și se află în domeniul privat al Primăriei orașului Târgu Neamț conform H.C.L. 20/2018 
emisă de Consiliul Local oraș Tg. Neamț. Imobilul nu se află pe lista monumentelor istorice sau de 
arhitectură și nici în zona de protecție a monumentelor istorice. 

 

Indici de ocupare a terenului in situația propusă: 
Suprafață teren: 4903 mp. 
Suprafață construită: 742,08 mp. 
Suprafață construită desfășurată: 3221,36 mp. 
P.O.T. 15,14% 
C.U.T. 0,66 
H max P+2E+E3R+E4R 
Nr. apartamente: 40 
Spații verzi: 2492,91 mp. 
Drumuri și parcări: 1036,17 mp. 
Nr. locuri parcare: 40 
Trotuare și alei: 458,63 mp. 
Locuri de joacă: 153,21 mp. 
Spații colectare gunoi: 20,00 mp. 
 
 
Indicatori urbanistici defalcați pe fiecare obiect în parte: 
 
 Bloc 1 Bloc 2 
Suprafata construită 371,04 mp 371,04 mp 
Suprafata construită 
desfășurată 

1610,68 mp 1610,68 mp 

Suprafata utilă 1295,57 mp 1295,57 mp 
P.O.T. 7,57% 7,57% 
C.U.T. 0,33 0,33 
Hmax. P+2E+E3R+E4R P+2E+E3R+E4R 
 
Lucrarile conexe obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri destinate inchirierii (40 

apartamente), oras Tg.Neamt, judetul Neamt”, sunt in sarcina Primariei orasului Tg. Neamt, 

urmand a fi finantate din bugetul local. 
 
Incinta este organizata în zone funcţionale, astfel: 
- zona ocupată de construcţie (Ac) 
- zona ocupată de spaţiul de joaca (nisipare, spatiu verde- gazon, banci de exterior). 
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- zona drum incinta si parcari 
- zona ocupata de aleile pietonale 
- zona platforma colectare gunoi menajer 
 

Amenajarile exterioare cuprind :  

-  realizarea drumului de incinta si a parcarilor cu o structura rutiera noua, care sa corespunda 

cerintelor de calitate si a normativelor in vigoare; 

-  amenajarea aleilor pietonale cu o structura rutiera ce va avea in componenta pavele din beton; 

-  amenajarea locului de joaca pentru copii; 

-  amenajarea platformei de gunoi; 

-  amenajarea zonei verzi prin insamantarea cu gazon; 

Astfel, pentru a asigura in cadrul incintei o asezare cat mai rationala a constructiilor precum si a 

spatiilor necesare pentru activitati in aer liber si alte functiuni specifice locuintelor, cat si asigurarea 

indepartarii apelor meteorice de pe partea carosabila si aleile pietonale catre canalizarea pluviala si 

catre terenul natural inconjurator, suprafata destinata amenajarii a fost organizata cu zone pentru 

acces pietonal si carosabil, spatii pentru joaca in aer liber, platforma de colectare deseuri menajere, 

spatii verzi, cat si parte carosabila pentru drumul de incinta si parcari ce deservesc accesului in 

incinta a masinilor de interventie, masinilor de ridicare a deseurilor menajere, parcarii autoturismelor 

rivernailor, etc. 

Elementele geometrice ale drumului de incinta si ale parcarilor au fost amenajate astfel incat sa 

asigure fluiditatea circulatiei, acces catre toate puncetele de interes, precum si posibilitatea parcarii 

autoturismelor proprietate privata. 

Drumul de incinta si parcarile, ce fac obiectul prezentei documentatii s-au proiectat avand in 

vedere cerintele beneficiarului de realizare a unei structuri rutiere care sa raspunda cerintelor privind 

rezistenta acesteia la actiunea inghet-dezghetului si a traficului ce este dat de accesul ambulantei, 

masinii de pompieri, precum si a masinii de gunoi, dar si a accesului si stationarea autoturismelor, 

studierea problemelor privind scurgerea apelor, amenajarea spatiilor verzi. 

Accesul carosabil in incinta se realizeaza dintr-un singur punct, din partea de sud-vest a incintei. 

In profil longitudinal au fost adoptate pante pentru scurgerea apelor pluviale de 0,50 %, avand in 

vedere suprafata, acestea fiind suficiente pentru evacuarea imediata a apei de pe suprafata aleilor 

pietonale si a platformei carosabile. 

Latimea drumului de incinta in profil transversal este de 6.00 m, aceasta fiind suficienta 

pentru accesul autovehiculelor grele. 
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Panta transversala proiectata, pentru scurgerea apelor pluviale este de 2.50 %  astfel incat 

apele pluviale sa se scurga gravitational spre punctele de minim, puncte in care au fost amplasate guri 

de scurgere conform planului de sistematizare verticala si a planurilor de instalatii. 

Dimensiunea unui loc de parcare este de 2.5x5.0 m, in total fiind realizate un numar de 40 de 

parcare destinate autoturismelor, cate unul pentru fiecare apartament. 

Drumul de incinta si parcarile pentru autoturisme, vor fi delimitate de aleile pietonale si 

zonele verzi prin montarea bordurilor carosabile din beton, cu dimensiunile 20x25. 

Latimea aleilor pietonale va fi de 2.00 m, cu o panta de 2.0% in profil transversal. 

Delimitarea aleilor pietonale de zonele verzi se va realiza prin montarea bordurilor mici de 

beton cu dimensiunile de 10x15 cm. 

Bordurile, atat cele mici, cat si cele mari, vor fi asezate pe o fundatie din beton. 

Sistem rutier 

Solutia proiectata pentru drumul de incinta si parcarea destinata autoturismelor este 

urmatoarea: 

4 cm – strat din beton asfaltic BAPC 16 

6 cm – strat de legatura din BADPC 22.4  

15 cm – strat superior de fundatie din piatra sparta 

25 cm – strat inferior de fundatie din piatra sparta. 

Alei pietonale 

6 cm – strat din pavele din beton 

5 cm – strat din nisip 

15 cm – strat de fundatie din balast 

Scurgerea apelor 

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va realiza prin intermediul sistemului de canalizare 

nou proiecat. 

Prin pantele longitudinale si transversale descrise mai sus, atat ale drumului de incinta, cat si 

ale parcarilor sau trotuarelor, apa va fi dirijata si colectata in punctele de minim, unde vor fi 

ampalsate guri de scurgere ce vor colecta apele si le vor evacua in sistemul de canalizare pluviala. 

Panta proiectata, pentru scurgerea apelor pluviale este de minimum 0.5% (longitudinal) astfel 

incat apele pluviale sa se scurga gravitational spre punctele de minim. Panta maxima va fi de 2.50% 

(transversal). 

De asemenea, se va amenaja o platforma pentru stocarea gunoiului menajer. Distanța de 
amplasare este mai mare de 10 m de la cele mai apropiate ferestre, în conformitate cu prevederile 
legale. Platformele se vor racorda la reteaua de apa si canalizare si se vor imprejmui cu panouri din 
plasa bordurata, cu poarta inclusa. Grosimea placii de beton armat este de 15 cm.  
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Se propune amenajarea unui spatiu de joaca pentru copii. Acesta este dotat cu pardoseala anti-

trauma si se va amenaja cu mobilier si accesorii de joaca pentru copii:  

Denumire dotare Nr. 
buc. 

Tobogan cu leagăn 1 
Balansoar 2 
Balansoar pe arc 2 
Nisipar 3,00 x 3,00 m 1 
Bănci 6 
Coș de gunoi 4 

 

Retele exterioare  
 

Racorduri și branșamente 
Noua alimentare cu apă rece pentru consumul menajer ncesar celor 2 cladiri, se realizează dintr-o 

retea exterioara noua de apa rece, realizata din conducte PEHD Dn 110mm. Fiecare cladire va fi 
racordata la aceasta retea prin intermediul unui camin de apometru amplasat langa cladire.  
Presiunea si debitul sunt asigurate de reteaua publica. 
Conductele de alimentare cu apă exterioare, se vor monta îngropat, pe un pat de nisip de 10 cm 
grosime. 

 
Retea de hidranti exteriori 
Stingerea din exterior a incendiilor este asigurata de reteaua publica de alimentare cu apa din 

localitate, pe reteaua noua de alimentare ce deserveste cele doua cladiri fiind amplasat un hidrant Dn 
80, montat suprateran, avand 2 racorduri tip B. 
 

Canalizare menajera 
Apele uzate menajere preluate de la obiectele sanitare și sifoanele de pardoseală vor fi 

evacuate gravitaţional, prin conducte de polipropilena ignifugate, Dn 40÷110mm la reţeaua 
exterioara de canalizare menajera nou proiectata prin intermediul uni camin de racord. Apele uzate 
menajere vor fi deversate direct la caminele de canalizare din incinta (4 camine) si mai departe la 
reteaua de canalizare stradala. 

Canalizarea exterioară este realizată din tuburi din PVC-KG DN110 mm SN4. 
Conductele de canalizare exterioare, se vor monta îngropat, pe un pat de nisip de 10 cm 

grosime. 
 
Canalizare pluviala 
Colectarea apelor pluviale se va face prin intermediul jgheaburilor amplasate perimetral și 

preluate apoi de burlane.  
Canalizarea exterioară este realizată din tuburi din PVC-KG DN110 - DN250 mm SN4. 

In interiorul parcelei, au mai fost amplasate 5 camine de colectare a apelor pluviale de pe carosabil, 
legate la cele 6 camine de colectare. 

Conductele de canalizare exterioare, se vor monta îngropat, pe un pat de nisip de 10 cm 
grosime. 
 

Iluminat exteriori 
Pentru iluminatul incintei s-au prevazut 7 stalpi de iluminat prevazuti cu corpuri de iluminat ce 

au urmatoarele caracteristici: 
- Dispersor: din policarbonat transparent, rezistent la radiatii UV si la vandalism (IK10) 
- La cerere dispersorul poate fi din sticla clara 
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- Radiator pasiv din aluminiu 
- Driver pentru alimentare LED-uri 
- Dubla alimentare electrica atat de la retea cat si solar prin intermediul unui panou fotovoltaic 

prevazut si cu acumulator. 
 

In vederea realizarii ulterioare a retelelor de internet/ televiziune/ telefonie de catre operatorii 
locali, a fost prevazuta o retea de tuburi gofrate ingropate cat si camine de tragere necesare executiei 
acestor retele fara a mai fi nevoie de lucrari de sapaturi ce vor afecta atat carosabilul, trotuarele 
pietonale cat si spatiile verzi amenajate.  

Spatii verzi 
Spatiile verzi, in suprafata de 2492,91 mp se vor realiza cu insamantarea cu gazon dupa ce in 

prealabil s-a realizat umplutura cu pamant si plantarea de copaci si arbusti. Sunt prevăzute bănci 
pentru odihnă și coșuri de gunoi în punctele de interesecție a aleilor de acces în blocurile de locuinte 
cu trotuarele. 

Bransamente 
 
  Apă potabilă: 

Noua alimentare cu apă rece pentru consumul menajer al fiecarei cladiri se realizează din 
caminul de apometru amplasat in incinta prin intermediul unei instalaţii de apă rece cu țeava din 
PEHD 63 ce alimenteaza imobilul. Presiunea si debitul sunt asigurate de reteaua publica. 
Contorizarea apei potabile preluate din reţeaua hidroedilitară, în folosul beneficiarului este conformă 
cu prevederile legale. 
  Canalizare: 
 Racordarea la reteua publica de canalizare se realizeaza prin intermediul unui camin de 
bransament.  
 

Energie electrică:  
Branșamentul la rețeaua publică de alimentare cu energie electrică (de la postul de 

transformare) se va realiza prin intermediul unui BMPT la tabloul general al imobilului. 
Schema de alimentare cu energie electrică presupune existența unui tablou electric general (TEG / 
FDCP), alimentat din BMPT-ul corespunzător spațiului analizat.  
 

Gaze naturale  
În vederea alimentãrii cu gaze/GPL a imobilului se vor realiza branşamente individuale de 

redusã presiune amplasate la limita de proprietate şi care vor fi dotate cu post de reglare şi contoare 
individuale pentru consumul maşinilor de gatit şi a centralelor termice pentru fiecare apartament in 
parte. 

 
 
 

          Director executiv,             Sef Serviciul Investitii,                         Consilier juridic,             

        ec. Iosub Ecaterina               ing. Durbaca Sorin                      jr. Balbuzan Sofica Maria 
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Oras Targu-Neamt                                                    
                                                                          
Nr. 4243  din  21.03.2019                                            

 
 
 
                                     EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

privind aprobarea devizului general in preturi martie 2019,  pentru obiectivul de investitii 
„Asigurare utilitati si amenajare incinta pentru obiectivul „Locuinte pentru tineri destinate 

inchirierii (40 apartamente), oras Tg.Neamt, judetul Neamt” 

 
 

 
 
 
  Având în vedere solicitarile inregistrate la Primaria orasului Tg. Neamt, precum si 

posibilitatea realizarii blocurilor de locuinte  cu finantare ANL , proiectele intocmite in urma 
derularii procedurilor de achizitii, urmeaza a fi depuse in vederea finantarii. 

          Programul – Locuinte pentru tineri se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de 
ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin ANL și destinate 
închirierii, persoane care nu își permit să cumpere sau să închirieze o locuință de pe piața liberă. 

        Tinerii își pot depune cererile și dosarele la autoritățile publice locale pe a căror rază 
administrativ-teritorială se află aceste locuințe. 

        Tinerii care și-au depus dosarele și au împlinit 35 de ani fără a beneficia de o astfel de locuință 
pot primi repartiții în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste. 

        Fondurile utilizate pentru realizarea lucrărilor de construcție sunt asigurate de la bugetul de stat, 
credite interne/externe, sume rezultate din vânzarea locuinţelor pentru tineri, realizate în anii 
anteriori, precum şi din alte surse legal constituite. 

        De asemenea, autorităţile locale asigură utilităţile necesare. 

        Locuințele ANL vor fi atribuite persoanelor și familiilor îndreptățite, în funcție de criteriile 
stabilite de autoritățile administrației publice locale, în urma examinării cererilor solicitanților, în 
funcție de situația economico-socială, profesională și familială a acestora. 

         Datorită caracterului complex al structurii sociale și economice ale persoanelor eligibile pentru 
repartizarea unei locuințe sociale ANL se impun măsuri care să asigure o bună exploatare și 
întreținere a clădirilor de locuit dintre care, în mod special, pot fi enumerate următoarele:  

- Asigurarea unui mix de tipuri de familie; 

- Reducerea numărului de utilizatori a spațiilor comune cu efecte benefice în ceea ce privește 
închegarea unor mici comunități; 
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Descrierea amplasamentului; 

Localizare: Terenul se află în intravilanul Loc. Blebea, Str. Vanatorului, jud. Neamț, fiind identificat 
cu nr. cadastral 56148.  
 
Suprafaţa terenului și dimensiuni în plan:  
     Terenul, pe care urmează să fie amplasate construcțiile, are o suprafață de 4903 mp. Lungimea 
maximă a terenului pe direcția nord est - sud vest este de 108,10 m  iar pe cealaltă direcție este de de 
58,54 m. 
Regim juridic - natura proprietății:  
      Terenul se afla in intravilanul Loc. Blebea, Str.Vanatorului, oraș Tg. Neamț, jud. Neamț și se află 
în domeniul privat al Primăriei orașului Târgu Neamț conform H.C.L. 20/2018 emisă de Consiliul 
Local oraș Tg. Neamț. Imobilul nu se află pe lista monumentelor istorice sau de arhitectură și nici în 
zona de protecție a monumentelor istorice. 

Pentru punerea in functiune a blocului de 40 apartamente destinat tinerilor pana in 35 de ani 
este necesara realizarea racordurilor la utilitatile stradale, cheltuieli ce vor fi asigurate prin alocarea 
fondurilor din bugetul local. 
 
 
              
 
 
 

PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 

 



 

 
 
 

 PAGE 1 OF 40 

 

Denumirea investitiei:  

Asigurare utilitati si amenajare incinta pentru obiectivul “Locuinte pentru tineri, destinate 
inchirierii (40 apartamente)” 

Târgu Neamț, Jud. Neamț 

 

 

Faza de proiectare 

STUDIU DE FEZABILITATE 

Beneficiar:  ORAS TARGU NEAMT 

Titularul investitiei: ORAS TARGU NEAMT 

Adresa beneficiar: Bulevardul Stefan cel Mare, Numarul 62, Targu Neamt, 615200 

 

Proiectant General: 

ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL   

Aleea Someșul Cald, Nr. 4, sector 4, Mun. București 

CUI RO 33766951, J40/12829/2014 

Proiect nr. :   33/2018 

Data proiect: Octombrie 2018 
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LISTA SEMNATURI PROIECTANȚI  
 
 

NR. 
CRT 

SPECIFICATIE FUNCTIE/NUME SEMNATURA 

1 PROIECTANT GENERAL 
ATLAS CONSULTING & 
PROIECT SRL 

 

2 
ȘEF PROIECT 
 

Arh. Cosmin Dinu Ion 
 

3 
PROIECTANT ARHITECTURĂ 
 

Arh. Felix Pălea  
 

4 
PROIECTANT REZISTENTĂ 
 

Ing. Ivan Marinov 
Ing. Antonios Gialenios 

 

5 PROIECTANT INSTALAȚII SANITARE  Ing. Florin Popa 
 

6 PROIECTANT INSTALAȚII ELECTRICE  Ing. Simona Popa  

7 PROIECTANT INSTALAȚII TERMICE Ing. Adina Mihai 
 

8 PROIECTANT INSTALAȚII GAZE Ing. Madalina Lungoci 
 

9 
PROIECTANT SISTEMATIZARE 
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BORDEROU PIESE DESENATE RETELE EXTERIOARE 

COD 
PLANSA 

DENUMIRE PLANSA SCARA 
 

DIMENSIUNE 
(FORMAT/mm

) 

IG - 00 INSTALATII DE GAZE-PLAN RETELE EXTERIOARE 1:1000 A3/420X297 

RE 01 RETELE EXTERIOARE APA, CANALIZARE, ELECTRICE  1:500 841X594 

BORDEROU PIESE DESENATE SISTEMATIZARE VERTICALA 

COD 
PLANSA 

DENUMIRE PLANSA SCARA 
 

DIMENSIUNE 
(FORMAT/mm) 

PAV-01 PLAN AMENAJARE VERTICALA 1:1000 A3/420X297 
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1 INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 

1.1 Denumirea obiectivului de investiţii:  

Asigurare utilitati si amenajare incinta pentru obiectivul „Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii 
(40 apartamente)” 

1.2 Ordonator principal de credite/investitor:  

Primarul Orasului Targu Neamt/Orasul Targu Neamt 

1.3 Ordonator de credite (secundar/terţiar):  

Primarul Orasului Targu Neamt/Orasul Targu Neamt 

1.4 Beneficiarul investiţiei: 

Orasul Targu Neamt 

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate:  

Proiectant general: S.C. ATLAS CONSULTING & PROIECT S.R.L, având J40/12829/04.11.2004, 
CUI: 33766951, cu sediul în: Aleea Someșului Cald, Nr.4, Sector 4, Municipiul București. 

Proiectanți pe specialitate: 

Sef proiect : Arh Cosmin Dinu Ion 

Arhitectură: Arh. Felix Palea 

Rezistență: Ing. Antonios Gialenios 

Rezistenta: Ing. Ivan Marinov 

Instalații sanitare: Ing. Florin Popa 

Instalații termice: Ing. Adina Mihai 

Instalații electrice: Ing. Simona Popa 

Instalații gaze: Ing. Madalina Lungoci 

Sistematizare verticala: Ing. Dragos Gaiu 

2 SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIŢII 

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind 
situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi 
scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză 

Pentru realizarea investitiei nu a fost întocmit un studiu de prefezabilitate. 

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 
instituţionale şi financiare. 
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Programul – Locuinte pentru tineri se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani la 
data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin ANL și destinate 
închirierii, persoane care nu își permit să cumpere sau să închirieze o locuință de pe piața liberă. 

Tinerii își pot depune cererile și dosarele la autoritățile publice locale pe a căror rază administrativ-
teritorială se află aceste locuințe. 

Tinerii care și-au depus dosarele și au împlinit 35 de ani fără a beneficia de o astfel de locuință pot 
primi repartiții în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste. 

Fondurile utilizate pentru realizarea lucrărilor de construcție sunt asigurate de la bugetul de stat, 
credite interne/externe, sume rezultate din vânzarea locuinţelor pentru tineri, realizate în anii 
anteriori, precum şi din alte surse legal constituite. 

Locuinţele (apartamente cu una sau două camere în clădiri cu regim de înălţime redus) sunt 
construite pe terenuri puse la dispoziţia ANL de către autorităţile locale/centrale, cu drept de 
folosinţă gratuită pe întreaga perioadă de realizare a investiţiilor. 

De asemenea, autorităţile locale asigură utilităţile necesare. 

Locuinţele pentru tineri sunt construite prin ANL, iar după finalizarea lucrărilor sunt predate 
autorităților publice locale  în vederea administrării și repartizării către tinerii care îndeplinesc 
criteriile de acces la astfel de locuințe. 

Criteriile-cadru de acces la locuinţele pentru tineri şi criteriile de ierarhizare în baza cărora 
autoritățile stabilesc listele de prioritate sunt prevăzute în HG nr. 962 din 27 septembrie 2001 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările si completarile ulterioare 
(Anexa 11 este prezentată mai jos). 

Autorităţile publice locale repartizează tinerilor aceste locuinţe, în funcție de ordinea stabilită prin 
listele de prioritate întocmite în baza prevederilor legale și în limita fondului locativ disponibil în acest 
scop, stabilesc și încasează chiria și pot vinde apartamentele numai la cererea chiriașilor care le 
ocupă, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. 

2.3 Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 

Terenul pe care se vor amplasa clădirile din cadrul ansamblului de 40 apartamente are o suprafață de 
4903  mp, se află în domeniul privat al Primăriei orașului Târgu Neamț și este amplasat în intravilanul 
Loc. Blebea, jud. Neamț, fiind identificat cu nr. cadastral 56148. 

Terenul, cu forma neregulată în plan, este poziționat în Loc. Blebea, jud. Neamț. Terenul este 
mărginit astfel: 

� la Nord:    - parcela cu nr. cadastral 56147 

� la Est:       
- Ocolul Silvic Tg. Neamț (liziera plop) 
- Proprietăți particulare 

� la Sud:      - parcela cu nr. cadastral 56146 

� la Vest:      - parcela cu nr. cadastral 56149 

 

Accesul pe teren se realizează dinspre vest, din parcela cu nr. cadastral 56149, prin intermediul unui drum care 
va asigura legătura cu str. Blebei. 
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În prezent, terenul este neconstruit. 

Categoria de folosință a terenului conform extrasului de Carte funciară: neproductiv. 

 

 

Figura 1 Amplasare teren în raport cu orașul Târgu Neamț 

2.4 Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind 
evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții 

Dreptul la locuire face parte din legislația privind drepturile omului și este stipulat în mai multe 
tratate și convenții ratificate și de România și, în conformitate cu prevederile art. 11 din Constituția 
României, „Statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună-credință obligațiile ce-I revin 
din tratatele la care este parte”. 

În Constituția României, dreptul la locuire nu este formulat în mod explicit dar este inclus difuz în art. 
47, „Nivel de trai” care stipulează că „Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de 
protecție socială de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent”. 

Legislația în vigoare prevede explicit dreptul la locuință. 

Legea nr. 114/1996 a locuinței stipulează că: „accesul liber și neîngrădit la locuință este un drept al 
fiecărui cetățean. Realizarea locuințelor constituie un obiectiv major, de interes national, pe termen 
lung, al administrației publice centrale și locale”.  

Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale are ca obiectiv, printre 
altele și „garantarea accesului efectiv, în mod deosebit al tinerilor, la drepturi elementare și 
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fundamentale, cum sunt: dreptul (…) la o locuință (…) precum și instituirea unor măsuri de prevenire 
și combatere a marginalizării sociale și mobilizarea instituțiilor cu atribuții în domeniu.” 

Orice formă de negare a dreptului la locuință ca drept fundamental al omului, duce la marginalizare 
și excludere socială și la diminuarea drastică a capacităților indivizilor afectați de a se reinsera în 
circuitul social normal prin propriile forțe. 

Locuințele sociale vor fi atribuite persoanelor și familiilor îndreptățite, în funcție de criteriile stabilite 
de autoritățile administrației publice locale, în urma examinării cererilor solicitanților, în funcție de 
situația economico-socială, profesională și familială a acestora. Astfel, în baza analizei situației 
solicitărilor și coroborării acesteia cu criteriile stabilite privind repartizarea locuințelor, a fost 
identificat un necesar de spații locative după cum urmează: 

Apartamente cu 1 cameră 14 
Apartamente cu 2 camere 20 
Apartamente cu 3 camere 6 

total 40 

Datorită caracterului complex al structurii sociale și economice ale persoanelor eligibile pentru 
repartizarea unei locuințe sociale se impun măsuri care să asigure o bună exploatare și întreținere a 
clădirilor de locuit dintre care, în mod special, pot fi enumerate următoarele:  

Asigurarea unui mix de tipuri de familie; 
Reducerea numărului de utilizatori a spațiilor comune cu efecte benefice în ceea ce 

privește închegarea unor mici comunități; 
 
Regimul maxim de înălțime impus de regulamentele de urbanism aprobate pentru zona de 
amplasament este P+4E, P.O.T. max 40 %, C.U.T. 2,4 mp adc/mp teren. 
Astfel, necesarul de apartamente va fi distribuit în 2 blocuri cu câte 20 de unități locative fiecare. 

Principalul rezultat așteptat vizează realizarea condițiilor pentru asigurarea exigențelor minimale 
pentru locuințe. 

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

Realizarea prezentului proiect este de importanță majoră pentru administrația publică a orașului 
Târgu Neamț întrucât, prin acesta, se vor asigura condițiile asigurării reintegrării persoanelor în viața 
socială normală a localității cu efecte sociale și economice benefice asupra comunității. 

3 IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ŞI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII/OPŢIUNI 
TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

3.1 Particularităţi ale amplasamentului: 

3.1.1 Descrierea amplasamentului; 
 

Localizare: Terenul se află în intravilanul Loc. Blebea, jud. Neamț, fiind identificat cu nr. cadastral 
56148.  
 
Suprafaţa terenului și dimensiuni în plan: Terenul, pe care urmează să fie amplasate construcțiile, 
are o suprafață de 4903 mp. Lungimea maximă a terenului pe direcția nord est - sud vest este de 
108,10 m  iar pe cealaltă direcție este de de 58,54 m. 
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Figura 2: Conturul terenului cu dimensiunile laturilor 

Regim juridic - natura proprietății: Terenul se afla in intravilanul Loc. Blebea, oraș Tg. Neamț, jud. 
Neamț și se află în domeniul privat al Primăriei orașului Târgu Neamț conform H.C.L. 20/2018 emisă 
de Consiliul Local oraș Tg. Neamț. Imobilul nu se află pe lista monumentelor istorice sau de 
arhitectură și nici în zona de protecție a monumentelor istorice. 

Servituţi: 
Accesul pe teren se realizează dinspre vest, din parcela cu nr. cadastral 56149, prin intermediul unui 
drum care va asigura legătura cu str. Blebei. 

Drept de preempţiune:  
Imobilele aparțin în întregime domeniului public al autorității locale și nu sunt afectate de drept de 
preemțiune.  

Zonă de utilitate publică:  

Categoria de folosință a terenului, conform extrasului de Carte funciară: neproductiv. 

Informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism: 
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Conform PUG Oras Tirgu Neamt, imobilul este incadrat in UTR nr. 18, folosinta actuala a imobilului 
este de teren neproductiv. Aceasta zona este prinsa ca zona de locuinte cu functiuni complexe. 
Conform HCL nr. 203/29.10.2015, imobilul este incadrat in zona D. 

POT maxim admis in zona 40%. 

Utilitati existente in zona: energie electrica, apa potabila, telefonie. 

Amplasarea noilor constructii se va face respectand distantele minime obligatorii fata de limitele 
laterale ale parcelei, conform Codului Civil, precum si distantele minime necesare interventiilor in caz 
de incendiu. 

Se va respecta amplasarea fata de zonele de protectie a drumurilor, cat si alinierea fata de 
constructiile existente. 

Regimul de inaltime maxim admis permis in zona (S)+P+4E+M. 

Se vor realiza finisaje numai in culorile din gama: ocru, crem, bej, gri iar la nivelul invelitorii nuante de 
culori: maro, verde, culoarea tiglei ceramice, gri. 

3.1.2 Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

Terenul este mărginit pe celelalte patru laturi astfel: 

� la Nord:    - parcela cu nr. cadastral 56147 

� la Est:       
- Ocolul Silvic Tg. Neamț (liziera plop) 
- Proprietăți particulare 

� la Sud:      - parcela cu nr. cadastral 56146 

� la Vest:      - parcela cu nr. cadastral 56149 

Accesul în incintă se va realiza prin intermediul drumului prevăzut pe parcela cu nr. cadastral 56149 
care va asigura legătura cu str. Blebei. 

3.1.3 Orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau 
construite; 

Cele 2 corpuri de clădire propuse vor avea dimensiunile maxime în plan de 23,35 x 17,65 m. Clădirile 
vor fi orientate cu laturile paralele la axa NE-SV respectiv NV-SE.  

3.1.4 Surse de poluare existente în zonă; 
Nu au fost identificate surse de poluare in zona. 

3.1.5 Date climatice şi particularităţi de relief; 
 
Date climatice 

Poziţia oraşului Târgu Neamţ în Depresiunea Neamţ (Ozana-Topoliţa), care este şi adăpostit de 
Culmea Pleşului către N-NE, determină ca factorii climatogeni să prezinte particularităţi specifice 
zonei, datorită altitudinii şi dispunerii culmilor. 

Ca urmare a uşoarei expuneri a reliefului spre SE, unghiul de incidenţă a razelor solare la amiază 
variază în medie între 66° 12’ la solstiţiul de vară şi 19° 18’ la solstiţiul de iarnă.  

Temperatura medie multianuală este de +8,2°C. 

 Luna cu temperatura medie cea mai coborâtă este ianuarie, cu – 3,8° C, iar luna cu temperatura 
medie cea mai ridicată este iulie, cu 19,5°C, rezultând o amplitudine termică anuală de 23,2° C.  
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Aceste valori, dacă sunt comparate cu datele staţiilor meteorologice învecinate, arată că la Tîrgu 
Neamţ climatul este mai moderat, valorile fiind adesea cu câteva grade mai ridicate faţă de Valea 
Siretului şi Podişul Moldovenesc.  

Media temperaturilor pentru lunile de iarna este de 2,4°C, iar pentru lunile de vară este cuprinsă 
între +17,2 ° C şi +20,3° C.  

În Tg. Neamţ vânturile dominante sunt cele de nord vest, urmate de cele de sud vest; intensitatea lor 
fiind atenuată de Culmea Pleşului. Viteza medie a vânturilor este de 4,5 m/s.  

Conform Cod de proiectare – Evaluarea actiunii vântului asupra constructiilor  Indicativ CR-1-1-
4/2012, valoarea de referinta a presiunii dinamice a vântului qb = 0.6 kPa având IMR  = 50 ani. 
Conform tabel 2.1.  pentru categoria de teren III, lungimea de rugozitate z0 = 0.3 m si  zmin = 5 m. 

Nebulozitatea are o valoare medie anuală de 5,9. În lunile de iarnă nebulozitatea atinge valoarea de 
6,6. În timpul verii, nebulozitatea este mică, în lunile iulie 4,6 şi în august 4,5.  

Precipitaţiile atmosferice înregistrează o medie multi anuală de 672 mm, cantitate ce asigură 
necesarul biologic al plantelor, alimentarea pânzei freatice, reglementarea scurgerilor hidraulice 
obişnuite şi reglarea umidităţii atmosferice de joasă altitudine. Cele mai multe ploi cad la sfârşitul 
primăverii şi la începutul verii, însumând 44% din tot timpul anului. Cele mai puţine precipitaţii cad în 
luna februarie, în medie 18,8mm. 

 Astfel, climatul oraşului Tîrgu Neamţ şi al zonei înconjurătoare este temperat - continental, cu 
particularităţi submontane, cu veri scurte şi răcoroase, toamne lungi şi ierni blânde, fără vânturi 
puternice, cu aer curat, bogat în particule de ozon, ceea ce îi conferă o notă specifică de staţiune 
climaterică. 

Adâncimea maxima de inghet este h = 1.00 m (STAS 6054/87). 

Conform Cod de proiectare – Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ CR-1-1-3/2012,  
amplasamentul prezinta  o valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol  sk  = 2 kN/m2. 

Particularități de relief 

Orasul Tîrgu Neamţ cu un  relief variat, rezultat al unei evoluţii paleogeografice de milioane de ani, 
este situat în cea mai nordică depresiune subcarpatică, numită depresiunea Ozana-Topoliţa sau 
Depresiunea Neamţ.  

Relieful este rezultatul acţiunii factorilor morfogenetici interni (rocă, structură tectonică) şi externi 
(climă, ape, vegetaţie, faună, activitatea omului).  

In zona oraşului Tîrgu-Neamţ pot fi identificate tipuri de relief structural, sculptural şi de acumulare. 

Localitatea este situata pe culoarul depresionar  creat   de râul  Ozana (Neamţ), in cadrul dealurilor 
subcarpatice – Subcarpatii Neamtului  reprezentati  prin Culmea Plesului  la nord  si dealurile 
Movilelor, Humulesti si Ocea  la sud.  

Relieful structural este datorat cutelor anticlinale şi sinclinale, a căror succesiune a imprimat 
Subcarpaţilor linii directoare. Astfel, la sud şi sud-vest de orasul Tirgu Neamt, dealurile Bradatel, 
Osoiului si Carpeni au o morfologie conforma cu structura ce corespunde anticlinalelor Vânatori si  
Grumazesti. 

Culmea Plesului are o inaltime  de 913 m, iar vârful Vânatori are altitudinea de 623 m, dominând cu 
aproape 250 m albia râului Ozana, printr-un abrupt stâncos.  

Teritoriul orasului Târgu Neamt apartine bazinului hidrografic Siret cu afluentul pe partea dreapta - 
râul Moldova. 
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Râul Neamţ (Ozana), afluent pe dreapta al Moldovei, izvorăşte din zona montană a flisului carpatic, 
de sub vârful Halauca (1.530 m), curge în zona depresiunii intramontane Pipirig, apoi prin 
depresiunea subcarpatică Neamţ (Ozana-Topoliţa), traversând oraşul de la vest la est se varsă în 
Moldova în aval de localitatea Timişeşti. 

În zona dalurilor subcarpatice  primeşte ca afluenţi principali, pe dreapta pâraiele : Dolheşti, 
Domesnic şi Secu, iar în depresiune puţin mai în amonte de Tîrgu Neamţ, primeşte pe stânga pârâul 
Nemţişor (cel mai important afluent) ce izvorăşte de sub vârful Chitigaia (1.194 m).  

Stratul acvifer este cantonat  in  depozitele aluvionare ale teraselor si luncii râului  Ozana (Neamț).  

Din punct de vedere morfologic terenul cercetat se situeaza pe lunca de pe partea dreapta  al râului 
Ozana  (Neamt) cu un relief plan si stabil. 

In trecut amplasamentul a fost afectat de fenomene de inundabilitate, dar in prezent este protejat de 
un dig. 

Din punct de vedere geologic, in zona apar formatiuni cu vârsta Holocen.  

Geotehnic, in lucrarile executate sunt interceptate depozite aluvionare.  

Nivelul hidrostatic  se situeaza la adâncimi de  1.70 m.  

Riscul geotehnic al executiei acestei lucrari este de nivel redus-moderat. 

3.1.6 Existenţa unor: 
3.1.6.1. Reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi 

identificate; 

Nu este cazul. 
 

3.1.6.2. Posibile interferenţe cu 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; 

 
Ansamblul de clădiri nu se află pe lista monumentelor istorice sau de arhitectură și nici în zona de 
protecție a monumetelor istorice sau de arhitectură. 
 

3.1.6.3. Terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională 

 
Nu este cazul. 

3.1.7 Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic 
elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând: 

3.1.7.1 Date privind zonarea seismică: 

Din punct de vedere seismic conform SR 11100 - 1 / 93, terenul  studiat  se situeaza in interiorului 
izoliniei  de gradul 6, pe scara MSK, la limita cu izolinia de 71, unde indicele 1 corespunde unei 
perioade de revenire de 50 ani (minimum). 

Conform reglementarii tehnice  „Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare 
pentru cladiri, indicativ P 100 / 1 - 2013  teritoriul cercetat  se situeaza in zona cu  valoarea  de vârf a 
acceleratiei terenului ag =  0.25 g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR 225 ani si 
20% probabilitate de depasire in 50 ani. 
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Conform zonării teritoriului României în termeni de perioadă de control (colț), Tc a timpului de 
răspuns, perimetrul  are coeficientul Tc = 0.7 sec. 

Nivelul hidrostatic  se situeaza la adâncimi de  1.70 m.  

Riscul geotehnic al executiei acestei lucrari este de nivel redus-moderat. 

Adâncimea maxima de inghet este h = 1.00 m (STAS 6054/87). 

3.1.7.2 Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi 
nivelul maxim al apelor freatice: 

Studiul geotehnic care stă la baza prezentei documentații tehnice a fost elaborat de S.C. GEOVISIONS 
S.R.L. Mai departe se vor descrie succint câteva informații importante extrase din studiul geotehnic 
mai sus menționat. 

Pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice si a litologiei terenului de fundare pentru 
amplasamentul cercetat din Târgu Neamț s-a executat o prospecțiune geologo – geotehnică de mare 
detaliu, s-au consultat lucrarile de specialitate si documentatiile elaborate anterior în zonă și s-au 
executat doua foraje geotehnice cu adâncimea de 5.00 m față de cota terenului actual executate cu  
instalația RKS Nordmeyer Germania și instalația Auger set pentru pamânturi neomogene și omogene,  
produsă de Eijkelkamp Olanda. 

Perioada de execuție a lucrărilor de cercetare geotehnică (septembrie 2018) se poate considera 
normală  din punct de vedere al precipitațiilor.  

Forajul nr.1 executat a interceptat urmatoarea succesiune: 
0.00 – 0.50 m  Umplutura din pietris cu nisip si reziduri menajere 
0.50 – 2.40 m  Pietris cu bolovanis si nisip umed/ saturat 
2.40 – 3.00 m  Pietris cu  bolovani  cu intercalatii de nisip galbui, saturat 
3.00 – 5.00 m  Pietris cu bolovanis si nisip saturat 
 
Forajul nr.2 executat a interceptat urmatoarea succesiune: 
0.00 – 0.20 m  Sol vegetal 

0.20 – 2.10 m  Pietris cu bolovanis si nisip umed/ saturat 
2.10 – 2.80m  Pietris cu  bolovani  cu intercalatii de nisip galbui, saturat 
2.80 – 5.00 m  Pietris cu bolovanis si nisip saturat 

Caracterizarea si identificarea pamânturilor s-a făcut în faza de teren prin observații directe și pe 
baza analizelor de laborator. 

Stratul de pietriș cu bolovăniș și nisip umed, reprezintă un teren bun de fundare, cu compresibilitate 
redusă. 

Stratul acvifer freatic cu nivel liber a fost intâlnit in lucrarile executate la adâncimi de 1.70 m. 

Adâncimea  şi sistemul de fundare recomandate determinate de condiţiile hidrogeologice şi 

seismice 

Amenajarea terenului 

Sistematizarea verticala si in plan a amplasamentului se va face in asa fel incât sa se evite stagnarea 
apelor meteorice in jurul constructiei atât pe perioada executiei cât si pe toata durata exploatarii.  

Adâncimea  si sistemul de fundare recomandat 

Strat de fundare recomandat: Pietris cu bolovanis si nisip umed/ saturat. 

Se exclude  ca strat de fundare- stratul de Umplutura din pietris cu nisip si reziduri menajere . 
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Adâncimea de fundare recomandata este incepand cu  Df =1.00 m fata de CTN. 

Sistem de fundare : fundatii tip continuu  sau fundatii izolate  din beteon armat. 

Evaluarea presiunii convenţionale de bază şi a capacităţii portante 

Presiunea conventionala conform  NP 112/2014, anexa D, tabelul D.2, este de P conv. =350 kPa  si 
reprezinta valoarea  de baza  pentru adâncimi de fundare Df = 2.00 m si latimi ale fundatiilor B = 1.00 
m. 

Conform indicatorului de norme de deviz pentru terasamente Ts/ 93, tabelul nr.1, pamânturile 
interceptate de lucrarile   geotehnice  executate   se incadreaza astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumirea pamânturilor Pozitia 
Proprietati 

coezive 
Afânarea dupa executarea 

sapaturii 

1 Umplutura 57 mijlocii 14 – 28 % 

3 Pietris cu nisip 18 necoezive 14 – 28 % 

Epuismentele se vor executa in urma unui proiect realizat conform Normativului privind proiectarea 
geotehnică a lucrărilor de epuizmente, indicativ NP 134 – 2014. 

Conform NP133/2011 pentru sprijiniri in cazul săpăturii sub nivelul apelor subterane se consideră: 

(1) În cazul sapaturilor adânci, care se executa sub nivelul apei subterane, îndepartarea apei se va 
putea face prin:  

- epuismente directe, prin colectarea apei de infiltraţie într-o başa şi evacuarea prin 
pompare a acesteia în exteriorul gropii de fundaţie;  

- epuismente indirecte, prin utilizarea filtrelor aciculare sau a puţurilor forate dispuse 
perimetral, la distanţele rezultate din calcule.  

 (2) Sprijinirea pereţilor sapaturii se poate face cu: palplanşe metalice, ecrane impermeabile din 
pereţi mulaţi din beton, turnaţi în teren.  

(3) În cazul sprijinirii cu palplanşe, se vor lua urmatoarele masuri:  

- ghidarea acestora în tot timpul înfigerii în teren;  
- lungimea palplanşei va fi egala cu adâncimea gropii plus fişa acesteia.  

 (4) Înfingerea palplanşelor se va face prin vibrare, în pamânturi necoezive şi batere, în pamânturi 
coezive, sau prin combinarea celor doua metode.  

Umpluturile se vor executa, de regulă, cu pamânt rezultat din lucrările de săpătură. Se pot utiliza, 
pentru umpluturi, de asemenea, zguri, reziduuri din exploatări miniere etc., cu condiţia prealabilă de 
a fi studiată posibilitatea de compactare şi acţiunea chimică asupra elementelor de construcţie în 
contact cu umplutura.  

3.1.7.3 Date geologice generale: 

Din punct de vedere morfologic terenul cercetat se situeaza pe lunca de pe partea dreapta  al râului 
Ozana  (Neamt) cu un relief plan si stabil. 

Pentru identificarea formațiunilor geologice care aflorează în zona cercetată s-a folosit Harta 
geologica a Institutului Geologic Bucuresti, scara 1 : 200.000, foaia Piatra Neamț. 

Orașul Târgu Neamţ cu un  relief variat, rezultat al unei evoluţii paleogeografice de milioane de ani, 
este situat în cea mai nordică depresiune subcarpatică, numită depresiunea Ozana-Topoliţa sau 
Depresiunea Neamţ. Relieful este rezultatul acţiunii factorilor morfogenetici interni (rocă, structură 
tectonică) şi externi (climă, ape, vegetaţie, faună, activitatea omului).  
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In zona oraşului Tîrgu-Neamţ pot fi identificate tipuri de relief structural, sculptural şi de acumulare. 

Localitatea este situata pe culoarul depresionar  creat   de râul  Ozana (Neamţ), in cadrul dealurilor 
subcarpatice – Subcarpatii Neamtului  reprezentati  prin Culmea Plesului  la nord  si dealurile 
Movilelor, Humulești și Ocea la sud.  

Relieful structural este datorat cutelor anticlinale şi sinclinale, a căror succesiune a imprimat 
Subcarpaţilor linii directoare. Astfel, la sud şi sud-vest de orasul Tirgu Neamt, dealurile Bradatel, 
Osoiului si Carpeni au o morfologie conforma cu structura ce corespunde anticlinalelor Vânatori si  
Grumazesti. 

Din punct de vedere geotectonic, teritoriul municipiului Târgu Neamt apartine zonei de orogen a 
Carpatilor Orientali, unitatea tectonica a Moldavidelor  - Pânza Subcarpatica, situata la limita de est a 
zonei flisului cu Platforma Moldoveneasca.    

In alcătuirea pânzei subcarpatice  iau parte depozite ce apartin Oligocen - Miocenului.  

Oligocenul este reprezentat prin etajul Lattorfian – Chattian (lf – ch) constituit din 5 orizonturi. 

Menilitele inferioare cu marne brune bituminoase. In acest orizont menilitele apar in placi de 1 – 4 
cm, in alternanta cu sisturi disodilice  iar marnele bituminoase sunt compacte si ating 15 – 20 m 
grosime. 

Sisturile disodilice inferioare sunt alcatuite din sisturi bituminoase, fine in care se intercaleaza strate 
de 3 – 10 cm cu gresii cuartoase de tip Kliwa. 

Gresia Kliwa contine intercalatii subordonate de sisturi disodilice.Este identificata in punctul Râpa 
Alba din partea de vest a teritoriului. 

Sisturile disodilice superioare contin intercalatii rare, centimetrice de gresii cenusii cuartoase si  
marne cenusii, verzi.  

Menilitele superioare cu grosimea de cca. 15 m apar in placi cenusii, uneori rubanate cu alb cu 
intercalatii lenticulare de Gresie de Kliwa cu elemente de sisturi verzi. Pe alocuri in acest orizont 
apare un nivel de brecie conglomeratica cu matrice disodilica si elemente verzi.  

Miocenul apare in succesiune completa si ocupa o mare suprafata in cadrul depresiunii. 

Se dispune peste nivelul menilitelor superioare si este constituit din Formatiunea cu sare alcatuita 
din depozite cu caracter predominant lagunar. Aceasta formatiune contine brecii argiloase, 
resedimentate intraformational, argile brecioase cu gips, sare gemma si saruri delicvescente, 
concentrtate deobicei in acoperisul sarii gemme. Local apar conglomerate de sisturi verzi  si calcare 
jurasice. 

In continuare in cadrul miocenului inferior apar fâsii inguste cu depozite ce apartin Burdigalianului si 
formeaza axul unor cute anticlinale. In cadrul acestor depozite s-a separat un orizont inferior (Gresia 
de Condor) si un orizont superior. 

Gresia de Condor este constituita dintr-o alternanta ritmica de gresii calcaroase, grosiere, feldspatice, 
cu urme carbunoase si marne cenusii. 

Orizontul superior prezinta aspecte faciale diferite conform situarii in teritoriu. 

La nord de Trotus, apare un facies vestic constituit din Stratele de Magiresti, un facies intermediar cu 
Stratele de Borzesti si un facies estic cu Strate de Tescani si Conglomerate de Pietricica.  

Stratele Magiresti singenetice cu stratele de Tescani (orizontul rosu) sunt alcatuite dintr-o alternanta 
ritmica de gresii calcaroase si marne cenusii si brun rosietice. Gresiile prezinta mecanoglife, 
stratificatie gradata si laminatii oblice de curent si sunt subordonate marnelor. 
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Stratele de Borzesti (Miocen verde) constau dintr-o alternanta de gresii litice, uneori 
microconglomeratice, cu elemente de sisturi verzi si argile rubanate verzi sau rosietice.  

Conglomeratele de Pietricica se dispun discordant peste orizonturile Oligocenului. Sunt conglomerate 
poligene constituite din galeti de sisturi verzi, gresii, conglomerate rosii, triasice, calcare jurasice si 
eocene. 

Deasupra conglomeratelor de Pietricica se dezvolta stratele de Tescani, constituite din roci variate 
din punct de vedere granulometric si anume microconglomerate, conglomerate, gresii argiloase si 
calcaroase, marne si argile fine, cenusii, rosiatice  sau verzi.  

Helvetianul ocupa suprafete mari in zona colinara a depresiunii Neamtului  si este reprezentat prin 2 
(doua) orizonturi:  

- orizontul inferior constituit dintr-o alternanta ritmica de gresii calcaroase cu 
stratificatie gradata si marne cenusii, cu intercalatii caracteristice de gipsuri (Gipsurile 
de  Perchiu), la partea inferioara;  

- orizontul superior cu un facies monoton alcatuit dintr-o alternanta de nisipuri, gresii 
friabile, marne cenusii si rosietice cu intercalatii de gipsuri, sisturi calcaroase si tufuri 
dacitice. 

Platforma Moldoveneasca  este ocupata in zona orasului Târgu Neramt cu depozite cu vârsta 
Bessarabian. 

Primul orizont  este reprezentat  de Stratele  cu Cryptomactra constituit dintr-o  serie monotona  de 
argile cenusii albastrui cu intercalatii subordonate  de argile nisipoase si nisipuri  cenusii sau galbui. 

In continuare urmeaza o suita  cu depozite argiloase, argilo – nisipoase. 

Cuaternarul este reprezentat prin depozite cu  vârsta Pleistocen superior si  Holocen superior, ce 
intra in alcatuirea teraselor. si a luncii râului Neamt (Ozana)  

Pleistocenul superior  qp3 Acestui interval i s-au atribuit depozite prafoase din  interfluvii, constituite 
din prafuri, nisipuri prăfoase, argiloase. 

Holocen qh. Este reprezentat prin depozitele luncilor constituite din nisip cu pietris. 

3.1.7.4 Încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu 
reglementările tehnice în vigoare; 

Din punct de vedere seismic conform SR 11100 - 1 / 93, terenul  studiat  se situeaza in interiorului 
izoliniei  de gradul 6, pe scara MSK, la limita cu izolinia de 71, unde indicele 1 corespunde unei 
perioade de revenire de 50 ani (minimum). 

Conform reglementarii tehnice  „Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare 
pentru cladiri, indicativ P 100 / 1 - 2013  teritoriul cercetat  se situeaza in zona cu  valoarea  de vârf a 
acceleratiei terenului ag =  0.25 g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR 225 ani si 
20% probabilitate de depasire in 50 ani. 

Conform zonării teritoriului României în termeni de perioadă de control (colț), Tc a timpului de 
răspuns, perimetrul  are coeficientul Tc = 0.7 sec. 

Din punct de vedere morfologic terenul cercetat se situeaza pe lunca de pe partea dreapta  al râului 
Ozana  (Neamt) cu un relief plan si stabil. 

In trecut amplasamentul a fost afectat de fenomene de inundabilitate, dar in prezent este protejat de 
un dig. 

Din punct de vedere geologic, in zona apar formatiuni cu vârsta Holocen.  
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Geotehnic, in lucrarile executate sunt interceptate depozite aluvionare.  

Nivelul hidrostatic  se situeaza la adâncimi de  1.70 m.  

Categoria geotehnică este 1-2, cu risc geotehnic redus-moderat.  

3.1.7.5 Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 
documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. 

Teritoriul orașului Târgu Neamț aparține bazinului hidrografic Siret cu afluentul pe partea dreapta - 
râul Moldova. 

Râul Neamţ (Ozana), afluent pe dreapta al Moldovei, izvorăşte din zona montană a flisului carpatic, 
de sub vârful Halauca (1.530 m), curge în zona depresiunii intramontane Pipirig, apoi prin 
depresiunea subcarpatică Neamţ (Ozana-Topoliţa), traversând oraşul de la vest la est se varsă în 
Moldova în aval de localitatea Timişeşti. 

În zona dalurilor subcarpatice  primeşte ca afluenţi principali, pe dreapta pâraiele : Dolheşti, 
Domesnic şi Secu, iar în depresiune puţin mai în amonte de Tîrgu Neamţ, primeşte pe stânga pârâul 
Nemţişor (cel mai important afluent) ce izvorăşte de sub vârful Chitigaia (1.194 m).  

Amplasamentul se situează pe lunca de pe partea dreapta a râului Ozana  (Neamț) cu un relief plan si 
stabil. In trecut amplasamentul a fost afectat de fenomene de inundabilitate, dar in prezent este 
protejat de un dig.  

Stratul acvifer este cantonat in depozitele aluvionare ale teraselor si luncii râului Ozana (Neamt). 
 
3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic: 

3.2.1 Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii: 

Caracteristicile tehnice 
Indici de ocupare a terenului in situația propusă: 

Suprafață teren: 4903 mp. 

Suprafață construită: 742,08 mp. 

Suprafață construită desfășurată: 3221,36 mp. 

P.O.T. 15,14% 

C.U.T. 0,66 

H max P+2E+E3R+E4R 

Nr. apartamente: 40 

Spații verzi: 2492,91 mp. 

Drumuri și parcări: 1036,17 mp. 

Nr. locuri parcare: 40 

Trotuare și alei: 458,63 mp. 

Locuri de joacă: 153,21 mp. 

Spații colectare gunoi: 20,00 mp. 

 
Indicatori urbanistici defalcați pe fiecare obiect în parte: 

 Bloc 1 Bloc 2 

Suprafața construită 371,04 mp 371,04 mp 

Suprafața construită desfășurată 1610,68 mp 1610,68 mp 

Suprafața utilă 1295,57 mp 1295,57 mp 

P.O.T. 7,57% 7,57% 

C.U.T. 0,33 0,33 

Hmax. P+2E+E3R+E4R P+2E+E3R+E4R 

 

Încadrarea construcților propuse 
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Din punct de vedere al încadrării construcției în normativele în vigoare, în funcție de alcătuirea 
constructivă și destinație, construcția prezintă următoarele caracteristici: 
 

 Bloc 1 Bloc 2 

Categoria de importanță C C 

Clasa de importanță-expunere 
conform CR 0 – 2012 

III III 

Gradul de rezistență la foc 
Conform P 118-99 

II II 

Risc de incendiu mic mic 

3.2.2 Varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia: 

In baza analizei situației solicitărilor și coroborării acesteia cu criteriile stabilite privind repartizarea 
locuințelor, a fost identificat un necesar de spații locative după cum urmează: 

Apartamente cu 1 cameră 14 
Apartamente cu 2 camere 20 
Apartamente cu 3 camere 6 

total 40 
 
Regimul maxim de înălțime impus de regulamentele de urbanism aprobate pentru zona de 
amplasament este P+4E, P.O.T. max 40 %, C.U.T. 2,4 mp adc/mp teren. 

Astfel, necesarul de apartamente va fi distribuit în 2 blocuri cu câte 20 de unități locative fiecare. 

Solutia tehnica pentru instalatiile de incalzire si preparat apa calda-  unitati de consum – blocuri de 

locuinte dotate cu centrale termice individuale. 

Pentru asigurarea utilitatilor si sistematizarea verticala a incintei, a fost studiat un singur scenariu 
tehnico-economic, detaliat in documentația de față și prezentat in cele ce urmează. 

In scenariul studiat, in vederea satisfacerii condițiilor minime de calitate pe care trebuie sa le asigure 
cladirile pe intreaga durata de existenta se propun urmatoarele lucrari ce vor fi impartite in partea de 
deviz pe urmatoarele obiecte: 

Obiectul  1: Amenajari exterioare si sistematizarea verticala 

Obiectul 2: Retele exterioare  

Obiectul 3: Spatii verzi 

Obiectul 4: Bransamente 

3.2.2.1 Obiectul  1: Amenajari exterioare si sistematizarea verticala 

Incinta este organizata în zone funcţionale, astfel: 

 

- zona ocupată de construcţie (Ac) 

- zona ocupată de spaţiul de joaca (nisipare, spatiu verde- gazon, banci de exterior). 

- zona drum incinta si parcari 

- zona ocupata de aleile pietonale 

- zona platforma colectare gunoi menajer 
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Amenajarile exterioare cuprind :  

-  realizarea drumului de incinta si a parcarilor cu o structura rutiera noua, care sa corespunda 

cerintelor de calitate si a normativelor in vigoare; 

-  amenajarea aleilor pietonale cu o structura rutiera ce va avea in componenta pavele din 

beton; 

-  amenajarea locului de joaca pentru copii; 

-  amenajarea platformei de gunoi; 

-  amenajarea zonei verzi prin insamantarea cu gazon; 

Astfel, pentru a asigura in cadrul incintei o asezare cat mai rationala a constructiilor precum si a 

spatiilor necesare pentru activitati in aer liber si alte functiuni specifice locuintelor sociale, cat si 

asigurarea indepartarii apelor meteorice de pe partea carosabila si aleile pietonale catre canalizarea 

pluviala si catre terenul natural inconjurator, suprafata destinata amenajarii a fost organizata cu zone 

pentru acces pietonal si carosabil, spatii pentru joaca in aer liber, platforma de colectare deseuri 

menajere, spatii verzi, cat si parte carosabila pentru drumul de incinta si parcari ce deservesc 

accesului in incinta a masinilor de interventie, masinilor de ridicare a deseurilor menajere, parcarii 

autoturismelor rivernailor, etc. 

Elementele geometrice ale drumului de incinta si ale parcarilor au fost amenajate astfel incat sa 

asigure fluiditatea circulatiei, acces catre toate puncetele de interes, precum si posibilitatea parcarii 

autoturismelor proprietate privata. 

Drumul de incinta si parcarile, ce fac obiectul prezentei documentatii s-au proiectat avand in vedere 

cerintele beneficiarului de realizare a unei structuri rutiere care sa raspunda cerintelor privind 

rezistenta acesteia la actiunea inghet-dezghetului si a traficului ce este dat de accesul ambulantei, 

masinii de pompieri, precum si a masinii de gunoi, dar si a accesului si stationarea autoturismelor, 

studierea problemelor privind scurgerea apelor, amenajarea spatiilor verzi. 

Accesul carosabil in incinta se realizeaza dintr-un singur punct, din partea de sud-vest a incintei. 

In plan, drumul de incinta prezinta o latime si o lungime indeajuns de mare pentru a permite 

manevevrele autovehiculelor carora le deserveste si anume, 1040 mp. 

Latimea in plan a accesului carosabil este de aproximativ 7.00 m.  

Profil longitudinal 

In profil longitudinal au fost adoptate pante pentru scurgerea apelor pluviale de 0,50 %, avand in 

vedere suprafata, acestea fiind suficiente pentru evacuarea imediata a apei de pe suprafata aleilor 

pietonale si a platformei carosabile. 

Profil transversal 
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Latimea drumului de incinta in profil transversal este de 6.00 m, aceasta fiind suficienta pentru 

accesul autovehiculelor grele. 

Panta transversala proiectata, pentru scurgerea apelor pluviale este de 2.50 %  astfel incat apele 

pluviale sa se scurga gravitational spre punctele de minim, puncte in care au fost amplasate guri de 

scurgere conform planului de sistematizare verticala si a planurilor de instalatii. 

Latimea drumului de incinta, precum si pantele tranversale ale acestuia, se pot studia in planul de 

amenajare verticala ce face parte din documentatia acestui proiect. 

Dimensiunea unui loc de parcare este de 2.5x5.0 m, in total fiind realizate un numar de 40 de parcare 

destinate autoturismelor, cate unul pentru fiecare apartament. 

Drumul de incinta si parcarile pentru autoturisme, vor fi delimitate de aleile pietonale si zonele verzi 

prin montarea bordurilor carosabile din beton, cu dimensiunile 20x25. 

Latimea aleilor pietonale va fi de 2.00 m, cu o panta de 2.0% in profil transversal. 

Delimitarea aleilor pietonale de zonele verzi se va realiza prin montarea bordurilor mici de beton cu 

dimensiunile de 10x15 cm. 

Bordurile, atat cele mici, cat si cele mari, vor fi asezate pe o fundatie din beton C12/15. 

Sistem rutier 

Dimensionarea structurii rutiere s-a făcut funcţie de actiunea inghet-dezghetului, conform STAS 

1709/1,2,3-90. 

Solutia proiectata pentru drumul de incinta si parcarea destinata autoturismelor este urmatoarea: 

4 cm – strat din beton asfaltic BAPC 16 (EB 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1) 

6 cm – strat de legatura din BADPC 22.4 (EB 22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1) 

15 cm – strat superior de fundatie din piatra sparta 

25 cm – strat inferior de fundatie din piatra sparta. 

Alei pietonale 

6 cm – strat din pavele din beton 

5 cm – strat din nisip 

15 cm – strat de fundatie din balast 

Scurgerea apelor 

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va realiza prin intermediul sistemului de canalizare nou 

proiecat. 

Prin pantele longitudinale si transversale descrise mai sus, atat ale drumului de incinta, cat si ale 

parcarilor sau trotuarelor, apa va fi dirijata si colectata in punctele de minim, unde vor fi ampalsate 

guri de scurgere ce vor colecta apele si le vor evacua in sistemul de canalizare pluviala. 
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Panta proiectata, pentru scurgerea apelor pluviale este de minimum 0.5% (longitudinal) astfel incat 

apele pluviale sa se scurga gravitational spre punctele de minim. Panta maxima va fi de 2.50% 

(transversal). 

De asemenea, se va amenaja o platforma pentru stocarea gunoiului menajer. Distanța de amplasare 
este mai mare de 10 m de la cele mai apropiate ferestre, în conformitate cu prevederile legale. 
Platformele se vor racorda la reteaua de apa si canalizare si se vor imprejmui cu panouri din plasa 
bordurata, cu poarta inclusa. Grosimea placii de beton armat este de 15 cm, beton clasa C20/25.  

Se propune amenajarea unui spatiu de joaca pentru copii. Acesta este dotat cu pardoseala anti-

trauma si se va amenaja cu mobilier si accesorii de joaca pentru copii:  

Denumire dotare Nr. buc. 
Tobogan cu leagăn 1 

Balansoar 2 
Balansoar pe arc 2 

Nisipar 3,00 x 3,00 m 1 
Bănci 6 

Coș de gunoi 4 

 
Suprafete teren amenajat:  
 
Suprafata teren: 4903.00 mp 

Suprafata construita : 742,08 

Spatii verzi gazonate:  2492,91 mp 

Drum incinta si parcari: 1036,17 mp 

Trotuare si alee pietonala: 458,63 mp  

Locuri de joaca: 153,21 mp 

Spatii colectare gunoi: 20,00 mp 

3.2.2.2 Obiectul 2: Retele exterioare  

Racorduri și branșamente 

Noua alimentare cu apă rece pentru consumul menajer ncesar celor 2 cladiri, se realizează dintr-o 
retea exterioara noua de apa rece, realizata din conducte PEHD Dn 110mm. Fiecare cladire va fi 
racordata la aceasta retea prin intermediul unui caminul de apometru amplasat langa cladire.  
Presiunea si debitul sunt asigurate de reteaua publica. 

Contorizarea apei potabile preluate din reţeaua hidroedilitară, în folosul beneficiarului este conformă 
cu prevederile Normativ I 9 / 2013. 

Conductele de alimentare cu apă exterioare, se vor monta îngropat, pe un pat de nisip de 10 cm 
grosime. 

Retea de hidranti exteriori 

Stingerea din exterior a incendiilor este asigurata de reteaua publica de alimentare cu apa din 
localitate, pe reteaua noua de alimentare ce deserveste cele doua cladiri fiind amplasat un hidrant 
Dn 80, montat suprateran, avand 2 racorduri tip B. 
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Canalizare menajera 

Apele uzate menajere preluate de la obiectele sanitare și sifoanele de pardoseală vor fi evacuate 
gravitaţional, prin conducte de polipropilena ignifugate, Dn 40÷110mm la reţeaua exterioara de 
canalizare menajera nou proiectata prin intermediul uni camin de racord. Apele uzate menajere vor fi 
deversate direct la caminele de canalizare din incinta (4 camine) si mai departe la reteaua de 
canalizare stradala. 

Canalizarea exterioară este realizată din tuburi din PVC-KG DN110 mm SN4. 

Conductele de canalizare exterioare, se vor monta îngropat, pe un pat de nisip de 10 cm grosime. 

Canalizare pluviala 
Colectarea apelor pluviale se va face prin intermediul jgheaburilor amplasate perimetral și preluate 

apoi de burlane.  

Canalizarea exterioară este realizată din tuburi din PVC-KG DN110 - DN250 mm SN4. 

In interiorul parcelei, au mai fost amplasate 5 camine de colectare a apelor pluviale de pe carosabil, 
legate la cele 6 camine de colectare. 

Conductele de canalizare exterioare, se vor monta îngropat, pe un pat de nisip de 10 cm grosime. 

Iluminat exteriori 

Pentru iluminatul incintei s-au prevazut 7 stalpi de iluminat prevazuti cu corpuri de iluminat ce au 
urmatoarele caracteristici: 

- Dispersor: din policarbonat transparent, rezistent la radiatii UV si la vandalism (IK10) 

- La cerere dispersorul poate fi din sticla clara 

- Radiator pasiv din aluminiu 

- Driver pentru alimentare LED-uri 

- Dubla alimentare electrica atat de la retea cat si solar prin intermediul unui panou fotovoltaic 
prevazut si cu acumulator. 
 

In vederea realizarii ulterioare a retelelor de internet/ televiziune/ telefonie de catre operatorii locali, 

a fost prevazuta o retea de tuburi gofrate ingropate cat si camine de tragere necesare executiei 

acestor retele fara a mai fi nevoie de lucrari de sapaturi ce vor afecta atat carosabilul, trotuarele 

pietonale cat si spatiile verzi amenajate.  

3.2.2.3 Obiectul 3 : Spatii verzi 
Spatiile verzi, in suprafata de 2492,91 mp se vor realiza cu insamantarea cu gazon dupa ce in 
prealabil s-a realizat umplutura cu pamant si plantarea de copaci si arbusti. Sunt prevăzute bănci 
pentru odihnă și coșuri de gunoi în punctele de interesecție a aleilor de acces în blocurile de locuinte 
cu trotuarele. 

3.2.2.4 Obiectul 4: Bransamente 

Apă potabilă: 

Noua alimentare cu apă rece pentru consumul menajer al fiecarei cladiri se realizează din caminul de 
apometru amplasat in incinta prin intermediul unei instalaţii de apă rece cu țeava din PEHD 63 ce 
alimenteaza imobilul. Presiunea si debitul sunt asigurate de reteaua publica. 

Contorizarea apei potabile preluate din reţeaua hidroedilitară, în folosul beneficiarului este conformă 
cu prevederile Normativ I 9 / 2013. 
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Canalizare: 

Racordarea la reteua publica de canalizare se realizeaza prin intermediul unui camin de bransament.  

Energie electrică:  

Branșamentul la rețeaua publică de alimentare cu energie electrică (de la postul de transformare) se 
va realiza prin intermediul unui BMPT la tabloul general al imobilului. 
Schema de alimentare cu energie electrică presupune existența unui tablou electric general (TEG / 

FDCP), alimentat din BMPT-ul corespunzător spațiului analizat.  

 

In vederea realizarii ulterioare a retelelor de internet/ televiziune/ telefonie de catre operatorii locali, 

a fost prevazuta o retea de tuburi gofrate ingropate cat si camine de tragere necesare executiei 

acestor retele fara a mai fi nevoie de lucrari de sapaturi ce vor afecta atat carosabilul, trotuarele 

pietonale cat si spatiile verzi amenajate.  

Gaze naturale  

În vederea alimentãrii cu gaze a imobilului se vor realiza branşamente individuale pe redusã presiune 
amplasate la limita de proprietate şi care vor fi dotate cu post de reglare (regulator de 100mc/h şi 
contoare individuale G4 pentru consumul maşinilor de aragaz şi a centralelor termice) pentru fiecare 
bloc în parte. 

3.2.3 Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse: 

In cadrul proiectului se propun urmatoarele echipamente si dotari: 

Nr.Crt. Denumirea U/M Cantitatea 

Obiect 01 AMENAJARI EXT.+SIST.VERTICALA 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 

  COS GUNOI EXTERIOR 35 L                                      BUCATA     6,00 

  BANCA DIN LEMN CU STRUCTURA METALICA                         BUCATA     8,00 

  BALANSOAR PE ARC                                             BUCATA     2,00 

  ANSAMBLU DE JOACA TEMATIC, CATARARE, ALUNECARE               BUCATA     1,00 

  BALANSOAR DIN LEMN                                           BUCATA     2,00 

 

3.3 Costurile estimative ale investiţiei: 
 
3.3.1 Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a 

costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare 
corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii: 

 
Total investitie fara TVA: 7.845.189,72 lei 
Total investitie cu TVA: 9.321.529,60 lei 
Din care  
Constructii montaj fara TVA: 6.816.348,37 lei 
Constructii montaj cu TVA: 8.111.454,56 lei 
 

3.3.2 Costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei 
publice: 

Nu este cazul. 
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3.4 Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după 
caz: 

3.4.1 Studiu topografic: 
Studiul topografic anexat care a stat la baza elaborării acestei documentații a fost elaborat de ing. 
Afrasinei Mircea. 
Măsurătorile au fost efectuate folosind receptoare GPS modelul GNSS Stonex S9 şi staţie totală Leica 
Tc407. În vederea întocmirii documentaţiei s-au efectuat următoarele operaţiuni topo-cadastrale: 
identificarea bunului imobil, identificarea proprietarilor şi a vecinilor. S-a realizat o ridicare 
topografică folosind tehnologia GPS, sistemul ROMPOS, metoda măsurătorilor în timp real RTK, 
folosind staţia de referinţă RO_VRS_3.1GG. Sistemul de proiecţie folosit este Sistemul Stereografic 
1970, iar altitudinile au fost determinate în sistemul de referinţă  Marea Neagră 1975. Coordonatele 
punctelor au fost calculate în sistemul de proiecţie cu ajutorul programului software al receptorilor 
GPS, folosind parametrii oficiali puşi la dispoziţie de programul TransDat RO v4.04, iar punctele 
determinate în sistemul Rompos. Pentru măsurarea punctelor de detaliu s-a efectuat o drumuire din 
punctele determinate GPS cu staţia totală Leica Tc407, coordonatele lor fiind determinate prin 
metoda radierii. 

3.4.2 Studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului 
Pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice si a litologiei terenului de fundare in zona s-a executat o 
prospectiune geologo – geotehnica de mare detaliu, s-au consultat lucrarile de specialitate si 
documentatiile elaborate anterior in zona si s-au executat doua foraje  geotehnice (F1 – F2)  
cuadancimea de 5.00 m.  

Perioada de executie a lucrarilor de cercetare geotehnica (Septembrie 2018) se poate considera 
normala din punct de vedere al precipitatiilor.  

Studiul geotehnic a fost executat de S.C.GEOVISIONS S.R.L. si a fost verificat la cerinta Af de catre 
verificatorul de proiecte Samoila Maria prin referatul de verificare nr. 1582/01.10.2018. 
 

3.4.3 Studiu hidrologic, hidrogeologic: 
Pentru amplasamentul studiat nu a fost necesară realizarea unui studiu hidrologic. 
 

3.4.4 Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru 
creşterea performanţei energetice: 

Nu este cazul. 

3.4.5 Studiu de trafic şi studiu de circulaţie; 
Pentru intocmirea prezentului proiect nu a fost necesară realizarea unui studiu de trafic. 

3.4.6 Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de 
investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate 
publică: 

Pentru intocmirea prezentului proiect nu a fost necesară realizarea unui raport de diagnostic 
arheologic. 

3.4.7 Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi 
peisajere: 

Pentru intocmirea prezentului proiect nu a fost necesară realizarea unui studiu peisagistic. 
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3.4.8 Studiu privind valoarea resursei culturale: 
Pentru intocmirea prezentului proiect nu a fost necesară realizarea unui studiu privind valoarea 
resursei culturale. 

3.4.9 Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei: 
Nu este cazul. 

3.5 Grafice orientative de realizare a investiţiei 
 
Soluția 1 – Grafic  orientativ de realizare a investiției 

1 2 3 4

1

2

3

4

DEVIZUL OBIECTULUI 3 - Amenajari exterioare si sistematizare verticala

DEVIZUL OBIECTULUI 4  -  Retele exterioare

DEVIZUL OBIECTULUI 5  -  Spati i  verzi

DEVIZUL OBIECTULUI 6  -  Bransamente

Nr. crt. SPECIFICATIE LUCRARI

 

Durata de executie a lucrarilor este de 4 luni. 

Soluția 2 – Grafic orientativ de realizare a investiției 

1 2 3 4

1

2

3

4

DEVIZUL OBIECTULUI 3 - Amenajari exterioare si sistematizare verticala

DEVIZUL OBIECTULUI 4  -  Retele exterioare

DEVIZUL OBIECTULUI 5  -  Spati i  verzi

DEVIZUL OBIECTULUI 6  -  Bransamente

Nr. crt. SPECIFICATIE LUCRARI

 

Durata de executie a lucrarilor este de 4 luni. 

4 ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea 
scenariului de referinţă 

Nu este cazul. 

4.2 Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări 
climatice, ce pot afecta investiţia 

Nu este cazul. 

4.3 Situaţia utilităţilor şi analiza de consum: 

Necesarul de utilități: 

Apă potabilă:  Debit orar maxim de 5.4 mc/h. 
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Canalizare: Debitul maxim de canalizare menajera este de 2.85 l/s. 

Energie electrică: Imobilul are un necesar de energie electrica de 169.5 kW putere instalata si 74.5 

kW putere absorbita. 

Gaze naturale: Consumul de gaze naturale al unei centrale termice de 24.0kWw este de 2.80Nmc/h. 

La cele 40 centrale, consumul total este 2.80*40= 112.0Nmc/h. 

Consumul de gaze naturale al unei maşini aragaz de 9,0kW este de 1mc/h, iar cel total va fi de 

40*1mc/h =40mc/h. 

Telefonie: In vederea realizarii ulterioare a retelelor de internet/ televiziune/ telefonie de catre 

operatorii locali, a fost prevazuta o retea de tuburi gofrate ingropate cat si camine de tragere 

necesare executiei acestor retele fara a mai fi nevoie de lucrari de sapaturi ce vor afecta atat 

carosabilul, trotuarele pietonale cat si spatiile verzi amenajate.  

Internet : In vederea realizarii ulterioare a retelelor de internet/ televiziune/ telefonie de catre 

operatorii locali, a fost prevazuta o retea de tuburi gofrate ingropate cat si camine de tragere 

necesare executiei acestor retele fara a mai fi nevoie de lucrari de sapaturi ce vor afecta atat 

carosabilul, trotuarele pietonale cat si spatiile verzi amenajate.  

Deșeuri: Amenajarea unei platforme betonate pentru stocarea gunoiului menajer . 

Relocări și protejări de utilități: 

Nu este cazul. 

Soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare 
 

Apă potabilă:  Apa este asigurata prin intermediul unui camin de bransament prevazut cu un 

apometru. Conducta de bransament ce alimenteaza fiecare cladire in parte este din PEHD 63mm. 

Reteaua exterioara ce va alimenta ambele cladiri este realizata din PEHD 110mm. 

Canalizare:  Racordarea la reteua publica de canalizare a fiecarei cladiri se realizeaza prin intermediul 

unui camin de bransament cu a jutorul unie conducte PVC-KG 110mm. Reteaua exterioara ce va 

colecta apele menajere de la ambele cladiri este realizata din PVC-KG 110mm. 

Energie electrică: Branșamentul la rețeaua publică de alimentare cu energie electrică (de la postul de 
transformare) se va realiza prin intermediul unui BMPT la tabloul general al imobilului. 

Schema de alimentare cu energie electrică presupune existența unui tablou electric general (TEG / 

FDCP), alimentat din BMPT-ul corespunzător spațiului analizat.  

Gaze naturale: Se vor monta cele 40 CT x  2.80Nmc/h = 112.0Nmc/h. Centralele termice in 

condensatie au un randament de 98%, rezultand o economie de consum gaze naturale de 64.40 

Nmc/h-56.0Nmc/h = 8.40Nmc/h.  

În vederea alimentãrii cu gaze a imobilelor au fost realizate branşamente individuale pe redusã 

presiune amplasate la limita de proprietate şi care vor fi dotate cu un post de reglare (regulator de 

100mc/h şi contoare individuale G4 pentru consumul maşinilor de aragaz şi a centralelor termice). 

Telefonie: In vederea realizarii ulterioare a retelelor de internet/ televiziune/ telefonie de catre 

operatorii locali, a fost prevazuta o retea de tuburi gofrate ingropate cat si camine de tragere 

necesare executiei acestor retele fara a mai fi nevoie de lucrari de sapaturi ce vor afecta atat 

carosabilul, trotuarele pietonale cat si spatiile verzi amenajate.  

Internet: In vederea realizarii ulterioare a retelelor de internet/ televiziune/ telefonie de catre 

operatorii locali, a fost prevazuta o retea de tuburi gofrate ingropate cat si camine de tragere 
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necesare executiei acestor retele fara a mai fi nevoie de lucrari de sapaturi ce vor afecta atat 

carosabilul, trotuarele pietonale cat si spatiile verzi amenajate.  

Deșeuri:Se va amenaja o platforma pentru stocarea gunoiului menajer. Platforma se va racorda la 

reteaua de apa si canalizare si se va imprejmui cu panouri din plasa bordurata, cu poarta inclusa. 

Altele, după caz : Stingerea din exterior a incendiilor este asigurata de reteaua publica de alimentare 
cu apa din localitate, pe retea fiind amplasat un hidrant Dn 80, montat suprateran, avand 2 racorduri 
tip B. 

4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii: 

a) Impactul social şi cultural, egalitatea de şanse 

Nu este cazul. 

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei 

In faza de realizare 
Lucrările de executie vor fi executate de către un operator economic selectat în urma unei 
proceduri de achiziţie publică de lucrări și, dacă acest operator economic va dispune de forța de 
muncă necesară, la momentul execuției lucrărilor, nu se vor crea noi locuri de muncă.  

În faza de operare 

Nu este cazul. 

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 
protejate, după caz 

Documentatia tehnica prevede realizarea unei performante energetice superioare cerintelor 
minime ce decurg din Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor si din legislatia 
subsecventa aferenta aplicabila in vigoare, inclusiv prin masuri de folosire eficienta a 
resurselor(folosirea eficienta a apei, folosirea de materiale ecologice, instalarea unor sisteme 
alternative de producere a energiei din surse regenerabile). 

Prin proiect sunt propuse urmatoarele instalatii: 

- Instalatie de incalzire este realizata cu corpuri statice, dotate cu elemente de reglare 

termostatica. Alimentarea cu energie termica se face utilizand  gaz natural.Sursa de 

producere a agentului termic se afla in fiecare apartament- centrale murale.  

- Preparare apa calda de consum- sursa gaz natural, centrala murala- complementata de 

sistem solar de producere apa calda menajera – panouri solare - boiler cu acumulare. 

- Iluminat energie electrica –alimentare SEN 

- Ventilare naturala organizata- aport de aer proaspat grile higroreglabile  montate in 

tamplarie. 

Implementarea acestor solutii, ofera un consum de combustibil pentru functionarea cladirii, mai 

redus, ceea ce conduce la emisii de noxe si gaze cu efect de sera scazute; Impactul asupra mediului 

va fi mai mic; De asemenea este indeplinita si conditia ca din totalul energiei primare consumate, 

minim 10% este energie obtinuta din surse regenerabile. Valoarea consumului de energie primara 

din surse neregenerabile, este inferioara tintei pentru anul 2019,  de 122   kWh/mp an.  

Pentru a reduce consumul de apă, in proiect, s-au prevăzut perlatoare de apă. Economizorul de apă 

(perlatorul de apă) este un sistem de reducere a consumului de apă, ce se montează la capătul 

bateriei (se potrivește oricărui tip de baterie sanitară), asigurând un debit optim între 2-12 
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litri/minut. Ca și principiu de funcționare, perlatoarele de apă utilizează tehnologia amestecării apei 

cu aerul, de aici rezultând economia de apă. 

Proiectul propune utilizarea de termoizolații din clasa de reacție la foc A1 – vata bazaltica. 
Sunt prevazute urmatoarele masuri de colectare selectiva a desurilor in vederea reciclarii 
componentelor pe categoriile selectate: 

In incinta este prevazut un punct  pentru colectarea selectiva a desurilor. 

d) Impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se 
integrează, după caz. 

Obiectivul studiat se integrează în prezent celei mai populate zone rezidențiale. Prin interventiile 
propuse prin proiect se preconizează un impact pozitiv la nivelul contextului antropic.  

4.5 Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii 

Nu este cazul. 

4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, 
valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 

Nu este cazul. 

4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea 
actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza 
cost-eficacitate 

Nu este cazul. 

4.8 Analiza de senzitivitate 

Nu este cazul. 

4.9 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Nu este cazul. 

5 SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) 

5.1 Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, 
al sustenabilităţii şi riscurilor 

Nu este cazul. 

5.2 Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) 

Nu este cazul. 

5.3 Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind: 
 
5.3.1 Obţinerea şi amenajarea terenului; 
Terenul se află în intravilanul Loc. Blebea, jud. Neamț, fiind identificat cu nr. cadastral 56148.  
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5.3.2 Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului 

Apă potabilă:  Apa este asigurata prin intermediul unui camin de bransament prevazut cu un 

apometru. Conducta de bransament ce alimenteaza fiecare cladire in parte este din PEHD 63mm. 

Reteaua exterioara ce va alimenta ambele cladiri este realizata din PEHD 110mm. 

Canalizare:  Racordarea la reteua publica de canalizare a fiecarei cladiri se realizeaza prin intermediul 

unui camin de bransament cu a jutorul unie conducte PVC-KG 110mm. Reteaua exterioara ce va 

colecta apele menajere de la ambele cladiri este realizata din PVC-KG 110mm. 

Energie electrică: Branșamentul la rețeaua publică de alimentare cu energie electrică (de la postul de 
transformare) se va realiza prin intermediul unui BMPT la tabloul general al imobilului. 

Schema de alimentare cu energie electrică presupune existența unui tablou electric general (TEG / 

FDCP), alimentat din BMPT-ul corespunzător spațiului analizat.  

Gaze naturale: Se vor monta cele 40 CT x  2.80Nmc/h = 112.0Nmc/h. Centralele termice in 

condensatie au un randament de 98%, rezultand o economie de consum gaze naturale de 64.40 

Nmc/h-56.0Nmc/h = 8.40Nmc/h.  

În vederea alimentãrii cu gaze a imobilelor au fost realizate branşamente individuale pe redusã 

presiune amplasate la limita de proprietate şi care vor fi dotate cu un post de reglare (regulator de 

100mc/h şi contoare individuale G4 pentru consumul maşinilor de aragaz şi a centralelor termice). 

Telefonie: In vederea realizarii ulterioare a retelelor de internet/ televiziune/ telefonie de catre 

operatorii locali, a fost prevazuta o retea de tuburi gofrate ingropate cat si camine de tragere 

necesare executiei acestor retele fara a mai fi nevoie de lucrari de sapaturi ce vor afecta atat 

carosabilul, trotuarele pietonale cat si spatiile verzi amenajate.  

Internet: In vederea realizarii ulterioare a retelelor de internet/ televiziune/ telefonie de catre 

operatorii locali, a fost prevazuta o retea de tuburi gofrate ingropate cat si camine de tragere 

necesare executiei acestor retele fara a mai fi nevoie de lucrari de sapaturi ce vor afecta atat 

carosabilul, trotuarele pietonale cat si spatiile verzi amenajate.  

Deșeuri:Se va amenaja o platforma pentru stocarea gunoiului menajer. Platforma se va racorda la 

reteaua de apa si canalizare si se va imprejmui cu panouri din plasa bordurata, cu poarta inclusa. 

Altele, după caz : Stingerea din exterior a incendiilor este asigurata de reteaua publica de alimentare 
cu apa din localitate, pe retea fiind amplasat un hidrant Dn 80, montat suprateran, avand 2 racorduri 
tip B. 

 

5.3.3 Soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 
funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, 
corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-
economici propuşi; 

In vederea satisfacerii condițiilor minime de calitate pe care trebuie sa le asigure cladirile pe intreaga 
durata de existenta se propun urmatoarele lucrari ce vor fi impartite in partea de deviz pe 
urmatoarele obiecte: 

Obiectul 1: Amenajari exterioare si sistematizarea verticala 

Obiectul 2: Retele exterioare  

Obiectul 3: Spatii verzi 

Obiectul 4: Bransamente 
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5.3.3.1 Obiectul  1: Amenajari exterioare si sistematizarea verticala 

 

Incinta este organizata în zone funcţionale, astfel: 

 

- zona ocupată de construcţie (Ac) 

- zona ocupată de spaţiul de joaca (nisipare, spatiu verde- gazon, banci de exterior). 

- zona drum incinta si parcari 

- zona ocupata de aleile pietonale 

- zona platforma colectare gunoi menajer 
 

Amenajarile exterioare cuprind :  

-  realizarea drumului de incinta si a parcarilor cu o structura rutiera noua, care sa corespunda 

cerintelor de calitate si a normativelor in vigoare; 

-  amenajarea aleilor pietonale cu o structura rutiera ce va avea in componenta pavele din 

beton; 

-  amenajarea locului de joaca pentru copii; 

-  amenajarea platformei de gunoi; 

-  amenajarea zonei verzi prin insamantarea cu gazon; 

Astfel, pentru a asigura in cadrul incintei o asezare cat mai rationala a constructiilor precum si a 

spatiilor necesare pentru activitati in aer liber si alte functiuni specifice locuintelor sociale, cat si 

asigurarea indepartarii apelor meteorice de pe partea carosabila si aleile pietonale catre canalizarea 

pluviala si catre terenul natural inconjurator, suprafata destinata amenajarii a fost organizata cu zone 

pentru acces pietonal si carosabil, spatii pentru joaca in aer liber, platforma de colectare deseuri 

menajere, spatii verzi, cat si parte carosabila pentru drumul de incinta si parcari ce deservesc 

accesului in incinta a masinilor de interventie, masinilor de ridicare a deseurilor menajere, parcarii 

autoturismelor rivernailor, etc. 

Elementele geometrice ale drumului de incinta si ale parcarilor au fost amenajate astfel incat sa 

asigure fluiditatea circulatiei, acces catre toate puncetele de interes, precum si posibilitatea parcarii 

autoturismelor proprietate privata. 

Drumul de incinta si parcarile, ce fac obiectul prezentei documentatii s-au proiectat avand in vedere 

cerintele beneficiarului de realizare a unei structuri rutiere care sa raspunda cerintelor privind 

rezistenta acesteia la actiunea inghet-dezghetului si a traficului ce este dat de accesul ambulantei, 

masinii de pompieri, precum si a masinii de gunoi, dar si a accesului si stationarea autoturismelor, 

studierea problemelor privind scurgerea apelor, amenajarea spatiilor verzi. 

Accesul carosabil in incinta se realizeaza dintr-un singur punct, din partea de sud-vest a incintei. 
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In plan, drumul de incinta prezinta o latime si o lungime indeajuns de mare pentru a permite 

manevevrele autovehiculelor carora le deserveste si anume, 1040 mp. 

Latimea in plan a accesului carosabil este de aproximativ 7.00 m.  

Profil longitudinal 

In profil longitudinal au fost adoptate pante pentru scurgerea apelor pluviale de 0,50 %, avand in 

vedere suprafata, acestea fiind suficiente pentru evacuarea imediata a apei de pe suprafata aleilor 

pietonale si a platformei carosabile. 

Profil transversal 

Latimea drumului de incinta in profil transversal este de 6.00 m, aceasta fiind suficienta pentru 

accesul autovehiculelor grele. 

Panta transversala proiectata, pentru scurgerea apelor pluviale este de 2.50 %  astfel incat apele 

pluviale sa se scurga gravitational spre punctele de minim, puncte in care au fost amplasate guri de 

scurgere conform planului de sistematizare verticala si a planurilor de instalatii. 

Latimea drumului de incinta, precum si pantele tranversale ale acestuia, se pot studia in planul de 

amenajare verticala ce face parte din documentatia acestui proiect. 

Dimensiunea unui loc de parcare este de 2.5x5.0 m, in total fiind realizate un numar de 40 de parcare 

destinate autoturismelor, cate unul pentru fiecare apartament. 

Drumul de incinta si parcarile pentru autoturisme, vor fi delimitate de aleile pietonale si zonele verzi 

prin montarea bordurilor carosabile din beton, cu dimensiunile 20x25. 

Latimea aleilor pietonale va fi de 2.00 m, cu o panta de 2.0% in profil transversal. 

Delimitarea aleilor pietonale de zonele verzi se va realiza prin montarea bordurilor mici de beton cu 

dimensiunile de 10x15 cm. 

Bordurile, atat cele mici, cat si cele mari, vor fi asezate pe o fundatie din beton C12/15. 

Sistem rutier 

Dimensionarea structurii rutiere s-a făcut funcţie de actiunea inghet-dezghetului, conform STAS 

1709/1,2,3-90. 

Solutia proiectata pentru drumul de incinta si parcarea destinata autoturismelor este urmatoarea: 

4 cm – strat din beton asfaltic BAPC 16 (EB 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1) 

6 cm – strat de legatura din BADPC 22.4 (EB 22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1) 

15 cm – strat superior de fundatie din piatra sparta 

25 cm – strat inferior de fundatie din piatra sparta. 

Alei pietonale 

6 cm – strat din pavele din beton 

5 cm – strat din nisip 

15 cm – strat de fundatie din balast 
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Scurgerea apelor 

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va realiza prin intermediul sistemului de canalizare nou 

proiecat. 

Prin pantele longitudinale si transversale descrise mai sus, atat ale drumului de incinta, cat si ale 

parcarilor sau trotuarelor, apa va fi dirijata si colectata in punctele de minim, unde vor fi ampalsate 

guri de scurgere ce vor colecta apele si le vor evacua in sistemul de canalizare pluviala. 

Panta proiectata, pentru scurgerea apelor pluviale este de minimum 0.5% (longitudinal) astfel incat 

apele pluviale sa se scurga gravitational spre punctele de minim. Panta maxima va fi de 2.50% 

(transversal). 

De asemenea, se va amenaja o platforma pentru stocarea gunoiului menajer. Distanța de amplasare 
este mai mare de 10 m de la cele mai apropiate ferestre, în conformitate cu prevederile legale. 
Platformele se vor racorda la reteaua de apa si canalizare si se vor imprejmui cu panouri din plasa 
bordurata, cu poarta inclusa. Grosimea placii de beton armat este de 15 cm, beton clasa C20/25.  

Se propune amenajarea unui spatiu de joaca pentru copii. Acesta este dotat cu pardoseala anti-

trauma si se va amenaja cu mobilier si accesorii de joaca pentru copii:  

Denumire dotare Nr. buc. 
Tobogan cu leagăn 1 

Balansoar 2 
Balansoar pe arc 2 

Nisipar 3,00 x 3,00 m 1 
Bănci 6 

Coș de gunoi 4 

 
Suprafete teren amenajat:  
 
Suprafata teren: 4903.00 mp 

Suprafata construita : 742,08 

Spatii verzi gazonate:  2492,91 mp 

Drum incinta si parcari: 1036,17 mp 

Trotuare si alee pietonala: 458,63 mp  

Locuri de joaca: 153,21 mp 

Spatii colectare gunoi: 20,00 mp 

5.3.3.2 Obiectul 2: Retele exterioare  

Racorduri și branșamente 

Noua alimentare cu apă rece pentru consumul menajer ncesar celor 2 cladiri, se realizează dintr-o 
retea exterioara noua de apa rece, realizata din conducte PEHD Dn 110mm. Fiecare cladire va fi 
racordata la aceasta retea prin intermediul unui caminul de apometru amplasat langa cladire.  
Presiunea si debitul sunt asigurate de reteaua publica. 

Contorizarea apei potabile preluate din reţeaua hidroedilitară, în folosul beneficiarului este conformă 
cu prevederile Normativ I 9 / 2013. 
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Conductele de alimentare cu apă exterioare, se vor monta îngropat, pe un pat de nisip de 10 cm 
grosime. 

Retea de hidranti exteriori 

Stingerea din exterior a incendiilor este asigurata de reteaua publica de alimentare cu apa din 
localitate, pe reteaua noua de alimentare ce deserveste cele doua cladiri fiind amplasat un hidrant 
Dn 80, montat suprateran, avand 2 racorduri tip B. 

Canalizare menajera 

Apele uzate menajere preluate de la obiectele sanitare și sifoanele de pardoseală vor fi evacuate 
gravitaţional, prin conducte de polipropilena ignifugate, Dn 40÷110mm la reţeaua exterioara de 
canalizare menajera nou proiectata prin intermediul uni camin de racord. Apele uzate menajere vor fi 
deversate direct la caminele de canalizare din incinta (4 camine) si mai departe la reteaua de 
canalizare stradala. 

Canalizarea exterioară este realizată din tuburi din PVC-KG DN110 mm SN4. 

Conductele de canalizare exterioare, se vor monta îngropat, pe un pat de nisip de 10 cm grosime. 
Canalizare pluviala 
 

Colectarea apelor pluviale se va face prin intermediul jgheaburilor amplasate perimetral și preluate 

apoi de burlane.  

Canalizarea exterioară este realizată din tuburi din PVC-KG DN110 - DN250 mm SN4. 

In interiorul parcelei, au mai fost amplasate 5 camine de colectare a apelor pluviale de pe carosabil, 
legate la cele 6 camine de colectare. 

Conductele de canalizare exterioare, se vor monta îngropat, pe un pat de nisip de 10 cm grosime. 

Iluminat exteriori 

Pentru iluminatul incintei s-au prevazut 7 stalpi de iluminat prevazuti cu corpuri de iluminat ce au 
urmatoarele caracteristici: 

- Dispersor: din policarbonat transparent, rezistent la radiatii UV si la vandalism (IK10) 

- La cerere dispersorul poate fi din sticla clara 

- Radiator pasiv din aluminiu 

- Driver pentru alimentare LED-uri 

- Dubla alimentare electrica atat de la retea cat si solar prin intermediul unui panou fotovoltaic 
prevazut si cu acumulator. 
In vederea realizarii ulterioare a retelelor de internet/ televiziune/ telefonie de catre operatorii locali, 

a fost prevazuta o retea de tuburi gofrate ingropate cat si camine de tragere necesare executiei 

acestor retele fara a mai fi nevoie de lucrari de sapaturi ce vor afecta atat carosabilul, trotuarele 

pietonale cat si spatiile verzi amenajate.  

5.3.3.3 Obiectul 3 : Spatii verzi 
Spatiile verzi, in suprafata de 2492,91 mp se vor realiza cu insamantarea cu gazon dupa ce in 
prealabil s-a realizat umplutura cu pamant si plantarea de copaci si arbusti. Sunt prevăzute bănci 
pentru odihnă și coșuri de gunoi în punctele de interesecție a aleilor de acces în blocurile de locuinte 
cu trotuarele. 

5.3.3.4 Obiectul 4: Bransamente 

Apă potabilă: 
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Noua alimentare cu apă rece pentru consumul menajer al fiecarei cladiri se realizează din caminul de 
apometru amplasat in incinta prin intermediul unei instalaţii de apă rece cu țeava din PEHD 63 ce 
alimenteaza imobilul. Presiunea si debitul sunt asigurate de reteaua publica. 

Contorizarea apei potabile preluate din reţeaua hidroedilitară, în folosul beneficiarului este conformă 
cu prevederile Normativ I 9 / 2013. 

Canalizare: 

Racordarea la reteua publica de canalizare se realizeaza prin intermediul unui camin de bransament.  

Energie electrică:  

Branșamentul la rețeaua publică de alimentare cu energie electrică (de la postul de transformare) se 
va realiza prin intermediul unui BMPT la tabloul general al imobilului. 

Schema de alimentare cu energie electrică presupune existența unui tablou electric general (TEG / 

FDCP), alimentat din BMPT-ul corespunzător spațiului analizat.  

In vederea realizarii ulterioare a retelelor de internet/ televiziune/ telefonie de catre operatorii locali, 

a fost prevazuta o retea de tuburi gofrate ingropate cat si camine de tragere necesare executiei 

acestor retele fara a mai fi nevoie de lucrari de sapaturi ce vor afecta atat carosabilul, trotuarele 

pietonale cat si spatiile verzi amenajate.  

Gaze naturale  

În vederea alimentãrii cu gaze a imobilului se vor realiza branşamente individuale pe redusã presiune 
amplasate la limita de proprietate şi care vor fi dotate cu post de reglare (regulator de 100mc/h şi 
contoare individuale G4 pentru consumul maşinilor de aragaz şi a centralelor termice) pentru fiecare 
bloc în parte. 
 

5.3.4 Probe tehnologice şi teste. 
Pentru instalatiile noi propuse se vor efectua probe tehnologice si teste. 

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu 

TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 
general; 
 
Valoarea totală a obiectului de investiţii:  
- 7.845.189,72 lei, fara TVA, din care construcţii-montaj (C+M): 6.816.348,37 lei, fara TVA 
- 9.321.529,60 lei, cu TVA, din care construcţii-montaj (C+M): 8.111.454,56 lei, cu TVA 

  
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice 

care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în 
conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare: 
 

Indici de ocupare a terenului in situația propusă: 

Suprafață teren: 4903 mp. 

Suprafață construită: 742,08 mp. 

Suprafață construită desfășurată: 3221,36 mp. 

P.O.T. 15,14% 

C.U.T. 0,66 

H max P+2E+E3R+E4R 

Nr. apartamente: 40 
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Spații verzi: 2492,91 mp. 

Drumuri și parcări: 1036,17 mp. 

Nr. locuri parcare: 40 

Trotuare și alei: 458,63 mp. 

Locuri de joacă: 153,21 mp. 

Spații colectare gunoi: 20,00 mp. 

 
Indicatori urbanistici defalcați pe fiecare obiect în parte: 
 

 Bloc 1 Bloc 2 

Suprafața construită 371,04 mp 371,04 mp 

Suprafața construită desfășurată 1610,68 mp 1610,68 mp 

Suprafața utilă 1295,57 mp 1295,57 mp 

P.O.T. 7,57% 7,57% 

C.U.T. 0,33 0,33 

Hmax. P+2E+E3R+E4R P+2E+E3R+E4R 

 
c) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 

specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

Nu este cazul. 

d) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni 
Durata estimată de execuție a lucrărilor este de 16 luni. 

5.5 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii 
preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile 
construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

Pentru obținerea unor construcții de calitate, se vor realiza și menține, pe întreaga durată de 
existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe fundamentale aplicabile: 

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate; 

b) securitate la incendiu; 

c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător; 

d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare; 

e) protecţie împotriva zgomotului; 

f) economie de energie şi izolare termică; 

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. 

5.6 Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi 
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, 
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte 
surse legal constituite. 

 
Sursele de finanţare a investiţiei publice se vor constitui în conformitate cu legislaţia în vigoare şi 
constau în fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite 
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 
constituite, după caz. 
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6 URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 

6.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

A fost emis certificatul de urbanism în vederea obţinerii autorizaţiei de construire. 

6.2 Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 
 

Atașăm extras de carte funciară nr. 56148 pentru nr cadastral 56148. 

6.3 Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare 
a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de 
mediu în documentaţia tehnico-economică 

Atașăm Clasarea Notificarii emisa de Ministerul Mediului – Agentia Nationala pentru Protectia 
Mediului Neamt. 

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 
Se ataseaza avizele privind asigurarea utilitatilor solicitate prin certificatul de urbanism. 

6.5 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Atașăm Studiul topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

6.6 Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi 
care pot condiţiona soluţiile tehnice 

Se ataseaza avizele solicitate prin certificatul de urbanism. 

Studii specifice: 

- Studiu topografic 
- Studiu geotehnic 
- Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei din surse 
regenerabile 
- Studiu privind verificarea cerintelor minime de performanta energetica 

7 IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI 

7.1 Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 
 
Entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei este Orasul Targu Neamt, județul Neamt, care 
este proprietarul terenului pe care se va realiza investiția. 

7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii 
(în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea 
investiţiei pe ani, resurse necesare. 

 

Nu este cazul 

7.3 Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare 
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 Pentru o bună funcţionare a clădirii sunt necesare controale periodice. Controlul periodic al clădirii şi 

instalaţiilor constă în verificări interioare şi exterioare. 

Controlul exterior constă în verificarea structurii, a termoizolaţiei si a instalatiilor exterioare. 

Controlul interior constă în verificarea scărilor, tencuielii, instalaţiilor termice, ventilatii, sanitare şi a 

reţelei de furnizare a apei potabile, stabilindu-se totodată şi necesitatea reparaţiilor. 

Mentenanta preventiva presupune controale periodice, revizii la intervale stabilite de normative sau 
producatori, schimburi de materiale consumabile etc. - pentru echipamentele, sistemele de apa rece 
si calda menajera, incalzire, electrice. 

Realizarea mentenantei preventive se realizeaza : 

- lunar la instalatii electrice - corpuri de iluminat, aparataj electric - prize si intrerupatoare,  

- lunar la sisteme de distributie incalzire- racire - apa calda menajera 

Mentenanta corectiva se impune pentru remedierea imediata a unei defectiuni, aparuta accidental. 
Principalele activitati constau in repararea, sau inlocuirea pieselor defecte. 

Serviciul de mentenanta cuprinde: 

- instalatii sanitare, 

- instalatii de incalzie, 

- interventii de urgenta 24h/24h, 

- renovari si igienizari; 

Avantajele mentenantei: 

- Reducerea costurilor cu intretinerea, prin prevenirea situatiilor de avarie si mentinerea in 
parametrii optimi a instalatiilor 

- Reducerea costurilor pentru utilitati (apa, gaze, energie electrica) prin reglarea instalatiilor si 
eliminarea pierderilor 

- Program de mentenanta definit pentru fiecare tip de instalatie 

- Siguranta proprietatii, controlul si eliminarea rapida a problemelor de intretinere, fara 
disconfortul creat de situatii limita si cautari de moment a unui prestator de servicii in 
instalatii. 

- Utilizarea performantelor cladirii (siguranta, confort, eficienta consumurilor) la parametrii 
proiectati prin monitorizare, verificari, masuratori, reglarea instalatiilor si echipamentelor 

- Intretinerea si monitorizarea instalatiilor in constructii in conformitate cu legile si 
reglementarile romane si ale Uniunii Europene; 

Mentenanta Instalatiilor sanitare : alimentare cu apa rece si calda si canalizare si contorizari 

Apa rece este contorizata la nivelul clădirii, permitand determinarea consumului de apa. Modalitatile 
de utilizare ale apei, contorizarea si economiile de apa sunt aspecte importante - monitorizate cu 
mare grija in cladire. 

Pentru o determinare precisa a consumului de apa, cladirea va fi echipata  cu contoare de 
determinare a consumului de apa rece.  

Pentru a avea un sistem de alimentare cu apa functional si efficient - procedurile de mentenanta sunt 
extrem de importante, incluzand: 

- lunar - verifiarea retelelor de apa calda si rece, a boilerelor de apa calda - actionand pe 
moment la orice defectiune se depisteaza; 
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- citire lunara a contoarelor de apa calda si rece 

- verificarea functionarii adecvate a echipamentelor din cadrul centralei termice,  

- monitorizarea consumului lunar de apa rece - prin contoare dedicate 

În ceea ce privește deșeurile, se vor închiea  contracte cu companii specializate in colectarea 
deseurilor - care ridica la intervale prestabilite de timp recipientii cu deseurile respective. 

In cadrul cladirii, la finalul zilei, recipientele cu deseuri aferente colectarii selective sunt golite de 
catre personalul responsabil cu curatenia - pe categorii de deseuri reciclate. 

Ocupanții clădirii au obligatia sa se asigure ca angajatii si personalul didactic urmeaza politica de 
colectare selectiva . 

Politici de curatenie in cladire 

Curatenia zilnica in cladire se realizeaza de catre personalul angajat - pentru toate spatiile aferente. 

Curatenia zilnica vizeaza spatiile de circulatie , grupurile sanitare și salile de clasa, spatiile exterioare 
si se deruleaza zilnic, in intreaga cladire. 

Curatenia generala - are in vedere toate spatiile cladirii - si se deruleaza biannual - in cadrul unui 
weekend prestabilit. 

Curatenia se va realiza cu produse ecologice,  care sa fie prietenoase cu mediul inconjurator si sa aiba 
emisii scazute de compusi organici volatili. 

Training pentru personalul tehnic 

Personalul de mentenanta si intretinere din cladire - va beneficia de traininguri referitoare la 
utilizarea, mentenanta si operarea echipamentelor de instalatii din cladire. Trainingul se va derula 
initial, in momentul cand cladirea va intra in functiune, find apoi urmat de cicluri de specializare si 
operare - in perioadele bianuale de operare si mentenanta a echipamentelor cladirii. 

7.4 Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 
 
Pentru asigurarea capacității instituționale se recomandă respectarea legislației aplicabile, a 
hotărârilor UAT Orasul Targu Neamt, a regulamentelor și reglementărilor interne . 

8 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

Documentațiile următoare, care se vor întocmi ulterior studiului de fezabilitate, vor trebui verificate 
de către specialiști verificatori tehnici de proiecte, astfel: 
- proiect pentru autorizarea executării lucrărilor 
- documentaţii tehnice necesare pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiilor legale 
- proiect tehnic de execuţie 
 
 
Intocmit, 
Arh. Cosmin Ion Dinu 


















