
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

 
PROIECT 

HOTARÂRE 
 

privind aprobarea devizului general in preturi martie 2019,  pentru obiectivul de investitii „Construire 

bloc pentru specialistii din sanatate, situat in incinta Spitalului “Sfantul Dimitrie”, Tg.Neamt, strada 

Stefan cel Mare, nr. 35” 
                      
           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. 4241/21.03.2019, înaintată de Primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ şi raportul de specialitate comun nr. 4242/21.03.2019 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  „Construire bloc pentru specialistii din sanatate, situat in 

incinta Spitalului “Sfantul Dimitrie”, Tg.Neamt, strada Stefan cel Mare, nr. 35”, se aproba valoarea 
totala, in preturi martie 2019 de 4.571.143,63  lei (fara TVA), din care constructii-montaj 3.962.080,04 
lei (fara TVA), conform devizului general anexat, parte integranta a prezentei, din care: 

- Finantare de la bugetul de stat: 4.571.143,63 lei, fara TVA, din care: 3.962.080,04 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. 4242 din  21.03.2019                                                                                     HARPA VASILICĂ 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 

privind aprobarea devizului general actualizat in preturi martie 2019,  pentru obiectivul de 

investitii „Construire bloc pentru specialistii din sanatate, situat in incinta Spitalului “Sfantul 

Dimitrie”, Tg.Neamt, strada Stefan cel Mare, nr. 35” 
 
  

 

  Având în vedere solicitarile inregistrate la Primaria orasului Tg. 
Neamt, precum si posibilitatea construirii blocului pentru specialistii din sanatate cu 
finantare ANL , proiectele intocmite in urma derularii procedurilor de achizitii, 
urmeaza a fi depuse in vederea finantarii. 

        Locuințele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite și destinate 
în mod exclusiv închirierii tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate, sunt 
administrate de autoritățile administrației publice locale și ale sectoarelor municipiului 
București sau de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul 
învățământului, respectiv din domeniul sănătății ori sunt în administrarea unor unități 
aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorități, potrivit legii, și care au 
solicitat realizarea acestora.  

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

        Medicii rezidenți și medicii specialiști, precum și cadrele didactice calificate pot 
depune cereri pentru repartizarea locuințelor construite prin programele A.N.L. și 
după împlinirea vârstei de 35 de ani. 

        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, două sau trei 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. 
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Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 

      Terenul pe care se va amplasa clădirea are o suprafață de 1845,00 mp, se află în 
domeniul public al Primăriei orașului Târgu Neamț și este amplasat în intravilanul 
Orasului Targu Neamt, jud. Neamț, fiind identificat cu nr. cadastral 55944. 
      Terenul are o formă neregulată în plan și este mărginit, de jur împrejur de parcela 
cu nr. cadastral 55946 (Lot 4).  
Accesul pe teren se face prin Lot 4 (parcela cu nr. cadastral 55946), latura sudica.  

În prezent, terenul este neconstruit. 

          Locuințele 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 7 
Apartamente cu 2 camere 10 
Apartamente cu 3 camere 3 

total 20 

         Datorită caracterului complex al structurii sociale și economice ale persoanelor 
eligibile pentru repartizarea unei locuințe 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; 

     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.         

        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 7 
Apartamente cu 2 camere 10 
Apartamente cu 3 camere 3 

Total 20 
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Caracteristicile tehnice 
 
      Indici de ocupare a terenului in situatia propusă: 
Suprafată teren: 1845 mp. 
Suprafată construită: 371,04 mp. 
Suprafată construită desfășurată: 1610,68 
P.O.T. 20,11% 
C.U.T. 0,87 
H max P+2E+E3R+E4R  
Nr. apartamente: 20 
Spatii verzi: 659,13 mp. 
Drumuri si parcări: 333,00 mp. 
Nr. locuri parcare: 21 
Trotuare si alei: 382,83 mp. 
Locuri de joacă: 79,00 mp. 
Spatii colectare gunoi: 20,00 mp. 
  

Valoarea totală a obiectului de investiţii:  
 
- 4.571.143,63 lei, fara TVA, din care construcţii-montaj (C+M): 3.962.080,04 

lei, fara TVA 
 

Durata estimată de execuție a lucrărilor este de 10 luni. 
 

 Avand in vedere cele mentionate, va supunem spre analiza si aprobare realizarea obiectivului de 
investitii „Construire bloc pentru specialistii din sanatate, situat in incinta Spitalului “Sfantul 

Dimitrie”, Tg.Neamt, strada Stefan cel Mare, nr. 35”, cu o valoare totala, in preturi martie 2019 de 
4.571.143,63  lei (fara TVA), din care constructii-montaj 3.962.080,04 lei (fara TVA). 

 

 

          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. 4241  din  21.03.2019                                            

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

privind aprobarea devizului general actualizat in preturi martie 2019,  pentru obiectivul de 

investitii „Construire bloc pentru specialistii din sanatate, situat in incinta Spitalului “Sfantul 

Dimitrie”, Tg.Neamt, strada Stefan cel Mare, nr. 35” 
 

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

precum si posibilitatea construirii blocului pentru specialistii din sanatate cu finantare 
ANL , proiectele intocmite in urma derularii procedurilor de achizitii, urmeaza a fi 
depuse in vederea finantarii. 

        Locuințele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite și destinate 
în mod exclusiv închirierii tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate, sunt 
administrate de autoritățile administrației publice locale și ale sectoarelor municipiului 
București sau de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul 
învățământului, respectiv din domeniul sănătății ori sunt în administrarea unor unități 
aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorități, potrivit legii, și care au 
solicitat realizarea acestora.      

   Medicii rezidenți și medicii specialiști, precum și cadrele medicale calificate pot 
depune cereri pentru repartizarea locuințelor construite prin programele A.N.L. și 
după împlinirea vârstei de 35 de ani. 

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

        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, două sau trei 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. 
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Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor. 

      Terenul pe care se va amplasa clădirea are o suprafață de 1845,00 mp, se află în 
domeniul public al Primăriei orașului Târgu Neamț și este amplasat în intravilanul 
Orasului Targu Neamt, jud. Neamț, fiind identificat cu nr. cadastral 55944. 
      Terenul are o formă neregulată în plan și este mărginit, de jur împrejur de parcela 
cu nr. cadastral 55946 (Lot 4).  
Accesul pe teren se face prin Lot 4 (parcela cu nr. cadastral 55946), latura sudica.  

În prezent, terenul este neconstruit. 

          Locuințele 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 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; 

     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.         

 
 

              
 
 
 

PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 

 














