
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ 
 
Proiect 

Hotărâre privind implementarea proiectului 
"REABILITARE SPAȚII VERZI ZONA BLD. MIHAI EMINESCU – 

POLICLINICĂ, ORAȘ TÂRGU NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ" 

 
Consiliul Local al oraşului Târgu Neamţ, judeţul Neamţ;  

 
 Având în vedere prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;   
g) H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;  
Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Târgu  Neamţ nr. 6478 din 

07.05.2019 şi Raportul de specialitate al Compartimentului Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei 
oraşului Tg. Neamţ, înregistrat sub nr. 6479 din 07.05.2019; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată;  

În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului: "REABILITARE SPAȚII VERZI ZONA 

BLD. MIHAI EMINESCU – POLICLINICĂ, ORAȘ TÂRGU NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ", 
denumit în continuare Proiectul.  

Art. 2. Se însușește necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al Proiectului ce 
solicită ajutor financiar nerambursabil prin intermediul Asociației ”Ținutul Răzeșilor”, măsura 
M1/6B, având în vedere următoarele: 

- Necesitatea realizării Proiectului rezultă din următoarele considerente: accesul la 
infrastructură și servicii de bază a locuitorilor, prin amenajarea spațiilor publice locale 
(spații verzi). 

- Oportunitatea Proiectului este generată de sursa de finanțare asigurată prin intermediul 
Asociației Ținutul Răzeșilor, M1/6B – investiții pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului 
GAL. 

- Potențialul economic al Proiectului este determinat de rolul multiplu al acestuia în sensul 
creșterii îmbunătățirii și dezvoltării infrastructurii recreative și de agrement, ceea ce va 
conduce la creșterea atractivității zonei pentru o dezvoltare economică durabilă, la 
creșterea calității vieții, care poate contribui la creșterea nivelului de trai al populației din 
teritoriu. 



 
Art. 3. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare 

a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., 
potrivit legii. 

Art. 4. Orașul Târgu Neamț se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de 
mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul 
Proiectului. 

Art. 5. Numărul de locuitori deserviți de prroiect, precum și caracteristicile tehnice ale 
Proiectului, sunt cuprinse în anexa nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Se aprobă documentaţia tehnico - economică (faza DALI) şi indicatorii tehnico - 
economici pentru obiectivul "REABILITARE SPAȚII VERZI ZONA BLD. MIHAI EMINESCU – 
POLICLINICĂ, ORAȘ TÂRGU NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ", conform anexei nr. 2 la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

Art. 7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale; Ajutorul 
financiar nerambursabil aferent Proiectului reprezintă 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, 
rezultând o contribuție proprie de 0%. Cheltuielile neeligibile ale proiectului, în sumă de 60.252 
lei/12.663 Euro, vor fi asigurare din bugetul local al orașului Târgu Neamț.  

Art. 8. Reprezentantul legal al Proiectului nominalizat pentru relația cu Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale, în derularea acestuia, este domnul Harpa Vasilică, primar al Oraşului 
Târgu Neamţ, Judeţul Neamţ, și se împuternicește acestă să semneze toate actele necesare şi 
contractul de finanţare în numele Oraşului Târgu Neamţ; 

Art. 9. Secretarul oraşului Târgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 

  
 

Iniţiator, 
Primarul oraşului Târgu Neamţ 

Harpa Vasilică 
 

          Avizat legalitate, 
              Secretar, 

                 C.J. Sabin Isabela 
 
 
 

         Intocmit, 
Ing. Amihailesei Daniel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 1 la HCL nr ........... din ......................... 
 

 
Numărul de locuitori deserviți de proiect 

 
 
 

Numărul de locuitori deserviți de proiect este de 18965 de persoane – populația totală stabilă 
a orașului Târgu Neamț, conform datelor rezultate ca urmare a recensămantului populației din 
anul 2011. 

La aceasta se adaugă și persoanele/turiștii care transziteaza/vizitează orașul Târgu Neamț. 
 
 

 
Caracteristicile tehnice ale Proiectului "Reabilitare spații verzi zona Bld. Mihai Eminescu – 

Policlinică, oraș Târgu Neamț, județul Neamț" 
 
 

Terenurile propuse pentru reabilitarea spațiilor verzi aparțin domeniului public al UAT oraș 
Târgu Neamț, cu următoarele caracteristici: 

- teren nr 1 Bld. Mihai Eminescu, S = 523 mp, NCP 56395, din care alei 38 mp, și spațiu verde 
485 mp; 
- teren nr 2 Bld. Mihai Eminescu, S = 744 mp, NCP 56394, din care alei 57 mp, și spațiu verde 
687 mp; 
- teren nr 3 Bld. Mihai Eminescu, S = 340 mp, NCP 56392, din care alei 64 mp, și spațiu verde 
276 mp; 
- teren nr 4 Bld. Stefan cel Mare (Policlinică), S = 1160 mp, NCP 56380, din care alei 443 mp, 
și spațiu verde 717 mp; 

 
Se propun urmatoarele lucrari in scopul reabilitarii spatiilor verzi: 
- Decopertarea terenurilor in adancime de 10 cm in scopul inlaturarii iebii  si a grdurilor vii uscate 
existente si a pamantului necorespunzator montarii rulourilor de gazon natural. 
- Desfacerea si inlaturarea  bordurilor deteriorate. 
- Se vor realiza platformele pentru banci si cosuri de gunoi din pavele de beton simplu, prefabricate, 
la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avand rosturile 
umplute cu nisip. 
- Se vor executa instalatiile necesare necesare irigarii gazonului, caminele de bransament din beton 
cu rama si capac . 
- Se vor monta stalpii ornamentali de iluminat spatii verzi (12 buc). 
- Se va monta rulourile de gazon (2160 mp). 
- Se vor monta Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm,pentru incadrarea 
spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din:  beton 10 x 20 cm 
- Se vor monta bancile pentru odihna si cosurile de gunoi pe platformele din pavele special amenajate 
(21 banci și 21 coșuri). 

 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 2 la HCL nr ......... din ........................ 
 
 

Indicatorii tehnico-economici ai Proiectului "Reabilitare spații verzi zona Bld. Mihai Eminescu – 
Policlinică, oraș Târgu Neamț, județul Neamț" 

 
 

 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI INVESTIŢIEI 

A) Valoarea investiției 

 

 Valoare lei 

(inclusiv TVA) 

Valoare euro 

(inclusiv TVA) 

Total general 179.188 37.660 

C + M 49.154 10.329 

 

 

B) Indicatorii minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/ capacități fizice care să 

indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și după caz calitativi, în conformitate cu standardele, 

normativele și reglementările tehnice în vigoare. 

 

- Decopertarea terenurilor in adancime de 10 cm in scopul inlaturarii iebii  si a grdurilor vii uscate existente si 

a pamantului necorespunzator montarii rulourilor de gazon natural. 

- Desfacerea si inlaturarea  bordurilor deteriorate. 

- Se vor realiza platformele pentru banci si cosuri de gunoi din pavele de beton simplu, prefabricate, la 

trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avand rosturile umplute cu 

nisip. 

- Se vor executa instalatiile necesare necesare irigarii gazonului, caminele de bransament din beton cu rama 

si capac . 

- Se vor monta stalpii ornamentali de iluminat spatii verzi (12 buc). 

- Se va monta rulourile de gazon (2160 mp). 

- Se vor monta Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm,pentru incadrarea spatiilor 

verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din:  beton 10 x 20 cm 

- Se vor monta bancile pentru odihna si cosurile de gunoi pe platformele din pavele special amenajate (21 

banci și 21 coșuri). 

 

 

 

 

C) durata estimată de execuție a obiectivulu de investiții, exprimată în luni. 

Durata estimată de realizare a investiției este de 12 luni. 

 

 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
    NR. 6478 DIN 07.05.2019 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

La proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului 
"REABILITARE SPAȚII VERZI ZONA BLD. MIHAI EMINESCU – POLICLINICĂ, 

ORAȘ TÂRGU NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ " 
 
 

  Având în vedere oportunitatea oferită de Ghidul solicitantului măsura M1/6B – 
investiții pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL, Oraşul Tg. Neamţ doreşte 
participarea la acest program prin proiectul „REABILITARE SPAȚII VERZI ZONA 
BLD. MIHAI EMINESCU – POLICLINICĂ, ORAȘ TÂRGU NEAMȚ, JUDEȚUL 
NEAMȚ”. 

Scopul proiectului constă în amenajarea spațiilor publice de agrement din orașul 
Târgu Neamț, zona Bld. Mihai Eminescu - Policlinică. 

 
Principalele obiective urmãrite prin realizarea investiției sunt: 
 
- Reabilitare spațiu verde nr. 1 Bld. Mihai Eminescu, S = 523 mp; 
- Reabilitare spațiu verde nr. 2 Bld. Mihai Eminescu, S = 744 mp; 
- Reabilitare spațiu verde nr. 3 Bld. Mihai Eminescu, S = 340 mp; 
- Reabilitare spațiu verde nr. 4  Policlinică, S = 1160 mp; 

 
Valoarea proiectului: 

  LEI EURO 
VALOARE TOTALĂ 179,188 37,660 
VALOARE ELIGIBILĂ 118,937 24,997 
VALOARE NEELIGIBILĂ 60,252 12,663 

 
 
 
Timp de implementare proiect (după aprobarea cererii de finanţare) = 12 luni. 
 
 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ                     AVIZAT, 
Comp.  Dezvoltare Locală                                                                          PRIMAR, 
NR. 6479 DIN 07.05.2019                                                            HARPA VASILICĂ 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului 
" REABILITARE SPAȚII VERZI ZONA BLD. MIHAI EMINESCU – POLICLINICĂ, ORAȘ 

TÂRGU NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ " 
 

Primăria oraşului Tg. Neamţ doreşte să realizeze proiectul „REABILITARE SPAȚII VERZI 
ZONA BLD. MIHAI EMINESCU – POLICLINICĂ, ORAȘ TÂRGU NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”, 
proiect care va fi depus spre finanţare din fonduri structurale în cadrul PNDR – Asociația Ținutul 
Răzesilor, măsura M1/6B – investiții pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL. 

Scopul proiectului constă în amenajarea spațiilor publice de agrement din orașul Târgu Neamț, 
zona Bld. Mihai Eminescu - Policlinică. 

 
Principalele obiective urmãrite prin realizarea investiției sunt: 
- Reabilitare spațiu verde nr. 1 Bld. Mihai Eminescu, S = 523 mp; 
- Reabilitare spațiu verde nr. 2 Bld. Mihai Eminescu, S = 744 mp; 
- Reabilitare spațiu verde nr. 3 Bld. Mihai Eminescu, S = 340 mp; 
- Reabilitare spațiu verde nr. 4  Policlinică, S = 1160 mp; 

 
Valoarea proiectului: 

  LEI EURO 
VALOARE TOTALĂ 179,188 37,660 
VALOARE ELIGIBILĂ 118,937 24,997 
VALOARE NEELIGIBILĂ 60,252 12,663 

Din valoarea neeligibilă de 60.252 lei suma de 22.598 lei reprezentând TVA aferent cheltuielilor 
eligibile se va recupera. 

 
Se propun urmatoarele lucrari in scopul reabilitarii spatiilor verzi: 
- Decopertarea terenurilor in adancime de 10 cm in scopul inlaturarii iebii  si a grdurilor vii uscate 
existente si a pamantului necorespunzator montarii rulourilor de gazon natural. 
- Desfacerea si inlaturarea  bordurilor deteriorate. 
- Se vor realiza platformele pentru banci si cosuri de gunoi din pavele de beton simplu, prefabricate, la 
trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avand rosturile umplute cu 
nisip. 
- Se vor executa instalatiile necesare necesare irigarii gazonului, caminele de bransament din beton cu 
rama si capac . 
- Se vor monta stalpii ornamentali de iluminat spatii verzi (12 buc). 
- Se va monta rulourile de gazon (2160 mp). 
- Se vor monta Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm,pentru incadrarea spatiilor 
verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din:  beton 10 x 20 cm 
- Se vor monta bancile pentru odihna si cosurile de gunoi pe platformele din pavele special amenajate (21 
banci și 21 coșuri). 

 
  Compartiment Dezvoltare Locală,                                         Serviciul Juridic, 
          Ing. Amihăilesei Daniel                                                 














