
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ 
 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
 

privind implementarea proiectului ”Reabilitare spaţiu verde degradat strada 
Aleea Târgului, oraş Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ” 

 
 

 Consiliul Local al oraşului Târgu-Neamţ; 
 

     Având în vedere: 
a) art. 15 alin.(2), art. 120 alin.(1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată 
b) art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985 ratificată prin Legea nr.199/1997 
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare 
d) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
e) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

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

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 
g) art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
h) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 
i) H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 
j) Ţinând cont de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate; 
Analizând Referatul de aprobare înaintat de Primarul oraşului Târgu-Neamţ nr. 8428 din 

03.07.2020 și Raportul de specialitate al Biroului Planificare şi Implementare Proiecte din cadrul 
Primăriei oraşului Târgu-Neamţ, înregistrat cu numărul 8429 din 03.07.2020. 

În temeiul  art. 129 alin (2) lit. ”b”, alin. (4) lit.”d”, ale art.139 alin. (3), ale art. 196 alin.1 lit. 
„a”,  ale art.243  alin.(1) lit.”a”, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului ”Reabilitare spaţiu verde degradat strada 
Aleea Târgului, oraş Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ”, denumit în continuare Proiectul. 

REPARTIZAT LA : 
Comisiile Consiliului local nr. 1, 2 si 3 
Direcția Buget Contabilitate 
Compartiment  Dezvoltare Locală 
 
Data depunere avize/rapoarte:  

 
     Primar,                                        Secretar general, 

Harpa Vasilică                             jr. Sabin Isabela 



Art. 2.  Se însuşeşte necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al Proiectului ce solicită 
ajutor financiar prin intermediul Asociaţiei “ Ţinutul Răzeşilor”, măsura M1/6B, având în vedere 
următoarele: 

- necesitatea realizării proiectului rezultă din următoarele considerente: accesul la 
infrastructură şi servicii de bază a locuitorilor, prin amenajarea spaţiilor publice locale 
(spaţii verzi). 

- Oportunitate Poiectului este generată de sursa de finanţare asigurată prin intermediul 
Asociaţiei Ţinutul Răzeşilor, M1/6B-investiţii pentru dezvoltarea durabilă a 
teritoriului GAL 

- Potenţialul economic al Proiectului este determinat de rolul multiplu al acestuia în 
sensul creşterii îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii recreative şi de agrement, 
ceea ce va conduce la creşterea atractivităţii zonei pentru o dezvoltare economică 
durabilă, la creşterea calităţii vieţii, care poate contribui la creşterea nivelului de trai al 
populaţiei din teritoriu. 

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

a  investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – P.N.D.R., 
potrivit legii. 

Art. 4. Oraşul Târgu-Neamţ se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de 
mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi în cadrul 
Proiectului. 

Art. 5. Numărul de locuitori deserviţi de proiect, precum şi 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 spaţiu verde degradat strada Aleea Târgului, oraş 
Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ”, 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 
contribuţie proprie de 0%. Cheltuielile neeligibile ale proiectului, în sumă de 43.673,88 lei / 9.016,45 
Euro, vor fi asigurate din  bugetul local al oraşului Târgu-Neamţ; 

Art. 8. Reprezentantul legal al Proiectului nominalizat pentru relaţia cu Agenţia pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale, în derularea acestuia, este domnul Harpa Vasilică, primar al oraşului  
Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ, şi se împuterniceşte acesta să semneze toate actele necesare şi 
contractul de finanţare în numele Oraşului Târgu-Neamţ; 

Art. 9. Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de 
legalitate şi Compartimentul de Administraţie Publică Locală va asigura publicitatea şi comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate 

 
     Iniţiator,                                                                             Avizează, 

 
                   Primar,                                                                           Secretar General, 
             Harpa Vasilică                                                                      Jr. Sabin Isabela 
 
 
                                                                                                             Tehnoredactat, 
         Amihăilesei 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 recensământului populației din anul 
2011. 
 
 
 
 

Caracteristicele tehnice ale proiectului  
” Reabilitare spaţiu verde degradat strada Aleea Târgului, oraş Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ” 

 

 

Terenul propus pentru reabilitarea spațiului verde – teren în suprafață de 1832 mp - este 
cuprins în lista inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al UAT Oraș Târgu-Neamţ, 
având numărul cadastral 56102. 

 
 
 
Se propun următoarele lucrări în scopul reabilitării spațiului verde: 
- Decopertarea terenului in scopul inlaturarii iebii  si a gardurilor vii uscate existente si 

a pamantului necorespunzator. 
- Desfacerea si inlaturarea  alei deteriorate; 
- Se vor monta stalpii ornamentali de iluminat spatii verzi; 
- Se va nivela terenul și se va semăna gazon; 
- Se vor monta borduri pentru incadrarea spatiilor verzi, și se vor amenaja trotuare, alei  
- Se vor monta bancile pentru odihna si cosurile de gunoi pe platformele din pavele 

special amenajate. 
- Se va amplasa cu modul cu patru containere pentru colectare selectivă a deșeurilor; 
- Se va amplasa un loc de joacă pentru copii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului  
” Reabilitare spaţiu verde degradat strada Aleea Târgului, oraş Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ” 

 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI 
 
a) Valoarea investiției 

 
 

 Valoare lei 
(fără TVA) 

TVA 
Valoare lei 
(fără TVA) 

TOTAL GENERAL 140.342,44 24.422,41 164.764,84 

din care: C + M 73.041,69 13.877,92 86.919,61 

 

DEVIZ GENERAL (ELIGIBIL + NEELIGIBIL) privind cheltuielile  necesare realizarii proiectului: 

REABILITARE SPATIU VERDE DEGRADAT STRADA ALEEA TARGULUI, oraș Târgu-Neamț 

În  mii lei / mii euro la cursul BCE 4,8438 din data de 23.06.2020 

Nr. 
Crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare  
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 
(inclusiv 

TVA) 

1 2 3 5 6 

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,000 0,000 

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,000 0,000 

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea 
la starea initiala 0,00 0,000 0,000 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,000 0,000 

  TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,000 0,000 

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

  TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 2.000,00 380,000 2.380,000 

  
3.1.1. Studii de teren 2.000,00 380,000 2.380,000 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,000 0,000 
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,000 0,000 



3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 
obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0,00 0,000 0,000 

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,000 0,000 

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul 
energetic al clădirilor 0,00 0,000 0,000 

3.5 Proiectare 23.000,00 2.280,000 25.280,000 

  

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,000 0,000 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,000 0,000 

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de 
avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general 11.000,00 0,000 11.000,000 

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în 
vederea obţinerii avizelor/ acordurilor / 
autorizaţiilor 

0,00 0,000 0,000 

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a 
proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 0,00 0,00 0,00 

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 12.000,00 2.280,00 14.280,00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00 

3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00 

  
3.7.1. Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investiţii 0,00 0,00 0,00 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenţă tehnică 2.000,00 380,00 2.380,00 

  

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00 

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 0,00 0,00 0,00 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse în programul de control al 
lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 

0,00 0,00 0,00 

3.8.2. Dirigenţie de şantier 2.000,00 380,00 2.380,00 

  TOTAL CAPITOL 3 27.000,00 3.040,00 30.040,00 

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 67.314,63 12.789,78 80.104,41 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi  
dotari funcţionale 5.727,06 1.088,14 6.815,20 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
care necesită montaj 0,00 0,00 0,00 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
care nu necesită montaj şi echipamente de 
transport  

0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotări,utilaje,echipamente - procurare 38.497,29 7.314,49 45.811,78 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL CAPITOL 4 111.538,98 21.192,41 132.731,39 

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 0,00 0,00 0,00 



  
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 
organizării de şantier 0,00 0,00 0,00 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00 

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de 
finanţare 803,46 0,00 803,46 

  

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente 
creditului băncii finanţatoare  0,00 0,00 0,00 

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 
lucrărilor de construcţii  73,04 0,00 73,04 

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului 
în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 
autorizarea lucrărilor de construcţii 

365,21 0,00 365,21 

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC 365,21 0,00 365,21 

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 
autorizaţia de construire/desfiinţare  0,00 0,00 0,00 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,00 0,00 0,00 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 1.000,00 190,00 1.190,00 

  TOTAL CAPITOL 5 1.803,46 190,00 1.993,46 

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 140.342,44 24.422,41 164.764,84 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 73.041,69 13.877,92 86.919,61 

 
 
 
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;  

 

Gazon = 1320 mp 
Pavele = 241 mp 
Borduri = 374 ml 
Banci = 13 buc 
Cosuri gunoi = 13 buc 
Stalpi iluminat = 8 buc 
Platforma supraterana pentru colectare selectiva a deseurilor cu 4 module – 1 buc 
Ansamblu de joaca pentru copii – 1 buc 
Leagăn două locuri – 1 buc 
Balansoar 4 locuri -  2 buc 



 

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

specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;  

 

Un mediu plăcut ajută întotdeauna la crearea unei imagini favorabile asupra centrelor urbane şi, prin 
aceasta, poate spori atractivitatea pentru investiţii şi pentru oferta de noi locuri de muncă.  
Mai mult, prezenţa spaţiului verde, prin aspectele benefice pe care le oferă locuitorilor (estetice, de 
sănătate etc.), determină creşterea în valoare a zonelor urbane şi, implicit, a valorii proprietăţilor 
localizate în vecinătatea lor.  
Existenţa spaţiilor verzi bine întreţinute contribuie, de asemenea, la creşterea calităţii locuirii. De 
asemenea, spaţiile verzi pot juca un rol semnificativ în dezvoltarea turismului. Ajută la reducerea 
tensiunii inerente şi a conflictului din zonele deprivate ale arealelor urbane; are un rol important în 
oferta de facilităţi pentru nevoile recreaţionale şi de petrecere a timpului liber a comunităţii şi are o 
valoare majoră în îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, ajută la renaşterea economică a oraşelor, nu 
numai prin crearea de locuri de muncă, dar şi printr-o creştere a atractivităţii oraşului, ca un loc 
pentru investiţii şi afaceri şi areale rezidenţiale căutate”.  
 

d). durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.  

 
Durata de realizare a obiectivului de investiţie este de 12 luni. 

  
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 8.428 DIN 03.07.2020 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre 

Reabilitare spaţiu verde degradat strada Aleea Târgului, oraş Târgu-Neamţ, 
judeţul Neamţ 

 
 

 
Proiectul Reabilitare spaţiu verde degradat strada Aleea Târgului, oraş Târgu-Neamţ, judeţul 

Neamţ va fi depus spre finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală  prin 
intermediul Asociației GAL Ținutul Răzeșilor – Măsură M1/6B. 

 
Scopul proiectului constă în reabilitarea unui spațiu verde degradat și transformarea lui într-un 

spațiu public de agrement din orașul Târgu-Neamț, str. Aleea Târgului, în suprafață de 1832 mp. 
  Principalele obiective urmărite prin realizarea investiției sunt:  
- îmbunătățirea condițiilor de viată a locuitorilor din orașul Târgu-Neamț prin reabilitarea unui 

spațiu verde degradat;  
- Creșterea calității și accesibilității la nivel de infrastructură a zonelor publice verzi din orașul 

Târgu-Neamț;  
- Îmbunătățirea calității aerului;  
- Implementarea de proiecte care să răspundă nevoilor și proiectelor de mediu cu care se 

confruntă orașul Târgu-Neamț;  
- Reducerea acumulării de căldură.  
 
 
Valoarea totală a proiectului este de 164.765 lei, inclusiv TVA (34.016 Euro), din care: 
- Valoare eligibilă 121.091 lei (24.999 Euro) – finanțare nerambursabilă 
- Valoare neeligibilă 43.674 lei (9.016 Euro) – contribuție proprie, din care suma de 23.007 lei 

reprezentand TVA aferentă valorii eligibile se va recupera. 
  
 

 
 
 

 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ                          AVIZAT, 
Birou Planificare şi Implementare  Proiecte                               PRIMAR 
NR. 8.429 DIN 03.07.2020                                                              HARPA VASILICĂ 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

Reabilitare spaţiu verde degradat strada Aleea Târgului, oraş Târgu-Neamţ, 
judeţul Neamţ 

 
 

 
Proiectul Reabilitare spaţiu verde degradat strada Aleea Târgului, oraş Târgu-Neamţ, judeţul 

Neamţ va fi depus spre finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală  prin 
intermediul Asociației GAL Ținutul Răzeșilor – Măsură M1/6B. 

 
Scopul proiectului constă în reabilitarea unui spațiu verde degradat și transformarea lui într-un 

spațiu public de agrement din orașul Târgu-Neamț, str. Aleea Târgului, în suprafață de 1832 mp. 
  Principalele obiective urmărite prin realizarea investiției sunt:  
- îmbunătățirea condițiilor de viată a locuitorilor din orașul Târgu-Neamț prin reabilitarea unui 

spațiu verde degradat;  
- Creșterea calității și accesibilității la nivel de infrastructură a zonelor publice verzi din orașul 

Târgu-Neamț;  
- Îmbunătățirea calității aerului;  
- Implementarea de proiecte care să răspundă nevoilor și proiectelor de mediu cu care se 

confruntă orașul Târgu-Neamț;  
- Reducerea acumulării de căldură.  
 
Valoarea totală a proiectului este de 164.765 lei, inclusiv TVA (34.016 Euro), din care: 
- Valoare eligibilă 121.091 lei (24.999 Euro) – finanțare nerambursabilă 
- Valoare neeligibilă 43.674 lei (9.016 Euro) – contribuție proprie, din care suma de 23.007 lei 

reprezentand TVA aferentă valorii eligibile se va recupera. 
  

Se propun următoarele lucrări în scopul reabilitării spațiului verde: 
- Decopertarea terenului in scopul inlaturarii iebii  si a gardurilor vii uscate existente si a 

pamantului necorespunzator. 
- Desfacerea si inlaturarea  alei deteriorate; 
- Se vor monta stalpii ornamentali de iluminat spatii verzi; 
- Se va nivela terenul și se va semăna gazon; 
- Se vor monta borduri pentru incadrarea spatiilor verzi, și se vor amenaja trotuare, alei  
- Se vor monta bancile pentru odihna si cosurile de gunoi pe platformele din pavele 

special amenajate. 
- Se va amplasa cu modul cu patru containere pentru colectare selectivă a deșeurilor; 
- Se va amplasa un loc de joacă pentru copii. 

 
Birou Planificare şi Implementare Proiecte,   Director economic, 
        Amihăilesei Constantin Daniel               Ec. Iosub Ecaterina 

 
 
 


