
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢCONSILIUL LOCAL AL 

ORAŞULUI TÎRGU-NEAMŢ 
 
 
PROIECT 

HOTARÂRE 
 

privind aprobarea devizului general actualizat conform proiectului tehnic revizuit pentru obiectivul 

de investitii  “Blocuri de locuinte sociale (80 apartamente), Targu-Neamt, judetul Neamt“ 

 

            
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
            În conformitate cu prevederile Legii locuintei nr. 114/1996 republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare si HG nr. 1275/2000 pentru aprobarea normelor metodologice ale Legii nr. 
114/1996, cu modificarile ulterioare; 
            Luând act de referatul de aprobare nr. 14038/23.10.2020 înaintată de Primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ şi raportul de specialitate nr. 14039/23.10.2020 al Serviciului Investiţii şi al Directiei Buget, 
Financiar, Contabilitate; 

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 Se aprobă devizul  general actualizat conform proiectului tehnic revizuit pentru obiectivul de 
investitii  “Blocuri de locuinte sociale (80 apartamente), Targu-Neamt, judetul Neamt“ cu o valoare 
totala de 18.588.940,19 lei (inclusiv TVA), conform devizului general al obiectivului de investitii, 
anexat, din care: 

Total buget de stat: 15.088.104,76 lei, inclusiv TVA; 

- Total buget local: 3.500.835,43 lei, inclusiv TVA. 
Art. 2 Se aproba urmatorii indicatori tehnici: 
Indici de ocupare a terenului in situatia propusa: 

CONSTRUCTIE 
Suprafata 
construita 

Suprafata 
construit 

desfasurata 

Suprafata 
utila 

Regim 
de 

inaltime 
BLOC 1 327,75 1610,95 1254.13 P+4E 
BLOC 2 327,75 1610,95 1254.13 P+4E 

REPARTIZAT LA : 
Comisiile Consiliului local nr. 1,2,3 

Direcţiei/Serviciului/Compartimentul
ui Contabilitate, Investitii 

Data depunere avize/rapoarte: 
11.09.2020/11.09.2020  

 
      Primar,                        Secretar 
general UAT, 
Harpa Vasilică      jr. Sabin Isabela 

 
 
 
 



 
 
 

BLOC 3 327,75 1610,95 1254.13 P+4E 
BLOC 4 327,75 1610,95 1254.13 P+4E 

SUPRAFATA 
TOTALA 

1311,00 6443,80  
  

- Suprafața terenului : 8274 mp 
- Suprafata construita TOTALA:  1311,00 mp 
- Suprafata construita desfasurata:  6443,80 mp 
- P.O.T. propus : 15,84 % 
- C.U.T. propus: 0,78 

 
Cele patru cladiri  (Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4) sunt compuse dintr-un număr de 20 apartamente. 
Acestea sunt dispuse după cum urmează: 

Etaj 
Tip apartament 

1 cameră  2 camere 3 camere 
Parter: 2 2 - 
Etaj 1: 1 2 1 
Etaj 2: 1 2 1 
Etaj 3: 1 2 1 
Etaj 4: 2 2 - 
Total: 7 10 3 

 
Suprafata utila garsoniere: 40,59 mp si 37,84 mp 
Suprafata utila apartament 2 camere: 50,98 mp 
Suprafata utila apartament 3 camere: 73,71  mp 
Încăperile de locuit au prevăzută o înălțime liberă utilă de 2,59 m. 
 
Art. 3 Se aproba acceptarea ofertei transmisa de catre executantul lucrarii, modificata conform 
proiectului tehnic revizuit; 
Art. 4 De la data intrarii in vigoare a prezentei se abroga Hotararea Consiliului local nr. 178/17.09.2020; 
Art. 5 Serviciul Investiţii si Directiei Buget, Financiar, Contabilitate din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu 
Neamţ va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art. 6 Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie publică locală. 
 
 
 
 

Iniţiator, 
Primar 

Harpa Vasilică 
 
 
 

          Avizat legalitate, 
              Secretar general UAT, 

                 jr. Sabin Isabela 
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Primaria orasului Targu-Neamt                                                                                    APROB, 
Serviciul Investitii                                                                                                           PRIMAR, 
Nr. 14039 din  23.10.2020                                                                                   HARPA VASILICĂ 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

privind aprobarea devizului general actualizat conform proiectului tehnic revizuit pentru 

obiectivul de investitii  “Blocuri de locuinte sociale (80 apartamente), Targu-Neamt, judetul 

Neamt“ 

 

     
  Obiectivul de investitii “Blocuri de locuinte sociale (80 apartamente), Targu-Neamt, judetul 
Neamt“, urmeaza a fi realizat in baza Contractului de finantare nr. 125/10.07.2019 (numar  MDRAP 
1553/28.06.2019), pentru Programul constructiilor de locuinte sociale derulat conform Legii 
locuintei nr. 114/1996, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si 
Oras Targu-Neamt. 
 In urma procedurilor de achizitie publica, s-au incheiat urmatoarele contracte: 
 

- Contract de proiectare si executie nr. 258/12.12.2019, incheiat cu Asocierea  S.C. Conest SA  
Iasi, in calitate de executantr si  S.C. Atlas Consulting&Proiect S.R.L. Bucuresti, in calitate 
de prestator, in valoare de 14.695.317,88 lei + TVA = 17.487.428,28 lei (inclusiv TVA), cu o 
durata de executie de 20 luni calendaristice, din care 2 luni pentru proiectare si 18 luni pentru 
executie; 

- Contract de achizitie publica de servicii nr. 93/09.03.2020 (servicii pentru supraveghere si 
asistenta tehnica din partea  dirigentelui de santier aferente proiectului “Blocuri de locuinte 
sociale (80 apartamente), Targu-Neamt, judetul Neamt“), incheiat cu S.C. Stefman Impex 
S.R.L. Targu-Neamt, cu o valoare 40.000,00 lei, fara TVA (societate neplatitoare de TVA), 
cu o durata de executie de pana la receptia finala a obiectivului de investitii. 

Proiectantul lucrarii S.C. Atlas Consulting&Proiect S.R.L. Bucuresti, a transmis catre Primaria 
orasului Tg. Neamt adresa nr. 11279/28.08.2020 (230/27.08.2020, prin care se aduce la 
cunostinta ca in urma rezultatelor complementare pentru determinarea parametrilor geotehnici au 
fost prelevate probe noi, ajungandu-se la concluzia ca terenul prezinta o stratificatie incricisata 
greu de corelat, ceea ce a condus la refacerea solutiei de arhitectura, respectiv structura, fiind 
imposibila realizarea unui canal tehnic. 
Totodata avizul favorabil emis de catre Cj Apaserv Neamt in baza solutiei propuse in cadrul 
studiului de fezabilitate referitor la deversarea apei pluviale a fost anula,  conducand la 
schimbarea solutiei tehnice. 
Astfel, conform adresei nr. 11279/28.08.2020, schimbarea solutiei din cadrul studiului de 
fezabilitate s-a concretizat in urmatoarele: 
- Schimbarea solutiei de arhitectura (blocul nu a mai putut fi prevazut cu canal tehnic); 
- Schimbarea solutiei de structura: necesitatea realizarii unei infrastructuri si suprastructuri mai 

rigide care sa compenseze neomogenitatea parametrilor geotehnici ai terenului de fundare; 
- Schimbarea solutiei tehnice aferente instalatiilor sanitare; 
- Schimbarea solutiei tehnice aferente instalatiilor termice. 
Astfel indicatorii urbanistici pentru faza Proiect tehnic de executie, devin: 
 

Constructie Suprafata Suprafata Suprafata Regim de 
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construita construita 
desfasurata 

utila inaltime 

Bloc 1 327,75 1610,95 1254,13 P+4E 
Bloc 2 327,75 1610,95 1254,13 P+4E 
Bloc 3 327,75 1610,95 1254,13 P+4E 
Bloc 4 327,75 1610,95 1254,13 P+4E 

Suprafata totala 1311,00 6443,80   
 
Suprafata terenului: 8274 mp; 
Suprafata construita totala: 1311,00 mp; 
Suprafata construita desfasurata: 6443,80 mp; 
P.O.T. propus: 15,84%; 
C.U.T. propus: 0,78 
 

Cele patru cladiri  (Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4) sunt compuse fiecare dintr-un număr de 20 
apartamente. Acestea sunt dispuse după cum urmează: 

Etaj 
Tip apartament 

1 cameră  2 camere 3 camere 
Parter: 2 2 - 
Etaj 1: 1 2 1 
Etaj 2: 1 2 1 
Etaj 3: 1 2 1 
Etaj 4: 2 2 - 
Total: 7 10 3 

 
Suprafata utila garsoniere: 40,59 mp si 37,84 mp 
Suprafata utila apartament 2 camere: 50,98 mp 
Suprafata utila apartament 3 camere: 73,71 mp 
Încăperile de locuit au prevăzută o înălțime liberă utilă de 2,59 m. 

 
 

 Avand in vedere cele mentionate va supun spre analiza si aprobare modificarea devizului general 
actualizat conform proiectului tehnic revizuit si a listelor de cantitati conform proiectului tehnic 
revizuit precum si acceptarea ofertei firmei constructoare in corelatie cu listele de cantitati emise de 
catre proiectant conform proiectului tehnic revizuit. 
 Conform devizului general anexat, valoarea totala este de 18.588.940,19 lei, inclusiv TVA, din 
care: 

- Buget de stat – 15.088.104,76 lei, inclusiv TVA; 
- Buget local – 3.500.835,43 lei, inclusiv TVA. 

 
 In HCL nr. 178/17.09.2020,  a fost trecuta eronat ca si sursa de finantare Programul 

National de Dezvoltare Locala, programul de finantre corect fiind Legea locuintei nr. 114/1996 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si HG nr. 1275/2000 pentru aprobarea 
normelor metodologice ale Legii nr. 114/1996, cu modificarile ulterioare, ceea ce necesita anularea 
HCL 178/2020, de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. 
  

 

      Director executiv,                 Sef Serviciul Investitii,                            Consilier juridic, 

                          

     ec. Iosub Ecaterina                 ing. Durbaca Sorin                             jr. Dunca Andreea 
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       - PRIMAR – 
 Nr. 14038  din  23.10.2020 
 
 
 

REFERAT  DE APROBARE 
 
 
 

privind aprobarea devizului general actualizat conform proiectului tehnic revizuit pentru 

obiectivul de investitii  “Blocuri de locuinte sociale (80 apartamente), Targu-Neamt, judetul 

Neamt“ 

 

 
 
 

   Avand in vedere adresa nr. 11279/28.08.2020 (230/27.08.2020), transmisa de catre 
proiectantul investitiei “Blocuri de locuinte sociale (80 apartamente), Targu-Neamt, judetul 

Neamt“, se impune  analiza si aprobarea devizului general actualizat, a noilor indicatori tehnico-
economici precum si acceptarea ofertei transmisa de catre executantul lucrarii, modificata conform 
proiectului tehnic revizuit. 

In HCL nr. 178/17.09.2020,  a fost trecuta eronat ca si sursa de finantare Programul National 
de Dezvoltare Locala, programul de finantare corect fiind Legea locuintei nr. 114/1996 republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare si HG nr. 1275/2000 pentru aprobarea normelor 
metodologice ale Legii nr. 114/1996, cu modificarile ulterioare, ceea ce necesita anularea HCL 
178/2020, de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. 
 
 

 
 

              
 
 
 
 

PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 

 
 

 






