
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TARGU- NEAMT 

 
PROIECT 
 

     HOTARÂRE 
privind revizuirea programului multianual de investitii  

precum si a graficului de esalonare financiara 
     
            Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 

- Legea 500/2002 privind finanţele publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 1. Alin. (2), art. 3, art. 4 , art. 5 alin (2) din 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;  

            Luând act de referatul de aprobare 3969/13.03.2020, înaintat de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi 
raportul de specialitate nr. 3970/13.03.2020 al Directia Buget-Prognoze si Contabilitate si a Serviciului  
Investiţii si Transporturi 

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. ,,d”, art. 139 alin. (3) lit. e,  coroborat cu prevederile art. 
243 alin. 1 lit. (a),  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
 
 

HOTARASTE : 
 
 

Art. 1. Se aprobă  revizuirea programului multianual de investii, conform Anexei, in vederea realizarii 
unor lucrari/servicii/consultanta, prin adaugarea de fonduri conform Anexei  la prezenta, pentru  
urmatoarul obiectiv: 

- Modernizare strazi in orasul Targu-Neamt – Lot 1; 

 
Art. 2. Se aproba revizuirea, ajustarea si reaprobarea anuala sau ori de cate ori e nevoie a programului 
multianual de investii. 
 
Art. 3. Directia de Contabilitate si Serviciul Investiţii din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

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

Direcţiei/Serviciului/Compartimentulu iContabiliatte 
si Investitii 

Data depunere avize/rapoarte: 
13.03.2020/13.03.2020  

 
 

Primar,                                          Secretar, 
Harpa Vasilică                             jr. Sabin Isabela 

 
 
 
 



Art. 4. Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
 
 
 
Initiator, 
 
Primar 

       Harpa Vasilică                      Avizat,  
                                        Secretar general, 

                            jr. Sabin Isabela 



                   - PRIMAR - 

          Nr. 3969/13.03.2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

privind revizuirea programului multianual de investitii 

precum si a graficului de esalonare financiara 

 

 

Avand in vedere necesitatea modernizarii strazilor din orasul Tg. Neamt, este 
necesara includerea obiectivelor de investitii „Modernizare strazi in orasul Targu-
Neamt – Lot 1” in programul multianual de investitii precum si aprobarea graficului de 
esalonare financiara. 

 

 

 

PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                    APROBAT,                                                     

Serviciul Investitii si Transporturi                                               PRIMAR, 

Nr.  3970/13.03.2020                                                                         HARPA VASILICĂ 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind revizuirea programului multianual de investitii 

precum si a graficului de esalonare financiara 

Strazile propuse pentru modernizare se integrează reţelei generale de drumuri 
din zonă si asigură circulaţia şi transporturile din toate domeniile activităţii sociale şi 
economice. 

În prezent, circulaţia se desfăşoară cu dificultate, elementele constructive 
caracteristice ale drumurilor fiind necorespunzătoare. 

Starea tehnică a fost evaluată prin examinare vizuală a traseelor asupra: 

• elementelor geometrice; 

• stării suprafeţei strazilor şi vitezei medii de parcurs; 

• calităţii amenajărilor conexe, în special cele pentru evacuarea apelor de 
suprafaţă. 

Din observaţiile făcute asupra strazilor, au rezultat următoarele: 

1. Lungimea totală care urmează a fi modernizată este de 3.312 ml, din care: 
  275 ml - Str. Gh. Lazar; 
 128 ml – Str. Gh. Asachi; 
 123 ml – Fdt. Ceahlau; 
   80 ml – Fdt. Dorobanti; 
   78 ml – Fdt. Mihai Viteazu; 
 144 ml – Fdt. Viilor; 
   88 ml – Fdt. Fierari; 
 180 ml – Str. Viitorului; 
 256 ml – Str. Popa Sapca; 
 603 ml – Str.Batalionului; 
 505 ml - Str. Garoafelor; 
 250 ml – Str. Pastorului; 
 601 ml – Str. Stl Campeanu. 

2. Structura rutieră existentă: 



Strazile sunt din pământ, sau din balast infestat cu pământ, având capacitate 
portantă  redusă, iar în perioadele cu precipitații mijloacele de transport nu pot circula. 

Sectoarele de strada care se modernizează prezintă următoarele defecte ce 
constau în: 

 degradări – gropi, cedări locale ale platformei şi văluriri; 
 scurgerea apelor, provenite din precipitaţii, nu este asigurată datorită 

inexistenţei şanţurilor de scurgere şi colmatării podeţelor; 
 în unele zone apar băltiri ale apei din precipitaţii, acestea se datorează 

profilării necorespunzătoare a platformei strazii; 
 şanţurile existente sunt colmatate şi pe alocuri distruse, iar anumite 

porţiuni lipsesc; 
 pe anumite tronsoane lipsesc podeţele de la racordările cu strazile laterale, 

fapt care conduce la întreruperea circulaţiei apelor pe traseul şanţurilor şi deci 
provoacă debuşarea acestora pe platforma strazii; 

3. Scurgerea apelor pluviale se realizează direct pe partea carosabila, 
infiltrandu-se in straturile de fundare a strazilor sau prin şanţuri de pământ, care sunt în 
general colmatate şi într-o stare avansată de degradare, acestea neasigurând evacuarea 
apelor pluviale în condiţii optime, permițând infiltrarea în straturile de fundație ale 
strazilor și scăzând capacitatea portantă a structurii rutiere. 

Datorită acestor defecte, în zonele deservite de aceaste strazi, cetăţenii se 
confruntă cu următoarele probleme: 

 condiţii improprii de trafic şi siguranţă; 
 consum de carburanţi şi uzura accentuată a maşinilor; 
 costuri mari pentru repararea vehiculelor; 
 creşterea ratei accidentelor rutiere; 
 mărirea timpilor de parcurs; 
 lipsa investiţiilor în zonă;  
 reducerea productivităţii economiei locale. 

Luând în considerare cele menţionate anterior se impune intervenţia in scopul  
îmbunătăţirii stării tehnice a strazilor. 

Creşterea economică a orasului este strâns legată de dezvoltarea infrastructurii – 
în special a căilor de comunicaţii precum şi a utilităţilor şi a infrastructurii de afaceri 
aşadar pentru a facilita mobilitatea populației, a bunurilor și serviciilor, este necesară 
modernizarea strazilor in oras. 

Situaţia proiectată 

Orașul Târgu-Neamț, ţinând seama de necesităţile orașului, privind starea 



străzilor aflate în proprietatea şi administrarea acestuia, a stabilit ca prioritar pentru 
dezvoltarea reţelei de străzi, modernizarea a 3.312 m de strazi, astfel: 

  275 ml - Str. Gh. Lazar; 
  128 ml – Str. Gh. Asachi; 
  123 ml – Fdt. Ceahlau; 
    80 ml – Fdt. Dorobanti; 
    78 ml – Fdt. Mihai Viteazu; 
  144 ml – Fdt. Viilor; 
    88 ml – Fdt. Fierari; 
  180 ml – Str. Viitorului; 
  256 ml – Str. Popa Sapca; 
  603 ml – Str.Batalionului; 
  505 ml - Str. Garoafelor; 
  250 ml – Str. Pastorului; 
  601 ml – Str. Slt. Campeanu. 

La proiectare s-a ţinut seama de funcţia pe care o vor avea strazile în cadrul 
structurii reţelei de strazi a Orasului Târgu-Neamț, utilizarea raţională a terenului, 
conservarea si protejarea mediului înconjurător, precum si de necesitatea desfăşurării 
circulaţiei în condiţii de siguranţă si confort. 

Tipurile de lucrări prevăzute a fi executate au fost stabilite din punct de vedere 
tehnic și economic cu scopul menținerii viabilității drumurilor, adaptarea structurii 
rutiere și siguranța circulației la nivelul de agresivitate a traficului și factorilor de mediu 
la care este sau va fi supus în perspectivă. 

Structura rutieră s–a dimensionat, în funcție de situația existentă în 
conformitate cu „Normativul pentru dimensionarea sistemelor suple şi semirigide 
PD 177 – 2001”, rezultând următoarea alcătuire: 

 Strat de fundaţie din balast în grosime de 30 cm după compactare; 
 Strat de bază din mixtură asfaltică de tip AB 31,5 în grosime de 8 cm; 
 Strat de legătură din mixtură asfaltică de tip BAD 20 în grosime de 6 cm; 
 Strat de uzură BA 16 în grosime de 4 cm. 
Tipul de sistem rutier se stabileşte în funcţie de materialele preponderente în 

regiune și anume: 

 agregate naturale de carieră, care au pondere importantă în sistemele rutiere 
suple; 

 agregate naturale de balastieră care au pondere importantă în sistemele rutiere 
semirigide. 

Încadrarea îmbrăcăminţii se va realiza cu pene ranfort. 



Acostamentele vor fi consolidate cu balast pe 0,10 m grosime pe tronsoanele 
fără şanţuri iar pe tronsoanele unde există şanţuri, acostamentele, se vor realiza din 
beton C30/37 turnat monolit având 10 cm grosime aşezat pe un pat de nisip pilonat de 5 
cm. 

Colectarea şi evacuarea apelor 

Apele meteorice care cad pe suprafața drumurilor sunt conduse prin panta 
transversală și longitudinală a drumurilor, spre șanțuri, și de aici către podețele existente 
și proiectate, de unde sunt preluate de văile pârâurilor din vecinătate. 

Prin urmare, pentru captarea, dirijarea şi evacuarea apelor meteorice de pe 
platforma drumurilor s–au prevăzut, conform STAS 10769/1/77: 

 şanţuri pereate cu secţiune trapezoidală executate monolit din beton C30/37 
având o grosime de 10 cm aşezate pe un pat din nisip pilonat de 5 cm; 

 rigole pereate cu secţiune triunghiulară executate monolit din beton C30/37 
având o grosime de 10 cm aşezate pe un pat din nisip pilonat de 5 cm; 

Se va proiecta și o rețea de canalizare ape pluviale alcatuită din colectoare, 
cămine de vizitare și guri de scurgere. 

Podețe transversale 

Podeţele proiectate sunt dimensionate în conformitate cu „Normativ privind 
adaptarea la teren a proiectelor tip de podeţe pentru drumuri indicativ P 19-2003” şi cu 
„Normativ privind proiectarea hidraulică a podurilor şi podeţelor indicativ PD 95-2002” 
şi se vor executa în conformitate cu detaliile de execuţie. 

Pentru acest obiectiv s-au prevăzut următoarele: 

• Podețe tubulare Ø800mm 

• Podeţe dalate cu lumina L=0,50 m 
Drumuri laterale 

Drumurile laterale se vor amenaja pe 10 m cu aceeași structură rutieră ca și 
drumul principal, iar lățimea drumurilor laterale variază funcţie de situaţia existentă: 

 platforma de 5,00 m, parte carosabilă de 4,00 m, acostamente 0,50 m, profilul 
transversal s-a stabilit conform STAS 2900 și va fi sub formă de panta unica de 2,5%.  

 platforma de 3,50 m, parte carosabilă de 2,75 m, acostamente 0,375 m, 
profilul transversal s-a stabilit conform STAS 2900 și va fi cu panta unică de 2,5%. 

Semnalizări şi marcaje 



Traseele vor fi semnalizate şi marcate conform SR 1848/1. Siguranţa circulaţiei. 
Indicatoare rutiere. Clasificare simboluri şi amplasare şi SR 1848/7. Siguranţa 
circulaţiei. Marcaje rutiere. 

Pentru siguranţa circulaţiei se prevăd: 

 marcaje rutiere longitudinale; 

 indicatoare rutiere 
Semnalizarea pe timpul execuției lucrărilor se va face în conformitate cu 

„Normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a 
restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și sau 
pentru protejarea drumului” – emise de Ministerul de Interne și Ministerul 
Transporturilor în octombrie 2000 și constau din măsuri privind siguranța și controlul 
circulației rutiere prin dirijarea temporară a traficului. 

Valoarea estimata pentru investitia “Modernizare strazi in oras Targu-Neamt, - 
Lot 1”, este de 8.244.305,55 lei, inclusiv TVA, din care constructii-montaj 6.976.810,26 
lei, inclusiv TVA, adica 6.927.987,77 lei, fara TVA, din care constructii-montaj 
5.862.865,77  lei, inclusiv TVA . 

Avand in vedere ca in cursul anului 2020 nu poate fi alocata toata suma, este 
necesara includerea proiectelor in programul multianual de investitii precum si aprobarea 
graficului de esalonare financiara. 
   

 

                    Director economic,                                               Serviciul Investiţii,                                                               

                  ec. Iosub Ecaterina                                                 ing. Durbacă Sorin                                                                   

 

                     Consiler juridic, 

               jr. Balbuzan Sofica Maria                  



 
 
ANEXA LA __________________________________ 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv Tip 
contract 

Valoare 
estimata 
(inclusiv 
TVA) 

Alocat 
2018 

Alocat 2019 Alocat 2020 Alocat 2021 Alocat  
2022 

1. Recompartimentare 
apartament str. Radu 
Teoharie, bloc D3, scara 
C, parter, apartament 33 

lucrare 110.066,00 500 109.566,00 
 

   

2. Reabilitare si 
modernizare 
Cinematograf Ozana, 
oras Tg. Neamt 

servicii 107.100,00 34.000 73.100,00    

3. Infiintarea de 
intreprinderi sociale, 
inclusiv de intreprinderi 
sociale de insertie 

servicii 64.260,00 500 63.760,00    

4. Reabilitare Pavilion 
central si dotare Spital 
Orasenesc „Sfantul 
Dimitrie”, oras Tg. 
Neamt, judetul Neamt 

servicii 142.800,00 25.000 117.800,00    

5. Imbunatatirea 
infrastructurii 
educationale in vederea 
extinderii, reabilitarii, 
modernizarii si dotarii 
Liceului „Vasile Conta”, 
oras Tg. Neamt 

servicii 95.200,00 
45.220,00 
140.420,00 

14.000 126.420,00    

6. Imbunatatirea 
infrastructurii 

servicii 77.350,00 
45.220,00 

13.000 109.570,00    



educationale in vederea 
reabilitarii, modernizarii 
si dotarii Scolii Domnesti 
„Grigore Ghica-Voda 

122.570,00 

7. Imbunatatirea 
infrastructurii 
educationale in vederea 
reabilitarii, modernizarii 
si dotarii Colegiului 
Tehnic „Ion Creanga”, 
oras Tg. Neamt 

servicii 77.350,00 
45.220,00 
122.570,00 

13.000 109.570,00    

8. Supraveghere video 
stradala, oras Tg. Neamt 

servicii 
lucrare 

277.000,00 500 276.500,00    

9. Extindere sistem (retea) 
de canalizare, oras Tg. 
Neamt 

servicii 30.800,00 1.000 29.800,00    

10. Construire bloc ANL, str. 
Unirii – studiu de 
fezabilitate 

servicii 85.000,00 15.000,00 70.000,00    

11. Construire bloc 
specialisti in sanatate 

servicii 60.000,00 25.000 35.000,00    

12. Amenajare si 
modernizare parcari - 10 
parcari in orasul Tg. 
Neamt, judetul Neamt; 

 

lucrari 5.288.018,47 150.000 
(2017) 
15.000 

3.500.000 1.623.018,47   

13. Lucrari de investitii si 
arhitectura la Scoala 
Gimnaziala “Ion 
Creanga” Humulesti, 
oras Tg. Neamt 
 

lucrari 331.121,78 58.739,52 
(2017) 
90.000 

182.382,26    

14. Dotare Ambulatoriu de 
specialitate din cadrul 
Spitalului “Sfantul 
Dimitrie”, oras Tg. 

servicii 30.000,00 6.000,00 24.000,00    



Neamt, judetul Neamt; 
15. Eficientizarea energetica 

a cladirilor din strada 
Stefan cel Mare, nr. 62, 
Corp C1-sediul Primariei 
orasului Tg. Neamt, Corp 
C2- sediul Substatiei Tg. 
Neamt, a Serviciului 
Judetean de Ambulanta, 
Corp C3 – Garaje 
Substatia Tg. Neamt 

servicii   70.000,00 
  40.000,00 
110.000,00 

20.000,00 
  7.000,00 
27.000,00 

50.000,00 
33.000,00 
83.000,00 

   

16. Extinderea si 
modernizarea sistemului 
de iluminat public din 
orasul Tg. Neamt. 

servicii   60.000,00 
  40.000,00 
100.000,00 

8.000,00 
       0,00 
8.000,00 

52.000,00 
40.000,00 
92.000,00 

   

17. Servicii de consultant si 
proiectare in vederea 
depunerii unui proiect in 
cadrul POR 2014-2020 , 
Axa 13.1 pentru 
îmbunătăţirea serviciilor 
sociale, educaţionale, 
culturale și recreative din 
orașul Tîrgu Neamț 

servicii 143.000,00 
  40.000,00 
183.000,00 

18.000,00 
  7.000,00 
25.000,00 

125.000,00 
  33.000,00 
158.000,00 

   

18. Sistematizare pe vertical 
in orasul Tg. Neamt 

lucrari 450.000,00 10.000,00 440.000,00    

19. Construire bloc locuinte 
sociale, str. Unirii - 
studiu de fezabilitate 

servicii 95.200,00 10.000,00 85.200,00    

20. Realizare retea stradala 
gaze naturale – studiu de 
fezabilitate 

servicii 152.800,00 10.000,00 142.800,00    

21. Eficientizare energetică 
prin reabilitarea şi 
consolidarea clădirilor 
rezidenţiale din oraşul 

Servicii 208.043,74 10.000,00 198.043,74    



Tîrgu Neamţ 
22. Modernizare strazi Tirgu 

Neamt – etapa aIIa 
Servicii 50.000,00 25.000,00 25.000,00    

23. Revizuire si actualizare a 
Registrului actual Spatii 
verzi 

Servicii 130.900,00 5.000,00 125.900,00    

24. Extindere si reabilitare 
Biblioteca oras Targu 
Neamt, str.Stefan cel 
Mare, nr.60, judetul 
Neamt   

Servicii 107.100,00 18.000,00 89.100,00    

25. Construire infrastructura 
de agreement – POR 7.1 

Servicii 
consultanta 

104.958,00 40.460,00 64.498,00    

26. Reparatii asfaltice, oras 
Tg. Neamt 

Lucrari 400.000,00 1.000,00 200.000,00 199.000,00   

27. Strand oras Tg. Neamt Servicii 143.593,73 1.000,00 142.593,73    
28. Incarcare, transport si 

depozitare la depozitul 
conform Girov 

Servicii 300.000,00 10.000,00 290.000,00    

29. Consultanta financiara Servicii 142.800,00 1.000,00 141.800,00    
30. Reparatii trotuare cu 

pavele in orasul Tg. 
Neamt, judetul Neamt 

Lucrari 845.661,01 0 10.000,00 400.000,00 435.661,01  

31. Amenajare trotuare cu 
pavele pe DN 15 C si DN 
15 B in orasul Targu-
Neamt, judetul Neamt 

Lucrari 2.165.147,67 0 10.000,00 1.000.000,00 1.155.147,67  

32. Consolidare, 
modernizare, extindere si 
multifunctionare sala de 
sedinte in Primaria Tg. 
Neamt 

Lucrari, 
dotari 

945.621,60 0 15.000,00 400.000,00 530.621,60  

33. Extindere retea de 
distributie gaze naturale, 
strada B.P. Hasdeu 

Servicii, 
lucrari 

7.025,00 0 0 7.025,00 0  

34. Achizitionarea serviciilor Servicii 300.000,00 0 10.000,00 100.000,00 100.000,00 90.000,00 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 

 
                                                          DIRECTOR ECONOMIC,                                           SEF SERVICIU INVESTITII          
                                                          ec. IOSUB ECATERINA                                                ing. DURBACA SORIN                                                                                         

de arhivare si legatorie 
35. Reabilitare si 

modernizare teren de 
sport –Colegiul National 
„Stefan cel Mare”, oras 
Targu-Neamt 

Servicii, 
Lucrari 

345.549,75 0 125.000,00 100.000,00 120.549,75 0 

36. Imprejmuire si reabilitare 
Parc “Cetate”,  oras 
Targu-Neamt, judetul 
Neamt 

Servicii, 
Lucrari 

528.944,00 0 175.000,00 353.944,00 0 0 

37. Executie parcare 
Primaria noua, oras 
Targu-Neamt, judetul 
Neamt 

Servicii, 
Lucrari 

394.348,00 0 135.000,00 259.348,00 0 0 

38. Modernizare si reabilitare 
zona strand – parc 
„Cetate”, str. 1 
Decembrie 1918 , orasul 
Targu-Neamt 

Servicii, 
Lucrari 

9.046.678,95 0 1.000.000,00 1.455.128,00 6.591.550,95 0 

39. Amenajare si 
modernizare parcari - 10 
parcari in orasul Tg. 
Neamt, judetul Neamt 

Servicii, 
Lucrari 

5.288.018,47 0 3.000.000,00 544.872,00 1.743.146,47 0 

38. Modernizare strazi in 

orasul tg. Neamt – lot 1 

Servicii, 

Lucrari 

8.244.305,55 0 0 1.000.000,00 3.000.000,00 4.244.305,55 



Faza: C.U. MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ- LOT I 

 

 

 

MEMORIU TEHNIC 

 

 

I.DATE GENERALE: 

- Denumirea obiectivului de investiţii; 

MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ- LOT I 

 

- Amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare); 

ROMÂNIA, REGIUNEA NORD – EST, JUDEȚUL NEAMȚ, orașul TÂRGU-NEAMȚ, 

 STRĂZI: str. Gh. Lazăr; str. Gh. Asachi; Fdt. Ceahlău; Fdt. Dorobanţi; Fdt. Mihai Viteazu;  

Fdt. Viilor; Fdt. Fierari; str. Viitorului; str. Popa Șapcă; str. Batalionului; str. Garoafelor; 

 str. Păstorului; str. Stl Câmpeanu. 

 

- Titularul investiţiei; 

ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ 

REPREZENTANT LEGAL: VASILICA HARPA, PRIMARUL ORAȘULUI TÂRGU-NEAMȚ 

 

- Beneficiarul investiţiei; 

U.A.T. TÂRGU-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ 
Judeţul Neamţ, Oraș Târgu-Neamţ, Str. Ștefan Cel Mare, nr. 62 

Cod poştal: 615200, CF: 2614014; 

Telefon: 0233-790,245 Fax: 0233-790508; 

e-mail: tgnt@primariatgneamt.ro; 

 

II. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 

 

Poziţia geografică 

Orașul Târgu-Neamţ este situat la nordul judeţului Neamţ, la o altitudine de 365 m, pe terasa 

râului Ozana, la intrarea în Depresiunea Neamţului. Orașul este străjuit de dealuri și culmi ce ţin de 

Subcarpaţii Moldovei ca: Culmea Pleșu ( culme submontană de 913 m) la nord, dealurile Movilelor (440 m), 

Humulești (410 m) și Ocea la sud (400 m) și dealul Boiștea (582 m) care închide valea Ozanei la est. 

Căile de acces ale orașului Târgu-Neamţ sunt: 

- DN 15 B- dinspre Cristești – Poiana Largului; 

- DN 15 C- dinspre Piatra Neamţ-Fălticeni; 

- E 85 – trece la aproximativ 15 km de orașul Târgu-Neamţ, prin Cristești și Falticeni. 

 

Situaţia existentă 

Strazile propuse pentru modernizare se integrează reţelei generale de drumuri din zonă, care 

asigură circulaţia şi transporturile din toate domeniile activităţii sociale şi economice. 
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În prezent, circulaţia se desfăşoară cu dificultate, elementele constructive caracteristice ale 

drumurilor fiind necorespunzătoare. 

Starea tehnică a fost evaluată prin examinare vizuală a traseelor asupra: 

• elementelor geometrice; 

• stării suprafeţei strazilor şi vitezei medii de parcurs; 

• calităţii amenajărilor conexe, în special cele pentru evacuarea apelor de suprafaţă. 

Din observaţiile făcute asupra strazilor, au rezultat următoarele: 

1. Lungimea totală care urmează a fi modernizată este de 3.312 ml, din care: 

  275 ml - Str. Gh. Lazar; 

 128 ml – Str. Gh. Asachi; 

 123 ml – Fdt. Ceahlau; 

   80 ml – Fdt. Dorobanti; 

   78 ml – Fdt. Mihai Viteazu; 

 144 ml – Fdt. Viilor; 

   88 ml – Fdt. Fierari; 

 180 ml – Str. Viitorului; 

 256 ml – Str. Popa Sapca; 

 603 ml – Str.Batalionului; 

 505 ml - Str. Garoafelor; 

 250 ml – Str. Pastorului; 

 601 ml – Str. Stl Campeanu. 

2. În plan, traseele se desfăşoară sinuos, având curbe cu raze de racordare cu valori mai mici de 

250 m. Strazile nu sunt amenajate în plan sau în spaţiu, neexistând supralărgiri pe curbele cu raze mai mici 

de raza minimă recomandată. 

3. Strazile sunt situate în zona de deal. 

4. În profil longitudinal, declivităţile au valori între 0,02 – 15,0%. 

5. În profil transversal, drumurile prezintă tipurile de profil de rambleu, debleu şi mixt cu 

lăţimea platformei cuprinsă între 5,00 m şi 7,50 m. 

6. Structura rutieră existentă: 

Strazile sunt din pământ, sau din balast infestat cu pământ, având capacitate portantă redusă, iar în 

perioadele cu precipitaţii mijloacele de transport nu pot circula. 

Sectoarele de strada care se modernizează prezintă următoarele defecte ce constau în: 

 degradări – gropi, cedări locale ale platformei şi văluriri; 

 scurgerea apelor, provenite din precipitaţii, nu este asigurată datorită inexistenţei şanţurilor 

de scurgere şi colmatării podeţelor; 

 în unele zone apar băltiri ale apei din precipitaţii, acestea se datorează profilării 

necorespunzătoare a platformei strazii; 

 şanţurile existente sunt colmatate şi pe alocuri distruse, iar anumite porţiuni lipsesc; 

 pe anumite tronsoane lipsesc podeţele de la racordările cu strazile laterale, fapt care 

conduce la întreruperea circulaţiei apelor pe traseul şanţurilor şi deci provoacă debuşarea acestora pe 

platforma strazii; 

7. Scurgerea apelor pluviale se realizează prin şanţuri de pământ, care sunt în general colmatate 

şi într-o stare avansată de degradare, acestea neasigurând evacuarea apelor pluviale în condiţii optime, 
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permiţând infiltrarea în straturile de fundaţie ale strazilor și scăzând capacitatea portantă a structurii 

rutiere. 

8. Pe tronsonul studiat nu se găsesc marcaje rutiere sau indicatoare rutiere.  

Datorită acestor defecte, în zonele deservite de aceaste strazi, cetăţenii se confruntă cu 

următoarele probleme: 

 condiţii improprii de trafic şi siguranţă; 

 consum de carburanţi şi uzura accentuată a maşinilor; 

 costuri mari pentru repararea vehiculelor; 

 creşterea ratei accidentelor rutiere; 

 mărirea timpilor de parcurs; 

 lipsa investiţiilor în zonă;  

 reducerea productivităţii economiei locale. 

Luând în considerare cele menţionate anterior se impune intervenţia de urgenţă asupra 

îmbunătăţirii stării tehnice a strazilor deoarece dacă nu se intervine se poate ajunge, datorită continuării şi 

extinderii degradărilor, la îngreunarea traficului sau la închiderea parţială a circulaţiei autovehiculelor. 

Creşterea economică a orasului este strâns legată de dezvoltarea infrastructurii – în special a căilor 

de comunicaţii precum şi a utilităţilor şi a infrastructurii de afaceri aşadar pentru a facilita mobilitatea 

populaţiei, a bunurilor și serviciilor, este necesară modernizarea strazilor in orasul TÂRGU-NEAMȚ. 

 

Situaţia proiectată 

Orașul Târgu-Neamţ, ţinând seama de necesităţile orașului, privind starea străzilor aflate în 

proprietatea şi administrarea acestuia, a stabilit ca prioritar pentru dezvoltarea reţelei de străzi, 

modernizarea a 3.312 m de strazi, astfel: 

  275 ml - Str. Gh. Lazar; 

  128 ml – Str. Gh. Asachi; 

  123 ml – Fdt. Ceahlau; 

    80 ml – Fdt. Dorobanti; 

    78 ml – Fdt. Mihai Viteazu; 

  144 ml – Fdt. Viilor; 

    88 ml – Fdt. Fierari; 

  180 ml – Str. Viitorului; 

  256 ml – Str. Popa Sapca; 

  603 ml – Str.Batalionului; 

  505 ml - Str. Garoafelor; 

  250 ml – Str. Pastorului; 

  601 ml – Str. Stl Campeanu. 

La proiectare s-a ţinut seama de funcţia pe care o vor avea strazile în cadrul structurii reţelei de 

strazi a Orasului Târgu-Neamţ, utilizarea raţională a terenului, conservarea si protejarea mediului 

înconjurător, precum si de necesitatea desfăşurării circulaţiei în condiţii de siguranţă si confort. 

Condiţiile optime pentru exploatarea strazilor la parametrii impuși pentru circulaţia rutieră și 

pietonală vor fi realizate prin respectarea unor principii de bază în proiectare și execuţie cum ar fi: 

 corelarea elementelor geometrice ale traseului, cu principalii parametri de trafic (viteza de 

circulaţie, componenţa traficului, clasa tehnică); 
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 asigurarea unei capacităţi de circulaţie optime; 

 asigurarea capacităţii portante a structurii sistemului rutier; 

 reducerea poluării fonice, chimice si fizice; 

 creşterea siguranţei circulaţiei si asigurarea unui confort sporit. 

Tipurile de lucrări prevăzute a fi executate au fost stabilite din punct de vedere tehnic și economic 

cu scopul menţinerii viabilităţii drumurilor, adaptarea structurii rutiere și siguranţa circulaţiei la nivelul de 

agresivitate a traficului și factorilor de mediu la care este sau va fi supus în perspectivă. 

Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice având drept scop asigurarea 

exigenţelor minime de calitate și are la bază următoarele criterii tehnice ale obiectivului și anume: 

Categoria funcţională: drumuri publice;  

Clasa tehnică a strazilor: III-IV; 

Viteza de proiectare: 25-50 km/h; 

Categoria de importanţă: „C” construcţie de importanţă normală; 

Proiectarea traseului în plan, a profilului longitudinal şi a profilelor transversale s-a efectuat 

conform STAS 10144/1 – 90, STAS 10144/3 - 91. 

 

Traseul în plan 

Traseele se prezintă într-o alternanţă de aliniamente şi curbe. Curbele cu raze mai mici de 250 m 

s-au tratat conform STAS 10144/3 - 91. Se păstrează traseele actuale, fără a afecta proprietăţile (conform 

Planurilor de situaţie). 
 

Profilul longitudinal proiectat urmărește configuraţia actuală a drumurilor existente și 

sistematizarea pe verticală a zonei. S-a avut în vedere corelarea liniei roșii cu nivelul actual al acceselor la 

proprietăţi pentru a evita diferenţele foarte mari de cote între partea carosabilă și intrările în curţi. 
 

Profilul transversal al drumurilor (lăţimea platformei, partea carosabilă, lăţimea acostamentelor) 

s–a stabilit ţinând cont de prevederile Normele tehnice ale M.T. 44,45,46/98 privind construirea, 

proiectarea si modernizarea drumurilor, STAS 2900/89 Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor. 

Profilurile transversale pentru drumurile de interes local vor fi: 

 sub formă acoperis cu panta transversală de 2,5% la partea carosabilă şi 4% la acostamente 

pentru: 

• platforma: 7,00 m; 

• parte carosabilă: 2 x 2,75 m = 5,50 m; 

• acostament: 2 x 0,75 m. 

 sub formă de pantă unică cu panta transversală de 2,5% la partea carosabilă 4% la acostamente 

pentru: 

• platforma: 5,00 m; 

• parte carosabilă: 1 x 4,00 m = 4,00 m; 

• acostament: 2 x 0,50 m; 
 

Structura rutieră s–a dimensionat, în funcţie de situaţia existentă în conformitate cu „Normativul 

pentru dimensionarea sistemelor suple şi semirigide PD 177 – 2001”, rezultând următoarea alcătuire: 

 Strat de fundaţie din balast în grosime de 30 cm după compactare; 

 Strat de bază din mixtură asfaltică de tip AB 31,5 în grosime de 8 cm; 

 Strat de legătură din mixtură asfaltică de tip BAD 20 în grosime de 6 cm; 

 Strat de uzură BA 16 în grosime de 4 cm. 
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Tipul de sistem rutier se stabileşte în funcţie de materialele preponderente în regiune și anume: 

 agregate naturale de carieră, care au pondere importantă în sistemele rutiere suple; 

 agregate naturale de balastieră care au pondere importantă în sistemele rutiere semirigide. 

Încadrarea îmbrăcăminţii se va realiza cu pene ranfort. 

Acostamentele vor fi consolidate cu balast pe 0,10 m grosime pe tronsoanele fără şanţuri iar pe 

tronsoanele unde există şanţuri, acostamentele, se vor realiza din beton C30/37 turnat monolit având 10 cm 

grosime aşezat pe un pat de nisip pilonat de 5 cm. 

 

Colectarea şi evacuarea apelor 

Apele meteorice care cad pe suprafaţa drumurilor sunt conduse prin panta transversală și 

longitudinală a drumurilor, spre șanţuri, și de aici către podeţele existente și proiectate, de unde sunt 

preluate de văile pârâurilor din vecinătate. 

Prin urmare, pentru captarea, dirijarea şi evacuarea apelor meteorice de pe platforma drumurilor 

s–au prevăzut, conform STAS 10769/1/77: 

 şanţuri pereate cu secţiune trapezoidală executate monolit din beton C30/37 având o grosime 

de 10 cm aşezate pe un pat din nisip pilonat de 5 cm; 

 rigole pereate cu secţiune triunghiulară executate monolit din beton C30/37 având o grosime 

de 10 cm aşezate pe un pat din nisip pilonat de 5 cm; 

Se va proiecta și o reţea de canalizare ape pluviale alcatuită din colectoare, cămine de vizitare și 

guri de scurgere. 

 

Podeţe transversale 

Podeţele proiectate sunt dimensionate în conformitate cu „Normativ privind adaptarea la teren a 

proiectelor tip de podeţe pentru drumuri indicativ P 19-2003” şi cu „Normativ privind proiectarea 

hidraulică a podurilor şi podeţelor indicativ PD 95-2002” şi se vor executa în conformitate cu detaliile de 

execuţie. 

Pentru acest obiectiv s-au prevăzut următoarele: 

• Podeţe tubulare Ø800mm 

• Podeţe dalate cu lumina L=0,50 m 

 

Drumuri laterale 

Drumurile laterale se vor amenaja pe 10 m cu aceeași structură rutieră ca și drumul principal, iar 

lăţimea drumurilor laterale variază funcţie de situaţia existentă: 

 platforma de 5,00 m, parte carosabilă de 4,00 m, acostamente 0,50 m, profilul transversal s-a 

stabilit conform STAS 2900 și va fi sub formă de panta unica de 2,5%.  

 platforma de 3,50 m, parte carosabilă de 2,75 m, acostamente 0,375 m, profilul transversal s-a 

stabilit conform STAS 2900 și va fi cu panta unică de 2,5%. 

 

Semnalizări şi marcaje 

Traseele vor fi semnalizate şi marcate conform SR 1848/1. Siguranţa circulaţiei. Indicatoare 

rutiere. Clasificare simboluri şi amplasare şi SR 1848/7. Siguranţa circulaţiei. Marcaje rutiere. 
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Pentru siguranţa circulaţiei se prevăd: 

 marcaje rutiere longitudinale; 

 indicatoare rutiere 

 

Semnalizarea pe timpul execuţiei lucrărilor se va face în conformitate cu „Normele metodologice 

privind condiţiile de închidere a circulaţiei și de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării 

de lucrări în zona drumului public și sau pentru protejarea drumului” – emise de Ministerul de Interne și 

Ministerul Transporturilor în octombrie 2000 și constau din măsuri privind siguranţa și controlul circulaţiei 

rutiere prin dirijarea temporară a traficului. 

 

 


