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Aprob

Primar Harpa Vasilică

TEMĂ DE PROIECTARE
1. Informaţii generale
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii

”Reabilitare si dotare Cresa nr. 1, oraşul Tîrgu Neamţ”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Primar Harpa Vasilică / Oraşul Tîrgu Neamţ
1.3. Ordonator de credite (secundar, terţiar)
Nu este cazul
1.4. Beneficiarul investiţiei

Oraşul Tîrgu Neamţ
1.5. Elaboratorul temei de proiectare
Oraşul Tîrgu Neamţ
2. Dale de Identificare a obiectivului de Investiţii
2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al
construcţiei existente, documentaţie cadastrală

Clădirea respectiva şi terenul aferent se află în proprietatea Oraşului Tîrgu Neamţ, str. Ştefan
cel Mare, nr. 3, oraşul Tîrgu Neamţ. Clădirile sunt înscrie se Cartea Funciară cu NC 55429
2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru
realizarea obiectivului de investiţii, după caz:
a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare,
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);

Cresa nr. 1 este situata pe strada Panazol, nr. 3.
Suprafaţă totală teren 889 mp;
Regim de inaltime : P + E
Suprafata construita ; 350 mp
Suprafata desfasurata : 700 mp
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Accesul se face din strada Panazol, iar accesul lin centrala termica se poate face si prin prin
incinta Gradinita cu program prelungit nr. 1, apartinand de Liceul „Vasile Conta”.
c) surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul
d) particularităţi de relief;

Nu este cazul
e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;

Clădirile beneficiază de racorduri la toate utilităţile existente în zonă (apă, canal, energie
electrică, gaz metan, telefonie)

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

care

ar

necesita

Se va stabili in urma proiectarii.
g) posibile obligaţii de servitute;

Nu este cazul
h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al
unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de
intervenţii, după caz;

Vor fi stabilite în expertiza tehnică, dacă este cazul
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism
aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de
urbanism aferent;

Nu este cazul
j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul
existenţei unor zone protejate sau de protecţie.

În zonă există 4 monumente istorice de categoria B: Biblioteca oraseneasca, Clubul Sportiv si
2 locuinte particulare.
2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi
funcţional:
a) destinaţie şi funcţiuni;

Educatie/Cresa
b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;

- Creşterea eficienţei energetice a clădirilor;
- Asigurarea unui climat corespunzător pentru desfăşurarea activităţilor
- Dotarea institutiei conform normativelor in vigoare
- Reducerea costurilor cu utilităţile;
c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în
conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi
de mediu în vigoare;

Conform cerinţelor stabilite de legislaţia specifică
d) număr estimat de utilizatori;
- in prezent capacitatea este de 50 de locuri pentru copii si 10 persoane
angajaţi permanenţi
e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor
propuse;

Va fi stabilită ulterior, pe baza normativelor specifice în vigoare
f) nevoi/solicitări funcţionale specifice;
Nu este cazul
g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a
patrimoniului;
Conform legislaţiei în domeniu
h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului.
Elaborarea fiecărei documentaţii, conform etapelor identificate în nota
conceptuala.
2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, normativele şi
reglementările tehnice în vigoare în materie.
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