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COMUNICAT 
 
 
  
 Având în vedere unele aspecte sesizate în mediul online referitoare la situaţia 
unor străzi apărută ca urmare a lucrărilor de modernizare prin înlocuirea reţelelor de 
apă şi canalizare, dorim să informăm cetăţenii oraşului că străzile pe care a fost 
necesară spargerea asfaltului vor fi aduse la starea iniţială de către constructor, după 
finalizarea lucrărilor, conform prevederilor contractuale, în funcţie de condiţiile 
meteorologice, iar acolo unde va fi cazul va fi turnat covor asfaltic după extinderea 
reţelelor de apă şi canalizare (anexa 1,2 şi 3). 
 Lucrările efectuate fac parte din proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 
de apă şi apă uzată în oraşul Tîrgu Neamţ” şi vizează  dezvoltarea infrastructurii de apă 
şi apă uzată la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Tîrgu Neamţ. 
 În ceea ce priveşte parcările din oraşul Tîrgu Neamţ, în afara celor existente, se 
urmăreşte amenajarea şi modernizarea unui număr de 19 parcări conform anexei 4. 
 
 Ne cerem scuze cetăţenilor oraşului pentru disconfortul creat! 
 
 
 

Primar, 
Vasilică Harpa 

 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



        Anexa nr. 1 
 
 

Lucrări de modernizare şi extindere reţea de canalizare  efectuate 
la nivelul UAT Tîrgu Neamţ 

 
Nr. Crt. Denumire stradă Lungime 

1.  1 Decembrie 1918 772 m 
2.  1 Mai 760 m 
3.  Ana Ipătescu 460 m 
4.  Aprodu Purice 822 m 
5.  B.P. Haşdeu 235 m 
6.  Ştefan cel Mare 3794 m 
7.  Busuiocului 385 m 
8.  Căprioarei 275 m 
9.  Cetăţii 405 m 
10.  Garoafelor 220 m 
11.  Gheorghe Asachi 130 m 
12.  Gheorghe Lazăr 235 m 
13.  Griviţei 380 m 
14.  Ion Creangă 3505 m 
15.  Libertăţii 250 m 
16.  Mihail Sadoveanu 2443 m 
17.  Moara de Foc 140 m 
18.  Popa Şapcă 205 m 
19.  Română 509 m 
20.  Siret 300 m 
21.  Slt. Câmpeanu 530 m 
22.  Slt. Roşescu 200 m 
23.  Trandafirilor 225 m 
24.  Luminei 160 m 
25.  Viitorului 160 m 
26.  Zorilor 235 m 
27.  Ogoarelor 865 m 
28.  Panduri 190 m 
29.  Sf. Lazăr 120 m 
30.  Fdt. Spital 90 m 
31.  Horia Cloşca şi Crişan 120 m 
32.  Uzinei 70 m 
33.  Prof. Grigore Ungureanu 135 m 
34.  Daciei 365 m 
35.  Fdt. 1 Decembrie 170 m 
36.  Fdt. Bujor 70 m 

 
  



         Anexa nr. 2 
 
 

Lucrări de modernizare şi extindere reţea de apă efectuate 
la nivelul UAT Tîrgu Neamţ 

 
Nr.Crt. Denumire stradă Lungime 

1. 1 Decembrie 1918 300 m 
2. Aprodu Purice 84 m 
3. B.P.Haşdeu 2 tronsoane de 

160m şi 121 m 
4. Dimitrie Ulea 258 m 
5. Fdt. Sf. Lazăr 194 m 
6. Fdt. Spital 97 m 
7. Horia Cloşca şi Crişan 200 m 
8. Independenţei 340 m 
9. Pictor Grigorescu 402 m 
10. Prof. Grigore Ungureanu 403 m 
11. Uzinei 74 m 

 



         Anexa nr. 3 
 
 

Străzi ce urmează a fi asfaltate 
la nivelul UAT Tîrgu Neamţ 

 

Nr. Crt. Denumire stradă Lungime în m 
1. Mihai Viteazul 520 
2. Vasile Alecsandri 615 
3. Veterani 1060 
4. Nemţişor 860 
5. Horia Cloşca şi Crişan 914 
6. Daciei 1520  
7. Vânătorului 500 
8. Castanilor 445 
9. 1 Mai 1690 
10. Alexandru cel Bun 235 
11. Câmpului 480 
12. Cetăţii 735 
13. Ion Roată 670 
14. Izvor 425 
15. Moldovei 150 
16. Română 620 
17. Unirii 1040 
18. 1 Decembrie 1918 765 
19. Luncii 480 
20. Prunilor 75 
21. Fdt. Viei 280 
22. Fdt. Fabricii 350 
23. Zorilor 235 
24. Fdt. Zorilor 115 
25. Oituz 180 
26. Fdt. Dogari 90 
27. Fdt Marieni 210 
28. Fdt. Mocani 90 
29. Fdt. Bujor 65 
30. Cucoş 285 

 

 

 

 

 

 



         Anexa nr. 4 
 
 
Parcări ce urmează a fi amenajate şi modernizate 

la nivelul UAT Tîrgu Neamţ 
 

 ETAPA 1 
 

 Parcarea 1 se află amplasată în incinta blocurilor de locuinţe de pe b-dul Ştefan cel 
Mare, strada ing. Serafim Lungu, Aleea Târgului şi clădire Poşta Română. In suprafata 
propusă a se amenaja se gasesc 9 (nouă) garaje din lemn şi metal şi un spaţiu amenajat ca 
loc de joacă pentru copii. Accesul se realizează din Aleea Târgului prin doua alei 
asfaltate.  Suprafaţa cuprinsă intre sediu poştă si locul de joaca are o imbrăcăminte 
asfaltică degradată şi este mărginită la nord de o alee betonată care asigură accesul la 
blocul de locuinte Restul zonei studiate este balastată. Accesul către zona poştei se 
realizează printr-o alee balastată cuprinsă intre cele 6 garaje şi locul de joacă. Cele 3 
garaje aşezate perpendicular pe aliniamentele blocurilor de locuinte blochează accesul 
auto  in incinta spaţiului de amenajat. Pentru amenajarea acestei parcări cele nouă garaje 
existente se vor demola pe cheltuiala proprietarilor.  

 Parcarea 2 se află amplasată în incinta dintre blocurile de locuinţe de pe strada Cuza 
Vodă, strada Gloriei, clădira marketului Delfino (partea dinspre sud-est) şi Autogara 
Mondo Tour. Suprafaţa parcării existente este parţial  balastată, restul fiind de pământ. În 
prezent în incinta parcării se găsesc amenajate 5 garaje din lemn. Accesul în parcare se 
realizează printr-o alee balastată. Pentru amenajarea acestei parcări cele cinci garaje 
existente se vor demola pe cheltuiala proprietarilor.  

 Parcare 3 este amplasată în incinta blocurile de pe b-dul Ştefan cel Mare, strada Gloriei, 
clădirea Poşta Română, clădirea marketului Delfino (partea dinspe nord), clădirea SC 
Apa Serv SA. Suprafeţele parcării existente sunt din pământ, balast şi beton degradat. 
Accesul se realizează prin Aleea Gloriei. Nu ezistă pe amplasament nici un garaj. 

  Parcarea 4 este amplasată în incinta blocurile de pe b-dul Ştefan cel Mare, strada Cuza 
Voda, Aleea Salcâmilor, clădirea Socom Unirea. Intrarea in parcare se face din Aleea 
Salcâmilor. Parcarea are o zonă sistematizată  cu imbrăcăminte asfaltică şi trotuar 
amenajat cu pavele prefabricate si o zonă cu balast şi pământ. În incinta parcării se găsesc  
amplasate 24 garaje din lemn şi metal. Pentru amenajarea acestei parcări cele 24 garaje 
existente se vor demola pe cheltuiala proprietarilor.  

 Parcarea 5 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe b-dul Mihai Eminescu, strada 
Cuza Vodă, strada Radu Teoharie, strada Roger Naum, clădiri şi terenuri private. Incinta 
are trei amplasamente neamenajate unde se parchează autoturismele. Aceste 
amplasamente sunt separate de clădiri şi terenuri private şi au construite 25 garaje din 
lemn. Suprafeţele au o îmbrăcăminte din balast şi beton degradat. Accesul în parcare se 
face prin strada Roger Naum din strada Cuza Vodă. Pentru amenajarea acestei parcări 
cele 25 garaje existente se vor demola pe cheltuiala proprietarilor.  

 Parcarea 6 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe strada Vasile Alecsandri, b-
dul Mihai Eminescu, clădirea marketului Arianis şi clădirea staţiei peco, benzinăria 
MOL. În incintă se gaseşte marketul Arianis. Accesul se face din B-dul Mihai Eminescu 
printr-o alee betonată degradată. Incinta are două zone, una balastată şi una cu asfalt 
degradat. In zona parcării se găsesc 5 garaje din lemn (garaje care au cărti funciare şi nu 
fac obiectul demolării). 



 Parcarea 7 este amplasată în incinta din spatele blocurilor de pe b-dul Mihai Eminescu 
(zona Ozana), strada Veronica Micle şi proprietăţile private. Accesul se face prin 
intermediul unei alei balastate. Incinta este neamenajată având platforma din balast şi 
pământ. Lipite de blocul de locuinte, in suprafaţa propusă a se amenaja, se gasesc un 
număr de 10 garaje construite din diferite material (lemn, metal, zidărie) şi două 
extinderi. Pentru amenajarea acestei parcări cele 10 garaje existente se vor demola pe 
cheltuiala proprietarilor.  

 Parcarea 8 este amplasată în faţa blocului de locuinţe de pe b-dul Mihai Eminescu, 
strada Castanilor, strada Lalelelor, clădirea Judecătoriei Târgu Neamţ. La parterul 
blocului se gaseşte Judecătoria. Parcarea se compune din două amplasamente şi o alee 
betonată. Parcarea şi aleea pietonală au o îmbrăcăminte din beton degradat. Accesul în 
parcare se face din b-dul M. Eminescu şi strada Castanilor. În suprafaţa propusă a se 
amenaja nu se găsesc garaje.   

 Parcarea 9 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe strada Mărăşeşti, strada 
Codrului, Aleea Zimbrului, b-dul Ştefan cel Mare, o clădire post TRAFO, clădirea 
restaurant Central şi două proprietăţi private de teren. Accesul se face din Aleea 
Zimbrului printr-o alee cu îmbrăcăminte asfaltică degradată. Parcarea existentă are 
suprafeţe cu îmbracaminte  din beton degradat. În această incintă se găsesc 12 garaje din 
lemn. Pentru amenajare parcare este necesar să fie demolate toate cele 12 garaje. 

 Parcarea 10 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe strada Calistrat Hogaş, 
clădirea Supercoop (partea dinspe nord), clădirea unei unei centrale termice dezafectată, 
propretăţi private de teren  şi strada Alexandru Lăpuşneanu. Accesul se face atât din 
strada Alexandru Lăpuşneanu cât şi din strada Calistrat Hogaş . Suprafaţa parcării 
existente este parţial din balast, parţial din îmbrăcăminte asfaltică degradată. În acestă 
incintă se găsesc 20 garaje din lemn şi metal. Pentru amenajare parcare este necesar să fie 
demolate toate cele 20 garaje. 

 
 
 
 ETAPA a 2a 
 
Nr.Crt. Denumire obiectiv proiectat Suprafaţă mp 

1. Execuţie parcare Poliţia Tîrgu Neamţ 118,3 
2. Execuţie parcare Bloc L5, canaliare menajară, pluvială – şanţ 

pereat 
414 

3. Execuţie parcare Primăria nouă oraş Tîrgu Neamţ 1734 
4. Execuţie parcare Primaria veche oraş Tîrgu Neamţ 930 
5. Execuţie parcare şi canalizare pluvială bloc N4 Tîrgu Neamţ 254 
6. Execuţie parcare bloc N5 Tîrgu Neamţ 536 
7. Execuţie parcare bloc N6 Tîrgu Neamţ 382 
8. Execuţie parcare şi canalizare pluvială bloc M15 Tîrgu Neamt 290 
9. Execuţie alei, trotuare din pavele cimitirul Sf. Spiridon Tîrgu 

Neamţ 
527 

10. Execuţie parcare Gradiniţa nr. 2 Tîrgu Neamţ 541 mp 
 
 
 
 
 


