Programul Operaţional Regional 2014-2020
Anexa 6
Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Anunţ public cu privire la intenţia Consiliului Judeţean Neamţ de a implementa proiectul “CONSERVAREA,
PROTEJAREA SI PROMOVAREA MUZEULUI MEMORIAL"CALISTRAT HOGAS" PIATRA NEAMT”
INSCRIS IN LMI COD NT-II-m-B-10565 conform Listei monumentelor istorice din 2015

FIȘĂ PREZENTARE PROIECT
I - DATE GENERALE
- titlul proiectului: CONSERVAREA,

PROTEJAREA SI PROMOVAREA MUZEULUI
MEMORIAL"CALISTRAT HOGAS" PIATRA NEAMT
- amplasamentul: Judeţul Neamţ, Piatra Neamţ, strada Calistrat Hogaş nr. 1
- solicitant: Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ

II - TIPUL DE INTERVENŢIE
- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice: restaurare, conservare, protejare
- intervenţii asupra componentelor artistice exterioare: DA NU
- intervenţii asupra componentelor artistice interioare: DA NU
- categoria “B” de importanţă a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997)
- clasa “2” de importanţă a construcţiilor (conform Normativului P100/2006)
III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE
III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
- încadrare în localitate şi zonă:Monumentul este plasat in zona centrala a Municipiului Piatra Neamt, la intersectia a
3 strazi: Calistrat Hogas, Duraului si Bulevardul Republicii (cu acces din Drumul Naţional 15). Clădirea se
încadrează în ţesutul urban existent, deşi zona este la limita dintre zona destinată locuinţelor şi zona destinată
instituţiilor publice.
- descrierea terenului (parcelei):
Vecinătăţila N – str. Calistrat Hogas;
la Sud – str. Duraului;
la Vest – prop. privata
la Est – bulevardul Republicii.
- condiţiile de amplasare şi de realizare ale construcţiilor conform:
 PUG localitatea Piatra Neamţ (UTR 1 zona centrala), aprobat prin HCL nr. 377/16.12.2015,
 Certificatulde Urbanism nr. 547/14.07.2016, emis de Primăria municipiului Piatra Neamţ
 Avizul Ministerului Culturii _ Comisia Zonală a Monumentelor Istorice, nr. 111 din 18.08.2016 faza de
proiectare SF şi DALI, aviz favorabil

III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCŢIILOR:
- funcţiunea: casă memorială, muzeu deschis pentru vizitatori
- regim de înălţime: 2,5 m
- suprafaţa construită: Sc = 221 mp;
- sistem constructiv: zidarie de caramidă
- fundaţii continue din beton armat
- acoperiş: tip şarpantă cu pante de cca. 50%
- învelitoare: tablă zincată
- tâmplărie exterioară din lemn
- sistem de încălzire: centrală termică alimentată cu gaz

