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ÎN CURS DE FINALIZARE



I N V E S T I Ţ I I 

PENTRU O VIAŢ  MAI BUN , Ǎ Ǎ

PENTRU NORMALITATE



INSTALATIE TRANSPORT PE CABLU SI 
INFRASTRUCTURA TURISTICA PE MUNTELE COZLA

PROIECTUL CUPRINDE:

  TELEGONDOLA

  TELESCHI

  PARTII DE SCHI

  INSTALATIE ZAPADA ARTIFICIALA

  TUBING PENTRU COPII

VALOARE ESTIMATIVA – 8.300.000 EURO



Lucrarile au inceput in august 2006 si se vor finaliza in 2007

INSTALATIE TRANSPORT PE CABLU SI 
INFRASTRUCTURA TURISTICA PE MUNTELE COZLA

Oferind o priveliste panoramica a 
orasului, telegondola va face posibil 
transportul catre partiile de schi, 
dar si catre celalte puncte de 
atractie de pe muntele Cozla, fiind 
un obiectiv turistic ce va putea fi 
valorificat indiferent de anotimp.



Statie de plecare telegondola

INSTALATIE TRANSPORT PE CABLU SI 
INFRASTRUCTURA TURISTICA PE MUNTELE COZLA



INSTALATIE TRANSPORT PE CABLU SI 
INFRASTRUCTURA TURISTICA PE MUNTELE COZLA



Statie de sosire telegondola

INSTALATIE TRANSPORT PE CABLU SI INFRASTRUCTURA 
TURISTICA PE MUNTELE COZLA



INSTALATIE TRANSPORT PE CABLU SI INFRASTRUCTURA 
TURISTICA PE MUNTELE COZLA

Partia de schi va 
avea un telescaun 
cu o capacitate de 
1200 de persoane 
/ora, centru pentru 
servicii si inchiriere 
echipament sportiv. 
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FINALIZARE 2008

Având în vedere ca majoritatea centralelor termice din oraş sunt vechi şi au randamente 
foarte scăzute s-a procedat la montarea de centrale noi de bloc.

Reabilitare termică a centralelor termice 
de oraş

Valoarea estimată a investiţiei - 21.300.000 EURO



Înainte de a se trece la modernizarea sistemului termic, s-au organizat consultari cu cetăţenii 
în cadrul dezbaterilor publice.

Reabilitare termică a centralelor termice 
de oraş

Studiul de fezabilitate al investiţiei a fost efectuat de SC Termoproiect SA din Iaşi iar pentru 
proiectarea şi achiziţia de echipamente a fost organizată licitaţie, câştigătoare fiind firma “Start 

Erg Burners” din Ploieşti.



Reţeaua va fi extinsă în cartierele Vânători, Cetatea Neamţului, Valea Viei şi Muncii. 

Valoare estimativă – 750.000 EURO

A fost încheiat un contract de asociere între Primăria municipiului Piatra Neamţ şi E-On 
Gaz pentru executarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a extinderii conductei de 
distribuţie de presiune redusă din cartierele mai sus menţionate.

S-a reabilitat reţeaua de gaze naturale prin construcţia a 27 de km de reţea.

Reabilitare şi extindere reţele de apă, 
gaze naturale, canalizare menajeră şi 

staţii de epurare a apelor uzate



Proiect finaţat de Banca Europeană

Total investiţie – 28.594.545 EURO

Data finalizării 2008

Str. 19 noiembrie 
   Alimentare cu apă – 6.057 euro
   Canalizare menajeră – 5.500 euro
   Canalizare pluvială – 7.171 euro

Str. Carturari
   Canalizare menajeră – 10.428 euro
   Canalizare pluvială – 14428 euro  

Reabilitare şi extindere reţele de apă, 
gaze naturale, canalizare menajeră şi 

staţii de epurare a apelor uzate



Infrastructura de drumuri şi utilităţi 

Valoarea investiţiei - 7.600.000 EURO 

Data finalizării 2008

Implică sistematizarea verticală şi căi de 
comunicaţii  în Piatra Neamţ (alei 
pietonale şi drumuri).



Infrastructura de drumuri şi utilităţi 

Reparaţii curente la străzi constând 
în plombări şi balastări în valoare 
de 2.285.000 EURO.

Amenajări de trotuare, alei pietonale, 
remodelare urbană în cartierul Vip, 
cartierul Nemţesc şi B-dul Decebal.



Reparaţii capitale ale străzilor 
constând în reabilitarea aleilor 
pietonale cu pavele, refacerea 
carosabilului, tratamente cu slurry 
seal (Str. 1 Decembrie, B-dul 
Republicii, B-dul Traian, P-ta M. 
Kogalniceanu) în valoare de 
5.314.000 euro.

Infrastructura de drumuri şi utilităţi 



Serviciul de iluminat public în

municipiul Piatra Neamţ

Total investiţie – 2.100.000 EURO

Conform contractului de 
concesiune pe 20 de ani a 
iluminatului public al 
Municipiului Piatra Neamţ, 
începând cu luna noiembrie 
2004 au început lucr rile de ǎ
iluminat arhitectural, la obiective 
ca Primaria Piatra Neamţ, 
Muzeul de Istorie, Piata Ştefan 
cel Mare şi Curtea Domneasc .ǎ



Serviciul de iluminat public în

municipiul Piatra Neamţ

În perioada s rb torilor de iarn  s-au folosit:ǎ ǎ ǎ
- 2,6 Km de ghirlande,
- 122 de figurine şi 
- 211 plase luminoase. 



Serviciul de iluminat public în

municipiul Piatra Neamţ

Pe principalele artere ale municipiului s-au f cut investiţii în valoare de 80677 de ǎ
euro, dup  cum urmeaz : ǎ ǎ

- B-dul 9 Mai – 13717 euro
- B-dul M. Eminescu – 28660 euro
- B-dul Decebal – 26394 euro
- Str. Bistriţei – 11906 euro 



Serviciul de iluminat public în

municipiul Piatra Neamţ

Începând cu anul 2005 s-au executat lucr ri de reabilitare a sistemului de ǎ
iluminat public, începând cu zonele de la periferia oraşului, ce au constat în înlocuirea şi 
montarea de echipamente noi, cum ar fi:

- 4282 de corpuri de iluminat
- 2972 de console
- 321 de stalpi ornamentali
- 52 de stalpi de beton

În perioada urm toare se vor continua lucr rile de reabilitare a sistemului de ǎ ǎ
iluminat din zonele care au r mas nereabilitate, lucr ri constând în înlocuirea a 1022 corpuri ǎ ǎ
de iluminat, 1194 console şi 310 stâlpi.



Total investiţie – 228.571 EUROData finaliz rii ǎ - 2007

Locuri de recreere şi spaţii de 
joac  pentru copiiǎ

Copiii din Piatra Neamţ se pot bucura de spaţii de 
joac  moderne, complet reamenajate, dotate cu ǎ
nocturn  şi mobilier nou.ǎ

Au fost reabilitate spaţiile de joac  din Precista, B-ǎ
dul Aurora, Calea Romanului, Bl. C5 şi Ştrandul 
Tineretului (Skate Park).



Locuri de recreere şi spaţii de 
joac  pentru copiiǎ

De asemenea a fost ref cut parcul de joac  de lâng  blocul turn, unde, pe lâng  mobilierul ǎ ǎ ǎ ǎ
specific, au fost reparate şi b ncile, s-au montate mese de şah şi s-au amenajat alei ǎ

pietonale.

Un loc de joac  şi un teren de minifotbal se vor amenaja pe Str. C. Matase - Garofita, din ǎ
cartierul D rm neşti.ǎ ǎ



Locuri de recreere şi spaţii de 
joac  pentru copiiǎ

Municipalitatea a acordat o atenţie deosebit  schimb rii imaginii oraşului, parcul ǎ ǎ
Ştefan cel Mare şi Piaţa Mihail Kog lniceanu, principalele puncte de recreere ale oraşului ǎ
fiind reamenajate cu spaţii verzi şi ornamente florale deosebite.



Terenuri de sport

Valoare investiţie - 11.428 EURO

Locuri de recreere şi spaţii de 
joac  pentru copiiǎ

Au fost amenajate terenuri de sport în Ştrandul 
Tineretului, pe Calea Romanului - Bl. C5



Total investiţie – 3.600.000 EURO

Ştrandul Tineretului

Finanţarea proiectului a fost f cut  din Fonduri PHARE şi ǎ ǎ
de c tre Prim ria Piatra Neamţ.ǎ ǎ

In cadrul proiectului au fost construite noi obiective in incinta Strandului, cum ar fi 
terenurile de tenis cu gazon artificial, terenurile de baschet, volei si fotbal si au fost 
reabilitate obiectivele deja existente (bazinele de inot, aleile pietonale, spatiile verzi).



Ştrandul Tineretului



Ştrandul Tineretului

Pentru a fi în pas cu tendinţele în materie de 
sport s-a realizat şi un skatepark pentru 
patinajul pe role şi skateboard.

A fost ref cut  împrejmuirea, reţeaua ǎ ǎ
electric , reţeaua de ap , canalizarea şi s-a ǎ ǎ
asigurat alimentarea cu gaze naturale în 
aceast  zon .ǎ ǎ



Ştrandul Tineretului

Investiţiile din Ştrandul Tineretului vor continua 
cu amenajarea unui teren de sport acoperit cu 
balon presostatic cu membran  dubl , ǎ ǎ
confecţionat din poliester.

Avantaje:
  - demontabil pe timpul verii
  - are generator de aer cald propriu
  - dou   vestiare cu duşuriǎ



Fântâni arteziene

Au fost reabilitate fântânile 
arteziene din Parcul Ştefan cel 
Mare şi P-ţa M. Kog lniceanu.ǎ



Acest proiect se constituie ca o continuare a lucrărilor de amenajare a parcării 
supraetajate de peste pârâul Cuiejdi, din imediata vecinătate a Pieţei Centrale, şi 

extinderea pe verticală cu spaţii comerciale, clădire ce va avea un regim de înălţime 
parter şi 5 etaje. 

Valoare investiţie – 6.285.000 EURO

Piatra Neamţ Mall



Parterul va cuprinde caile de 
acces principale şi de serviciu, 
depozitele, spaţiile de recepţie 
marfă şi spaţii tehnice, etajul 1 
va fi destinat parcărilor şi 
cabinelor de pază, iar etajele 
superioare vor cuprinde spaţii 
comerciale, depozite marfă. 

Piatra Neamţ Mall



La ultimul etaj se vor 
amenaja şi birouri 
administraţie, restaurant, 
bucătărie, fast-food. 

Piatra Neamţ Mall

Data finaliz riiǎ
semestrul II 2007



  Reprezinta actiunea de 
armonizare urbanistica a 
cartierelor de locuit prin 
realizarea unei vederi de 
ansamblu unitara a 
imobilelor de tip blocuri de 
locuinte prin executarea 
unor lucrari de 
mansardare a 
acoperisurilor, reparatii, 
consolidari si reabilitari 
termice.

Reabilitare termic  blocuri de locuinţeǎ



  Pentru 34 de blocuri din municipiu s-a intocmit auditul energetic

Reabilitarea termica presupune refacerea anvelopei termice (suprafata 
desfasurata a blocului – subsol, ferestre, pereti si acoperis). Consta in montarea 
de geamuri termopan si termoizolare.

Reabilitare termic  blocuri de locuinţeǎ



Baia comunala a fost preluata din proprietatea ApaServ in proprietatea Primariei, 
urmand a fi modernizata si dotata cu cabinet medical, cabinet de masaj, baie de 
aburi, dusuri, cazi, termenul de finalizare fiind  anul 2007.

  

Modernizare - Baie Comunalǎ



Modernizarea 
Pieţei Centrale – Sf. Gheorghe 

În anul 2007 modernizarea Pieţei Centrale a intrat în faza finalǎ

În momentul finaliz rii, Piaţa Central  va fi conform  cu standardele europene de ǎ ǎ ǎ
igien , salubritate, desfacerea şi vânzarea produselor agroalimentare, f cându-se ǎ ǎ

într-un mod civilizat.



Valoare investiţie – 2.000.000 EURO

Data finaliz riiǎ

semestrul II 2007

Modernizarea 
Pieţei Centrale – Sf. Gheorghe 



Complex sportiv şi sal  polivalent  de ǎ ǎ
4.000 de locuri

     Sala Polivalenta se 
realizeaza cu fonduri de 
la Compania Nationala 
de Investitii, utilitatile si 
dotarile - cu fonduri din 
bugetul local.



Data finaliz rii ǎ - 2008

Valoarea estimativ  ǎ 7.102.270 EURO

Complex sportiv şi sal  polivalent  de ǎ ǎ
4.000 de locuri



Reamenajare Stadion Municipal



- Reabilitare tribune – 
montare scaune din aluminiu 
(10.000 buc. – valoare 
estimativa 2.414.770 EURO)

- Imprejmuire stadion – 
suprafata 15.000 ml, valoare 
estimativa 446.023 EURO)

- Pista atletism sintetica – 
suprafata 5.500 mp, valoare 
556.818 EURO, termen 
finalizare trim I 2007.

- Gazon artificial – suprafata 
de 7.200 mp, valoare 
667.614 EURO

-  Nocturna

- Tabele de marcaj electronic

PROIECTUL CUPRINDE:

Reamenajare Stadion Municipal



VALOAREA INVESTITIEI 

 5.720.000 EURO

DATA FINALIZARII - 2007

Reamenajare Stadion Municipal



anul 2006 -      7.682.353 RON

anul 2007 -      5.886.941 RON

REPARATII SI IGIENIZARI SCOLI

Sume alocate pentru lucrari reparatii si igienizari scoli

Investiţii în Educaţie



CENTRALE TERMICE PENTRU SCOLI SI GRADINITE

In toate unitatile de invatamant (scoli si gradinite) s-au montat centrale termice. 
Suma totala ce a fost necesara pentru reabilitarea termica a institutiilor de invatamant a fost 
de 179.000 EURO. Prin montarea centralelor proprii s-au facut economii la bugetul local 
datorita costurilor scazute pe care le implica folosirea acestora.

Investiţii în Educaţie



MONTARE TAMPLARIE PVC SI GEAMURI TERMOPAN

Pentru toate unitatile de invatamant din municipiu s-au investit 3.012.000 EURO 
in tamplarie PVC si geamuri termopan.

Investiţii în Educaţie



Reabilitare integral  a cl dirilor la ǎ ǎ
şcolile 3, 4, 6, 8 şi Liceul Economic 

Reabilitarea a constat in 
refacerea fatadelor, refacerea sarpantei si 
montarea de geamuri termopan, dupa 
cum urmeaza:

Scoala nr. 3 – 299.785 EURO

Scoala nr. 4 – 335.719 EURO

Scoala nr. 6 – 281.350 EURO

Scoala nr. 8 – 145.827 EURO

Liceul Economic – 465.762 EURO


