PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ

Portofoliul de proiecte al UAT Municipiul Piatra Neamț pentru accesarea de fonduri nerambursabile - perioada de programare 2014- 2020
Total - 35 proiecte

Valoare - 215,3 mil lei

Echivalent - 47,8 mil euro

Momentul raportării - finalul anului 2017

CN = Colegiul Național
CT = Colegiul Tehnic
GPP = Grădinița cu program prelungit
NC = Notă conceptuală
TP = Temă de proiectare
ET + AE + DALI = Expertiza tehnica, Audit energetic și Documentație pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție
CS = Caiet de sarcini
CF = cerere de finanțare
SF = Studiu de fezabilitate
POR 2014-2020
Nr.
crt.

1.

2.

Denumire proiect

Reabilitare termică,
unitate de învățământ
”CN de Informatică”

Reabilitare termică,
unitate de învățământ
Liceul de arte „Victor
Brauner”

Axa
prioritară
AP 3 –
Sprijinirea
tranzitiei
către o
economie.
cu emis.scăz.
de carbon

Prioritatea
de investiții
PI 3.1 Operaț. B
Clădiri
publice

Buget
estimativ
(lei incl TVA)
2.900.000

Echivalent
Stadiu proiect
EURO
644.444

NC și TP aprobate prin HCL nr.139/2017.
Contractul elaborare ET+AE+DALI termen execuție, final febr.2018.
Elaborare CS pt.licitație consultanță pt. Cerere finanțare
(CF 1 din 4 CF, într-o procedură).

550.000

122.222

NC și TP aprobate prin HCL nr.139/2017. Licitația pt. elaborare DALI,
reluată, cu termen max.de depunere a ofertelor: 26 ian.2018
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Nr.
crt.

Denumire proiect

Axa
prioritară

Prioritatea
de investiții

Buget
estimativ
(lei incl TVA)

Echivalent
Stadiu proiect
EURO

3.

Reabilitare termică,
unitate de învățământ
Șc Gen „Elena Cuza”

828.000

184.000

NC și TP aprobate prin HCL nr.139/2017. Contractul elaborare
ET+AE+DALI termen execuție - final febr.2018.
Elaborare CS pt.licitație consultanță pt.Cerere finanțare
(CF 2 din 4 CF, într-o procedură).

4.

Reabilitare termică,
unitate de învățământ
Șc Gen nr.3

930.000

206.667

NC și TP aprobate prin HCL nr.139/2017. Contractul elaborare
ET+AE+DALI termen execuție - final febr.2018.
Elaborare CS pt.licitație consultanță pt.Cerere finanțare
(CF 3 din 4 CF, intr-o procedură).

5.

Reabilitare termică,
unitate de învățământ
GPP „Spiru Haret”

510.000

113.333

NCși TP aprobate prin HCL nr.139/2017. Licitația pt. elaborare DALI,
reluată, cu termen max.de depunere a ofertelor - 26 ian.2018

6.

Reabilitare termică,
unitate de învățământ
CT „Gh.Cartianu”

3.940.000

875.556

NC și TP aprobate prin HCL nr.139/2017. S-a încheiat contractul
de servicii nr. 30855 / 2017. S-a primit Expertiza tehnică și Auditul
energetic; urmează a fi predat DALI.
Elaborare CS pt.licitație consultanță pt.Cerere finanțare (CF 4 din 4 CF,
intr-o procedură).

7.

Reabilitare termică,
unitate de învățământ
GPP nr.5

470.000

104.444

NC și TP aprobate prin HCL nr.139/2017. Licitația pt. elaborare DALI
reluată, cu termen max.de depunere a ofertelor: 26 ian.2018

8.

Reabilitare termică,
unitate de învățământ
GPP nr.12

707.000

157.111

NC și TP aprobate prin HCL nr.139/2017. Licitația pt. elaborare DALI
reluată, cu termen max.de depunere a ofertelor: 26 ian.2018
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Nr.
crt.
9.

Denumire proiect

Extinderea și
modernizarea sistemului
de iluminat public din
Municipiul Piatra Neamț

Axa
prioritară

Prioritatea
de investiții

Buget
estimativ
(lei incl TVA)

Echivalent
Stadiu proiect
EURO

PI3.1Operațiunea
C Iluminat
public

26.690.750

5.931.278

NC și TP aprobate prin HCL nr.351/2017.
Elaborare CS licitație proiectare faza SF.
Elaborare CS licitație consultanță elaborare Cerere de finanțare.

2 aplicații
(cereri de finanțare)

AP 3 –
Sprijinirea
tranzitiei
către o
economie
cu emis.scăz.
de carbon

10.

PN1.0 Piața Ștefan cel
Mare - zona pietonală
și reconfigurare
Str. Republicii

AP 4.
Sprijinirea
dezv. urbane
durabile

8.797.000

1.954.889

NC și TP aprobate prin HCL nr.313 /2017. S-a elaborat, cu Direcția
Urbanism, CS pentru licitație elaborare PUZ și studiu/memoriu de
oportunitate; se lansează licitația până pe 19 ian.

11.

PN2.0 Reorganizarea
coridorului principal de
mobilitate urbană pe axa
est-vest (Bd. Decebal,
P-ța M.K., Bd. Traian)

PI 4e.
Promovarea
unor strategii
cu emisii
scăzute de
CO2 pt. toate
tipurile de
teritorii, (O.S.
4.1)

26.347.000

5.854.889

NC aprobată prin HCL nr.313/28.11.2017.
TP aprobată prin HCL nr.350/21.12.2017.
Elaborare CS licitație studiu de trafic, expertiză tehnică și SF/DALI.

12.

PN3.0 Regenerare urbană
a coridorului secundar de
mobilitate pe axa est-vest
- Etapa I (Bd. 9 Mai, Str.D.
Leonida)

17.202.000

3.822.667

NC aprobată prin HCL nr.313/2017. Tema de proiectare este
finalizată și va fi supusă aprobării plenului în 25 ian.2018.
Ulterior, se va elabora CS licitație studiu de trafic, expertiză tehnică
și SF/DALI (pt pod și stradă).

13.

PN3.2 Modernizare coridor
integrat de mobilitate estvest - Bd Mihai Viteazu

12.792.310

2.842.736

NC aprobată prin HCL nr.313/2017.
TP aprobată prin HCL nr.350/2017.
Elaborare CS licitație studiu de trafic, expertiză tehnică și SF/DALI.
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Nr.
crt.

Denumire proiect

Axa
prioritară

Prioritatea
de investiții

Buget
estimativ
(lei incl TVA)

Echivalent
Stadiu proiect
EURO

14.

D. Modernizarea stațiilor
de așteptare transport
public

6.097.000

1.354.889

NC aprobată prin HCL nr.313/2017. Tema de proiectare este finalizată
și va fi supusă aprobării plenului în 25 ian.2018. Ulterior, se va
elabora CS licitație studiu de trafic, expertiză tehnică și SF/DALI.

15.

F. Implementarea unui
sistem de management
inteligent al traficului

10.887.000

2.419.333

NC aprobată prin HCL nr.313/28.11.2017. Tema de proiectare este
finalizată și va fi supusă aprobării plenului în 25 ian.2018. Ulterior,
se va elabora CS licitație studiu de trafic, expertiză tehnică și SF/DALI.

16.

H. Implementare sistem
bike-sharing

5.444.000

1.209.778

Notă conceptuală aprobată prin HCL nr.313/2017.
TP aprobată prin HCL nr.350/2017.
Se elaborează CS pentru licitație proiectare faza SF/DALI

17.

Creșterea calității vieții
locuitorilor din Cartierul
Speranța prin amenajarea
unei grădini publice

2.917.200

648.267

Analiză amplasamente propuse – Serviciul Cadastru

18.

Îmbunătățirea mediului
urban din Municipiul
Piatra Neamț prin
amenajarea unui scuar
în cartierul Pietricica

5.492.700

1.220.600

Analiză amplasamente propuse – Serviciul Cadastru

19.

Îmbunătățirea mediului
urban din Municipiul
Piatra Neamț prin
amenajarea unui scuar în
cartierul Dărmănești

4.763.400

1.058.533

Analiză amplasamente propuse – Serviciul Cadastru

AP 4.
Sprijinirea
dezv. urbane
durabile

PI 4.2.
Realiz.de
acțiuni destin
îmbunătățirii
mediului
urban, revital
oraș regen. și
decontamin.
terenuri.ind.
dezafectate
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Nr.
crt.

Denumire proiect

20.

Refuncționalizarea
terenurilor degradate din
Municipiul Piatra Neamț
prin amenajarea unei
grădini publice în cartierul
Dărmănești

21.

Amenajare parc în zona
urbană marginalizată
Văleni

22.

Reabilitarea/ moderniz
centru multifuncțional
în zona Subdărmănești cinematograful Cozla

23.

Construirea si dotarea
Centrului Educational și
Recreativ pentru copiii și
tinerii din Cartierul
Speranța

24.

Reabilitare, modernizare și
dotare Grădinița ”Veronica
Filip” și Creșa Precista

25.

Reabilitare, modernizare
și dotare Creşa Mărăței

Axa
prioritară

Prioritatea
de investiții

AP 4.
Sprijinirea
dezv. urbane
durabile

PI 4.2.
Realiz.de
acțiuni destin
îmbunătățirii
mediului urb,
revitaliz oraș
regen. și
decontamin.
terenuri.ind.
dezafectate

AP 4.
Sprijinirea
dezv. urb.
durabile

AP 4.
Sprijinirea
dezv. urb.
durabile

PI 4.3 –
Regenerare
comunități
marginalizate

PI 4.4 Obiectiv
Specific 4.4
Creșt calității
infrastructurii
în vederea

Buget
estimativ
(lei incl TVA)

Echivalent
Stadiu proiect
EURO

3.003.900

667.533

Analiză amplasamente propuse – Serviciul Cadastru

10.810.000

2.402.222

Analiză oportunitate realizare investiției în Văleni
Analiză amplasament propus – Serviciul Cadastru

7.584.000

1.685.333

Am solicitat în 2016 și 2017 Ministerului Culturii avizul de principiu
pentru realizarea investiției; s-a obținut Certif de Urbanism; se
elaborează CS pentru contractare Temă de proiectare

5.640.000

1.253.333

Nu e finalizată documentația cadastrală; ulterior se va solicita CU;
se elaborează CS pentru contractare Temă de proiectare

2.502.000

556.000

Se elaborează Nota conceptuală și Tema de proiectare, care se vor
supune aprobării plenului în feb.2018

2.126.700

472.600

Notă conceptuală și Temă de proiectare aprobate prin HCL
nr.315/2017. Se elaborează CS pentru licitația de proiectare faza DALI
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26.

Reabilitare, modernizare
și dotare Grădiniţa cu
program prelungit nr.6

27.

Reabilitare, modernizare
și dotare GPP „Floare de
colţ”

28.

Reabilitare, modernizare și
dotare Colegiul Tehnic de
Transporturi

29.

Reabilitare, modernizare și
dotare Liceul Tehnologic
Economic Administrativ,
Corp B

30.

Centru social de zi pentru
persoane vârstnice

31.

Reabilitare, modernizare și
dotare Şcoala Gimnazială
„Nicu Albu”

32.

Reabilitare, modernizare și
dotare ŞG nr.2

asig.accesului
sporit la ed.
timpurie şi
sprijinirea
participării
părinţilor pe
piaţa forței
de muncă

477.000

106.000

Se elaborează Nota conceptuală și Tema de proiectare și se supun
aprobării plenului in febr.2018

2.091.000

464.667

Notă conceptuală și Temă de proiectare aprobate prin HCL
nr.314/2017. Se elaborează CS pentru licitație proiectare faza DALI

PI 4.4 –
Obiectiv
Specific 4.5
Creșterea
calității
infrastr.de
ed. relev. pt
piața forței
de muncă

3.248.000

721.778

Notă conceptuală și Temă de proiectare aprobate prin HCL
nr.316/2017. Se va solicita avizul Ministerului Educației, apoi
se licitează proiectarea faza DALI; se elaborează CS licitație DALI

2.094.000

465.333

Notă conceptuală și Temă de proiectare aprobate prin HCL
nr.317/2017. Se solicită avizul Ministerului Educației (după ce primim
chestionarul de la liceu), apoi se licitează proiectarea faza DALI; se
elaborează CS; se elaborează CS licitație DALI

AP8 Dezv.
infrastructurii
de sănătate
și sociale

PI8.1 Invest.
în infrastruct
sanit și soc
OS 8.3 Pers
vârstnice

1.500.000

333.333

Notă conceptuală și Temă de proiectare aprobate prin HCL
nr.318/2017; se revine în plen, pentru modificarea NC

AP 10 –
Imbunăt.
infrastructurii
educaționale

PI 10.1. Investiții în
ed. și formare
inclusiv în
formarea
profesională

10.100.000

2.244.444

Notă conceptuală și Temă de proiectare aprobate prin HCL
nr.312/2017; se așteaptă date de la ISJ Neamț, înainte de a licita
proiectarea faza DALI; se elaborează CS licitație DALI

10.550.000

2.344.444

Notă conceptuală și Temă de proiectare aprobate prin HCL
nr.312/2017; se v a licita proiectarea faza DALI

AP 4.
Sprijinirea
dezv. urbane
durabile
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Nr.
crt.

Denumire proiect

33.

Reabilitare, modernizare și
dotare Şcoala Gimnazială
„Daniela Cuciuc”

34.

Reabilitare, modernizare și
dotare Şcoala Gimnazială
nr.5

35.

Reabilitare, modernizare și
dotare Şcoala Gimnazială
nr.8
Total

NOTĂ :

Axa
prioritară

Prioritatea
de investiții

AP 10 –
Imbunăt.
infrastructurii
educaționale

PI 10.1. Investiții în
ed. și formare
inclusiv în
formarea
profesională

Buget
estimativ
(lei incl TVA)

Echivalent
Stadiu proiect
EURO

6.690.000

1.486.667

Notă conceptuală și Temă de proiectare aprobate prin HCL
nr.312/2017. Procedura de achiziție servicii proiectare faza DALI
a fost demarată; documentația de licitație - în validare la ANAP.

5.900.000

1.311.111

Notă conceptuală și Temă de proiectare aprobate prin HCL
nr.312/2017. Procedura de achiziție servicii proiectare faza DALI
a fost demarată; documentația de licitație - în validare la ANAP.

2.720.000

604.444

215.301.960

Estimarea valorii în euro s-a făcut prin transformare la cursul de 4.5 lei/1 euro.

47.844.878

Notă conceptuală și Temă de proiectare aprobate prin HCL nr.312/
2017. Procedura de achiziție servicii proiectare faza DALI a fost
demarată; documentația de licitație este în validare la ANAP.

