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”Regenerare urbană a coridorului secundar de mobilitate pe
axa est – vest – Etapa I (Bulevardul 9 Mai - Strada Dimitrie Leonida
din Piatra Neamț)”,
Cod SMIS 126609
În data de 29.08.2019, UAT Municipiul Piatra Neamț, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de
finanțare nr.4721/29.08.2019 pentru implementarea proiectului ”Regenerare urbană a coridorului secundar de
mobilitate pe axa est – vest – Etapa I (Bulevardul 9 Mai – Strada Dimitrie Leonida din Piatra Neamț)”, Cod SMIS
126609.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid
de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 –
Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate
urbană durabilă.
Prin implementarea acestui proiect va fi reconfigurat coridorul secundar de mobilitate pe axa est – vest
din municipiu, prin modernizarea străzii Dimitrie Leonida și a Bulevardului 9 Mai (refacere căi de rulare ale
acestora, racordarea lor cu străzile laterale, amenajare trotuare și spații verzi, reorganizare parcări, realizare
canal tehnic pentru îngroparea cablurilor) precum și prin reabilitarea și extinderea podului existent pe râul
Cuejdiu, situat între străzile menționate.
Implementarea proiectului durează 83 de luni, a început în data de 01.11.2015 și se va finalizează în
data 30.09.2022.
Valoarea totală a proiectului este de 16.343.303,54 lei, din care 13.889.385,47 lei reprezintă valoarea
eligibilă nerambursabilă din FEDR și 2.124.258,95 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul
național.
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

