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COMUNICAT DE PRESA 

           30.08.2019 
 

,,Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în 
municipiul Piatra Neamt: Strada Cetatea Neamtului, Strada 1 
Decembrie 1918, Strada Mihai Viteazu, Piața Șefan cel Mare, 

Bulevardul Republicii, Strada Mihai Eminescu, Strada Orhei, zona 
Văleni”, 

Cod SMIS 124828 
În data de 29.08.2019, UAT Municipiul Piatra Neamt, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de 

finanțare nr.4701/29.08.2019 pentru implementarea proiectului ,,Extinderea și modernizarea sistemului de 

iluminat public în municipiul Piatra Neamt: Strada Cetatea Neamtului, Strada 1 Decembrie 1918, Strada Mihai 

Viteazu, Piața Șefan cel Mare, Bulevardul Republicii, Strada Mihai Eminescu, Strada Orhei, zona Văleni”, Cod 

SMIS 124828. 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea 

tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții  3.1- Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public. 

  Prin implementarea acestui proiect se va realiza înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri 

de iluminat cu tehnologie LED, echiparea cu controlere de telegestiune a corpurilor LED de iluminat public, 

montarea de concentratoare de date la nivelul punctelor de aprindere și realizarea unui dispecerat de 

telegestiune pentru sistemul de iluminat public; extinderea sistemului de iluminat public în zonele în care se 

impune acest lucru, cu realizarea unor puncte de aprindere noi, rețea nouă subterană/ aeriană, stâlpi metalici, 

corpuri de iluminat tehnologie LED, controler telegestiune local care permite comanda pornit-oprit și dimming 

pentru corpul de iluminat. 

 Data începerii: 18.10.2017 

Data finalizării 30.04.2021. 

Valoarea totală a proiectului este de 5.184.548,22 lei, din care 4.264.545,83 lei reprezintă valoarea 

eligibilă nerambursabilă din FEDR și 652.224,62 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul 

național. 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 
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