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” Reabilitarea/ modernizarea unui centru
multifunctional în zona Subdarmanesti - Cinematograful
Cozla”
Cod SMIS 128040
In data de 30.04.2020, UAT Municipiul Piatra Neamt, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de
finanțare nr.5342/30.04.2020 pentru implementarea proiectului: ”Reabilitarea/modernizarea unui centru
multifuncțional în zona Subdărmănești – Cinematograful Cozla”, Cod SMIS 128040.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică
și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea regenerarii fizice, economice şi sociale a
comunităţilor marginalizate din Municipiul Piatra Neamț.
Prin implementarea acestui proiect se va realiza reabilitarea/modernizarea clădirii existente a
cinematografului Cozla în vederea realizării unui centru multifuncțional în zona marginalizată urbană
Dărmanesti – Subdărmănești. Zona marginalizată urbană Dărmănești/Subdărmănești a fost creată prin Strategia
de dezvoltare a serviciilor sociale din Piatra Neamț (HCL nr.273/27.09.2018). Prin implementarea proiectului
este vizată rezolvarea problemelor infrastructurale, sociale şi economice concentrate în zona Darmanesti/
Subdărmănești, zonă considerată defavorizată şi marginalizată, conform Strategiei de dezvoltare a serviciilor
sociale din Piatra Neamț, în scopul de a promova incluziunea socială a populaţiei marginalizate. Măsurile
promovate vizeaza dezvoltarea funcţiilor sociale şi comunitare, precum şi combaterea segregării şi consolidarea
coeziunii sociale a populaţiei afectate.
Perioada de implementare a proiectului este de 62 luni, respectiv între data 01.11.2017 și data
31.12.2022.
Valoarea totală a proiectului este de 7.917.721,01 lei, din care 6.661.971,60 lei reprezintă valoarea
eligibilă nerambursabilă din FEDR și 1.018.889,76 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul
național.
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