
 

 

                                                                                             
 
 

13 proiecte cu finanțare nerambursabilă  
în valoare totală de 16.579.000 euro, depuse de Primăria Piatra-Neamt,  

au fost aprobate la finanțare până la această data 
 
 
 Un număr de 13 proiecte, dintre care 10 europene și 3 naționale, în valoare 
însumată de 16.579.000 euro, depuse de Primăria Piatra-Neamț, au fost aprobate la 
finanțare până la această dată și sunt în diverse stadii de implementare. 
 

 Proiectele cu finanțare europeană aprobate până acum sunt următoarele: 
1. Extinderea și modernizarea sitemului de iluminat public, tronson I - 1.114.000 
euro; 
2. Extinderea și modernizarea iluminatului public, tronson II - 1.054.000 euro; 
3. Modernizarea stațiilor de așteptare pentru transportul public de persoane - 
4.808.000 euro; 
4. Realizarea unui sistem bike-sharing cu stații pentru biciclete în toate cartierele 
orașului - 2.556.000 euro; 
5. Reabilitarea, modernizarea si reconfigurarea coridorului secundar de transport 
est-vest, strada Dimitrie Leonida și Bd. 9 Mai  - 3.434.000 euro; 
6. Realizarea unei grădini publice urbane în cartierul Dărmănești - 699.000 euro; 
7. Realizarea unei grădini publice urbane în cartierul Speranța - 410.000 euro; 
8. Realizarea unei grădini publice urbane în cartierul Văleni - 559.000 euro; 
9. Reabilitarea, dotarea și modernizarea Creșei Mărăței -  697.000 euro; 
10. WIFI4EU - Internet gratuit  în 11 zone publice  - 15.000 euro. 
Toate aceste proiecte europene beneficiază de finanțare în proporție de 98 % din 
partea Uniunii Europene și doar 2% contribuție locală, iar lucrările de execuție vor 
începe în prima jumătate a anului viitor. 
 

 Proiectele cu finanțare guvernamentală sunt: 
1. Realizarea a șase stații de încărcare pentru autovehiculele electrice - 300.000 
euro ( 90% finanțare de la Agenția Fondului de Mediu și 10% din bugetul local), se 
află în procedura de achiziții; 
2. Finalizarea Școlii cu 10 clase din cartierul Speranța - 465.000 euro (finanțare prin 
programul PNDL), lucrările au început; 
3. Grădinița cu 12 grupe și program prelungit din cartierul Speranța – 468.000 euro 
(finanțare prin programul PNDL), lucrările au început. 
 
 Pentru finanțare europeană, în actualul exercițiu financiar sunt pregătite în total 
pentru municipiul Piatra-Neamț un număr de 32 de proiecte, însumând peste 92 
milioane de euro, aflate în diverse stadii procedurale. 
 



 

 

 
 
 

„Atragerea de fonduri, în principal europene, a fost și rămâne o prioritate 
pentru administrația pietreană și vom reusi să  realizăm din fonduri atrase proiecte 
de investiții importante pentru oraș și pentru cetățeni. Ne batem pentru fiecare cent 
din bani europeni și fiecare  leu din programe naționale care poate fi atras în Piatra-
Neamț, nu ratăm nicio sursă externă de finanțare. Prin implementarea acestor 
proiecte, municipiul Piatra-Neamț se va dezvolta într-un ritm accelerat în următorii 3 
ani fapt ce va genera o creștere a calității vieții și confortului pentru cetățenii 
orașului” a declarat primarul Dragoș Chitic. 
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