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Primăria Piatra-Neamț, preocupare pentru
calitatea vieții și confortul
fiecărui cetățean

De-a lungul întregului meu mandat de primar, principala preocupare a administraţiei
pietrene a fost creşterea calităţii vieţii şi a gradului de confort pentru fiecare cetăţean al
oraşului. Am căutat, în permanenţă, să dezvoltăm oraşul, să îmbunătăţim calitatea serviciilor
publice şi să menţinem un dialog eficient cu cetăţenii. Pentru noi este foarte important ca
fiecare pietrean , să se simtă respectat, să simtă că are un partener de nădejde în Primăria
Piatra-Neamţ. Am pornit de la implementarea normalității în administrație și am ajuns la
finalul mandatului la performanță în administrație. Performanță care înseamnă o primărie
modernă, aflată alături de pietreni, care își desfășoară activitatea în interesul cetățenilor și
care contribuie decisiv la dezvoltarea orașului și la bunăstarea locuitorilor comunității
noastre.

Sunt trei elemente fundamentale pe care le-am realizat în actualul mandat de primar:
1. Eliminarea
riscurilor
financiare,
asigurarea stabilității bugetare și
reducerea poverii datoriilor istorice. 324
de milioane de lei datorii la preluarea
mandatului de primar, 152 de milioane
lei acum.
2. Am semnat contractale de finanțare
nerambursabilă pentru un număr de 26
de proiecte europene însumând 53.5
milioane de euro, care sunt în procedură
de implementare, se vor demara
lucrările fizic în oraș la începutul anului
viitor și au termen de finalizare maxim în
anul 2022.
3. Deschiderea primăriei către cetățenii
orașului, implicarea pietrenilor în luarea
deciziilor majore pentru comunitate și
transparență în activitatea administrației
publice locale.

I. INVESTIŢII DIN FONDURI ATRASE, SOLUŢIA PENTRU DEZVOLTAREA ORAŞULUI,
CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII ŞI A CONFORTULUI CETĂŢENILOR
Pentru investiţii majore este nevoie de fonduri atrase, iar prioritatea noastră a fost să
depunem proiecte pentru accesarea de fonduri nerambursabile, în principal europene.

În actualul exercițiu financiar, pe lângă cele 26 de contracte de finanțare europeană pe care
le avem semnate până acum, care însumează peste 53 de milioane de euro, mai avem pe
lista de rezervă încă 10 proiecte de regenerare urbană și dezvoltare a infrastructurii școlare,
a căror valoare totală este de aproximativ 15 milioane de euro și pentru care ne așteptăm să
obținem finanțare europeană.

Proiectele pentru care au fost semnate contractele de finanțare europeană sunt:
• Modernizarea și reconfigurarea coridorului urban de transport (inclusiv realizarea de
piste pentru bicicliști): B-dul Traian-Piața Mihail Kogălniceanu-B-dul Decebal, în valoare
de 5.600.000 euro;
• Modernizarea și reconfigurarea străzii Mihai Viteazu (inclusiv realizarea de piste pentru
biciclisti), în valoare de 3.063.000 euro;
• Implementarea unui sistem de management inteligent al traficului, în valoare de
7.415.000 euro;
• Extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public, tronson I – 1.114.000 euro;
• Extinderea şi modernizarea iluminatului public, tronson II – 1.054.000 de euro;

• Realizarea unui sistem bike-sharing, cu staţii pentru biciclete, în toate cartierele oraşului –
2.556.000 euro;
• Reabilitarea, modernizarea şi reconfigurarea coridorului secundar de transport est-vest,
strada Dimitrie Leonida şi Bulevardul 9 Mai – 3.434.000 de euro;
• Realizarea unei grădini publice urbane în cartierul Dărmăneşti – 699.000 de euro;
• Realizarea unei grădini publice urbane în cartierul Speranţa – 410.000 de euro;
• Realizarea unei grădini publice urbane în cartierul Văleni – 559.000 de euro;

• WIFI4EU – Internet gratuit în 11 zone publice – 15.000 de euro;
• ECHOES – Patrimoniul cultural european: oportunități pentru cetățeni Implicare și
incluziune socială – 150.000 de euro;
• Tineri lucrători competitivi pentru tinerii vulnerabili - 12.000 euro;
• Modernizarea staţiilor de aşteptare pentru transportul public de persoane – 4.808.000
euro;
• Reabilitarea Cinematografului Cozla din cartierul Dărmănești - 1.650.000 euro;
• Printr-un proiect în care Primăria Piatra-Neamț este partener principal, conform legii
aplicantul putând fi proprietarul firmei de transport public, va fi modernizat sistemul de
transport public din Piatra-Neamt prin achiziția a 41 de autobuze electrice, modernizarea
autobazei și realizarea a 25 de stații de încărcare electrice pentru noile autobuze 12.590.000 euro.

Zece unități de învățământ din Piatra-Neamț vor beneficia de investiții din fonduri
europene în valoare totală de peste 10 milioane de euro. Astfel, pentru 5 unități de
învățământ au fost semnate deja contractele de finanțare din fonduri europene, în valoare
de aproape 5 milioane de euro, iar pentru alte 5 școli și licee pietrene sunt depuse cereri de
finanțare pentru proiecte de modernizare cu fonduri europene în valoare de 5.390.000
euro.

Cele 5 proiecte de investiții în infrastructura educațională din Piatra-Neamț pentru care au
fost semnate deja contractele de finanțare sunt:
• Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Tehnic de Transporturi Piatra-Neamț, în
valoare de 2.900.000 euro;
• Reabilitarea, dotarea și modernizarea Creșei Mărăţei, în valoare de 697.000 de euro;
• Reabilitarea, dotarea și modernizarea Creșei Precista, în valoare de 432.000 de euro;
• Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr. 6, în valoare de
480.000 euro;
• Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr. 2, în valoare de
372.000 euro.

Contribuția financiară a municipalității în toate aceste proiecte este de doar 2%, restul de
98% reprezentând finanțare europeană nerambursabilă.

În lunile aprilie și mai ale acestui an, primăria pietreană a depus încă 5 cereri de finanțare
pentru tot atâtea proiecte cu fonduri europene de investiții în modernizarea a cinci școli
gimnaziale și licee din Piatra-Neamț, după cum urmează:
• Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice utilizate de unitățile
școlare de nivel liceal din Municipiul Piatra-Neamț - Colegiul Național de Informatică, în
valoare de 1.439.000 euro;
• Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura
educațională pentru învățământul tehnic și vocațional din Municipiul Piatra-Neamț - Liceul
de Arte „Victor Brauner”, în valoare de 930.197 euro;
• Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura
educațională gimnazială din Municipiul Piatra-Neamț - Şcoala Gimnazială „Elena Cuza”,
corp C1, în valoare de 571.165 euro;
• Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura
educațională gimnazială din Municipiul Piatra-Neamț -Şcoala Gimnazială nr.3, în valoare de
737.059 euro;
• Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura
educațională pentru învățământul tehnic și vocațional din Municipiul Piatra-Neamț CT
„Gheorghe Cartianu”, în valoare de 1.713.342 euro.

Am obţinut finanţare prin PNDL şi avem, în diverse stadii procedurale, 3 proiecte de
dezvoltare locală în valoare de 5.228.074 de lei:
• Podul peste pârâul Cuejdi, în zona străzii Erou Rusu, 790.000 de lei – finalizat;
• Şcoala cu 10 clase din cartierul Speranţa, 2.214.137 de lei – în execuţie;
• Grădiniţa cu 12 grupe şi program prelungit din cartierul Speranţa, 2.223.937 de lei – în
execuţie.
Am semnat contractul de finanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu, pentru un
proiect prin care vom realiza şase staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice în Piatra
Neamţ, în valoare de 1.390.000 de lei.

Proiecte viitoare pentru dezvoltarea orașului în perioada 2021-2027
Am realizat lista de priorități cu proiectele pentru care se va solicita finanțare europeană
nerambursabila în exercițiul financiar 2021 – 2027.
Am prezentat la întâlnirile cu reprezentanții ADR-NE principalele direcții de dezvoltare ale
municipiului Piatra-Neamț pregătite, în conformitate cu normele și oportunitățile propuse
de Comisia Europeană. Cinci proiecte majore care vor deschide portofoliul propus pentru
exercițiul următor, și anume:
• Centura ocolitoare a municipiului Piatra-Neamț – coridorul Est-Vest;
• Creșterea performanțelor transportului public prin investiții de tip integrat în soluții
inteligente de mobilitate, astfel încât acesta să devină cea mai bună opțiune de deplasare
pentru cetățeni; Realizarea unui centru intermodal de transport public al Municipiului
Piatra-Neamț, integrat cu sistem park-and-ride;
• Realizarea unei zone exclusiv pietonale în Pța Ștefan cel Mare prin extinderea Parcului
Central și fluidizarea traficului printr-un pasaj subteran;
• Dezvoltarea turistică a masivului Cozla prin realizarea unui spațiu tematic multifuncțional
pentru agrement și petrecere a timpului liber în toate anotimpurile;
• Crearea de noi spații pietonale și de recreere prin reconversia tronsonului de sud aferent
Bulevardului Dacia, respectiv continuarea acoperirii pârâului Cuiejdi.

Cele cinci proiecte pe care le-am gândit pentru a deschide portofoliul aferent perioadei 2021
– 2027 și pe care le consider deosebit de importante pentru a putea continua ceea ce am
început în acest exercițiu financiar se referă la dezvoltarea orașului, continuarea
implementării conceptului de smart city, la dezvoltarea mobilității și a turismului în
municipiul nostru. Sunt investiţii majore care, odată implementate, vor genera o dezvoltare
accelerată a Municipiului Piatra-Neamţ în următorii ani şi creşterea calităţii vieţii şi a
confortului cetăţenilor.

Atragerea fondurilor europene a reprezentat şi va reprezenta în continuare o prioritate, ne
vom bate pentru fiecare cent care poate fi adus în Piatra Neamţ pentru proiecte de investiţii
şi ne străduim să nu ratăm niciun program de finanţare nerambursabil.

În anul 2019 am constituit „Zona Metropolitană Piatra-Neamţ”, care are membri fondatori
primăriile a şapte localităţi. „Zona Metropolitană Piatra-Neamţ” reprezintă o formă
asociativă prin intermediul căreia vom accesa fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea
unitară a comunităţilor membre, care să ducă la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor din
fiecare localitate componentă.

II. LUCRĂRI DE MODERNIZARE ȘI ÎNTREȚINERE CU FONDURI DE LA BUGETUL
LOCAL
Modernizarea străzilor din Piatra-Neamț a reprezentat o prioritate în acest mandat. Am reuşit
să asfaltăm în perioada mandatului meu de primar un număr de 73 străzi pietruite,
însemnând 23.4 km. Din cei 163 km de străzi ale Municipiului nostru, la preluarea conducerii
primăriei pietrene, mai erau de asfaltat 30.3 km, iar acum au mai rămas de modernizat acum
6.9 km, ceea ce reprezintă doar 4.2 % din totalul străzilor. Suntem, astfel, extrem de aproape
de realizarea unui obiectiv deosebit de important: “Piatra-Neamţ – un oraş cu toate străzile
asfaltate”.

Un alt proiect foarte important, început în toamna anului 2019, finanțat cu fonduri de la
bugetul local, este modernizarea punctelor de colectare a deşeurilor aferente blocurilor de
locuinţe. Toate punctele de colectare din municipiu vor fi modernizate prin amplasarea de
containere noi şi moderne, care sperăm să stimuleze colectarea selectivă, prin înlocuirea
actualelor pubele şi montarea de camere de supraveghere video cu ajutorul cărora să
monitorizăm modul de utilizare a containerelor. În acest moment se află în derularea a treia
etapă a proiectului, care cuprinde cartierul Precista și a început prin realizarea celor 80 de
platforme betonate, pe care se instaleaza noile containere care vor conține cele 540 de
pubele. Tot în această etapă vor fi modernizate și punctele de colectare din Văleni și
Speranța. După ce în prima etapă au fost amplasate noile containere în zona centrală a
orașului, respectiv în zona delimitată de str. Obor, bd. Dacia, str. Petru Rareș, bd. M.
Eminescu, Cartierul Nemțesc, str. G. Coșbuc, str. Anton Vorel și str. Rodnei, în 68 de puncte de
colectare, lucrările au continuat cu înlocuirea pubelelor din cartierele Mărăței și 1 Mai,
respectiv 116 puncte de colectare. Tot în acest an va începe și ultima etapa a modernizării
punctelor de colectare a deșeurilor care cuprinde cartierul Dărmănești.

În mandatul meu de primar am redat Piatra-Neamţ pietrenilor şi când spun asta mă refer şi
la faptul că am preluat în administrarea municipalităţii o serie de obiective importante
pentru oraş: Ştrandul, Baia Comunală, Sala Polivalentă, Stadionul Ceahlăul, Pârtia de schi
de pe Cozla.
Preluarea unor obiective din administrarea unor
societăţi private a însemnat o creştere a calităţii
serviciilor oferite, la preţuri accesibile pentru
pietreni, dar şi faptul că practic acestea au fost
redate pietrenilor, care au putut participa la
manifestări sportive şi culturale de anvergură
naţională sau chiar internaţională și s-au putut
relaxa în baze de agrement atractive.
În anul 2018 am preluat în administrare proprie Ştrandul Municipal. Până atunci ştiţi cu toţii
ce probleme existau şi care era gradul de insatisfacţie al pietrenilor. De la preluare, în fiecare
an, am realizat, prin societăţile specializate ale Consiliului Local, lucrări de amenajare şi
întreţinere a spaţiilor verzi, aleilor pietonale, spaţiilor de parcare şi căilor de acces auto,
precum şi a spaţiilor de joacă şi a mobilierului stradal. În plus, am realizat investiţii în
modernizarea spaţiilor de cazare, a terenurilor sportive şi a zonei de plajă şi bazine.
Reparaţiile, amenajările, dar şi pregătirea instalaţiilor şi echipamentelor aferente bazinelor cu
apă au fost efectuate de personalul propriu al primăriei, ceea ce a permis realizarea de
economii în exploatarea lor. Astfel am reușit să oferim pietrenilor tarife reduse, accesibile.
Iar gradul de satisfacţie al acestora a crescut, reacţiile au fost pozitive, semn că ne-am atins
scopul propus.

Un alt exemplu de succes a fost preluarea în administrare directă a Băii Comunale. Au fost
realizate lucrări de modernizare, reparaţii şi igienizare și a fost creat un compartiment
specializat pentru administrare. Rezultatul a fost transformarea unui obiectiv asupra
administrării căruia planau numeroase discuţii şi controverse, într-unul care oferă pietrenilor
servicii de calitate. Şi ceea ce este de asemenea important de menţionat, tarifele, stabilite
prin hotărâre de consiliu local, sunt unele accesibile. Un punct câştigat pentru pietreni, dar şi
pentru turiştii care aleg să ne viziteze oraşul şi care au acces la piscină interioară, saună
umedă, saună uscată şi baie turcească, precum şi la serviciile conexe (vestiare, duşuri,
toalete), toate la preţuri accesibile şi la o calitate demnă de un oraş care reprezintă o
destinaţie turistică.

În ceea ce priveşte modul în care au fost administrate Sala Polivalentă şi Stadionul Ceahlăul,
pietrenii îşi amintesc cu siguranţă bucuria trăită atunci când în oraşul de la poalele Pietricicăi
au fost găzduite, în cele mai bune condiţii, meciuri de cupa Davis sau gale de K-1 de talie
europeană, în Sala Polivalentă, sau meciuri ale micilor tricolori, pe Stadionul Ceahlăul. Şi
aceste două obiective aflate în administrarea municipalităţii sunt foarte importante şi am
dovedit că le înţelegem importanţa şi că ştim cum să le gestionăm astfel încât să fie locuri în
care pietrenii, şi nu numai, să poată participa la manifestări sportive şi culturale de
anvergură, de ţinută europeană. Mii de participanţi la evenimente sportive şi culturale au
plecat cu o impresie bună de la Piatra-Neamţ şi au promis că vor reveni. Între timp, ne
preocupăm să întreţinem şi să modernizăm aceste obiective, care sunt accesibile pietrenilor
dornici de sport, de mişcare în aer liber sau în sală.

Referitor la pârtia de schi de pe Cozla, în ciuda dificultăţilor în exploatarea acestui obiectiv,
determinate de condiţiile meteo care nu ne-au fost întotdeauna favorabile, am dovedit că
avem soluţii şi, ori de câte ori a fost posibil, am deschis pârtia pentru iubitorii sporturilor de
iarnă. Sunt obiective ce aparţin pietrenilor şi de care pietrenii trebuie să se poată bucura.
Decizia de a le administra în mod direct a venit după consultări cu cetăţenii, care ne-au cerut
servicii de calitate şi la preţuri pe care să şi le poată permite. Iar noi am încercat şi am reuşit
să le oferim ceea ce şi-au dorit. Este, dacă doriţi, un exemplu de bune practici, un exemplu că
atunci când se face administraţie exclusiv în interesul cetăţeanului se obţin rezultate care se
traduc în creşterea calităţii vieţii pentru fiecare dintre noi.

Municipiul Piatra Neamţ are finalizat şi aprobat noul Plan Urbanistic General al oraşului, cel
mai important document urbanistic al unei localităţi.

Noul PUG a fost finalizat în anul 2019, Piatra-Neamţ fiind la acea vreme printre puţinele
municipii din ţară care aveau un PUG actualizat. Planurile Urbanistice Generale cuprind
reglementări şi regulamente de urbanism locale pentru întreg teritoriul oraşului,
delimitează suprafeţele intravilane şi extravilane, stabilesc regimurile de înălţime ale
clădirilor, categoriile de folosinţă ale diverselor zone şi cuprind norme generale pentru
documentaţiile ulterioare de urbanism de rang inferior. Finalizarea noului PUG reprezintă şi
un suport important pentru dezvoltarea oraşului, un sprijin pentru cetăţeni dar şi pentru
companiile care vor să investească în Piatra-Neamţ.

În întreg mandatul meu am efectuat anual lucrări de reparație şi modernizare a mobilierului
urban, am achiziţionat și montat în total peste 500 de bănci și aproximativ 1000 de coşuri de
gunoi stradale.
Începând cu anul acesta, am demarat modernizarea tuturor locurilor de joacă din oraș, prin
înlocuirea echipamentelor existente cu altele noi și moderne, într-un program etapizat
derulat pe parcursul a trei ani. În Piatra-Neamț sunt 46 de locuri de joacă publice, de
întreținerea cărora se ocupă societatea Consiliului Local Publiserv. De asemenea, ca urmare a
semnării contractelor de finanțare din fonduri europene prin care se vor realiza până la
finalul anului viitor trei grădini publice urbane cu zone de recreere și petrecere a timpului
liber, se vor suplimenta și spațiile de joacă pentru copii.
Am montat 30 de rastele pentru biciclete în
cele mai importante zone și am modernizat
toate foișoare de odihnă și relaxare din oraș.
Am achiziţionat și montat 50 de
echipamente fitness în cinci zone publice ale
oraşului, anul acesta realizând platformele
betonate pe care vor fi amplasate.
Am modernizat și extins adăpostul pentru
câini fără stăpân, de la 248 capete la 500 de
capete, efectul fiind îmbunătățirea
gestionării problemei câinilor comunitari și
mai puține patrupede libere pe strazile
orașului.

III. EDUCAŢIE, SĂNĂTATE, SPRIJIN PENTRU FAMILIILE TINERE, SERVICII SOCIALE
În mandatul în care am condus Primăria Piatra-Neamţ am făcut o tradiţie din a premia
performerii pietreni. Fie că a fost vorba despre olimpici, despre elevii care au obţinut notă
maximă la examenele naţionale, ori despre personalităţi din lumea sportului sau din a
culturii, toţi cei care au dovedit că pot face performanţă au fost premiaţi de municipalitatea
pietreană. Performerii orașului nostru trebuie premiați pentru rezultatele obținute și
încurajați să continue să obțină performanță. Sunt oameni cu care ne mândrim și care prin
rezultatele obținute fac cinste orașului nostru și îl promovează. A fost o plăcere deosebită de
fiecare dată să-i premiem pe seniorii noştri, pe cei care ne-au crescut, educat, ne-au făcut
oameni. Mă refer la premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Îmi doresc
ca această tradiţie să fie păstrată. Conducătorii orașului, oamenii politici, indiferent cine sunt
ei, vin şi trec, iar funcţiile pe care le ocupă la un moment dat sunt trecătoare, însă
perfomanţele acestor pietreni vor rămâne mereu în cartea de aur a oraşului. Munca depusă
de ei pentru a obţine aceste rezultate trebuie să fie mereu recunoscută şi apreciată.

Municipiul Piatra-Neamţ a fost anual gazdă pentru evenimente educaţionale importante,
naționale sau internaționale care au fost susținute financiar cu fonduri de la bugetul local.
În acești patru ani au fost alocaţi, pentru lucrări de investiţii, reparaţii şi dotări în unităţile
şcolare pietrene, peste 12 milioane de lei. Printr-un dialog permanent și o strânsă legătură cu
directorii unităților școlare, am reușit să asigurăm în școli condiții dintre cele mai bune
pentru desfășurarea cursurilor. De asemenea, am acordat în fiecare an școlar burse sociale
pentru aproximativ 800 de elevi .

A fost o preocupare constantă în acest mandat oferirea de locuințe ANL tinerilor din PiatraNeamț. Am reușit astfel, în ultimii 4 ani, să oferim la fiecare sesiune pentru depunerea
dosarelor câte o locuință ANL tuturor solicitanților care au îndeplinit condițiile legale. Pentru
a continua pe aceeași linie, ne-am preocupat ca Agenția Națională pentru Locuințe să aprobe
construirea de noi blocuri de locuințe ANL și am am obținut includerea într-un program care
cuprinde realizarea a 3 blocuri de locuințe în municipiul Piatra-Neamț, care se vor realiza
etapizat. Anul acesta este programat a se finaliza primul bloc dintre cele trei, un bloc cu 20
de unitati locative care vor fi repartizate tinerilor până în 35 de ani, conform criteriilor
stabilite de ANL.

Am investit în Centre Medicale de Permanenţă, pentru ca pietrenii să poată avea acces la
servicii medicale de calitate în proximitatea locuinţei. Lunar, la centrele de permanenţă pe
care le-am deschis în municipiul Piatra-Neamţ s-au prezentat peste o mie de persoane.
Pietrenii au avut acces la servicii medicale şi a fost şi un câştig pentru Spitalul de Urgenţă, în
special pentru Unitatea de Primiri Urgenţe, pentru că a fost degrevată activitatea medicilor
din acest compartiment, acolo unde ştim cu toţii că adresabilitatea pacienţilor este una
foarte mare. Mi-am dorit, şi eu cred că am şi reuşit, ca toţi pietrenii să poată apela la
serviciile unui centru medical de permanenţă în apropierea locuinţei, indiferent de cartierul
în care stau. Sunt şapte astfel de centre, un număr bun raportat la numărul de locuitori ai
oraşului, şi fiecare dintre ele au dotările şi personalul necesar pentru ca pietrenii să poată
beneficia de servicii medicale de calitate. Aşa cum am spus, sănătatea pietrenilor este pentru
mine o prioritate şi va fi o prioritate şi în viitorul mandat de primar al municipiului.

IV. ORDINEA ŞI LINIŞTEA PUBLICĂ, SPRIJINIREA ASOCIAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE,
CULTURII ŞI SPORTULUI LOCAL

Ordinea şi liniştea publică au ocupat un loc important în programele de guvernare locală
anuale.Am mărit numarul de patrule prezente pe străzi, am asigurat fondurile și resursele
materiale necesare funcționării Poliției Locale. Pentru creşterea gradului de siguranţă a
cetăţenilor şi combaterea faptelor antisociale, avem în folosinţă, în acest moment,
aproximativ 100 de camere de supraveghere video, în punctele importante ale oraşului.
Continuăm etapizat să creştem numărul de camere de supraveghere prin amplasarea
acestora şi în alte zone ale oraşului.

ONG-urile locale au beneficiat anual de câte trei sesiuni de finanţare, prin care am sprijinit
financiar proiecte și evenimente de interes local. Sala Polivalentă din Piatra Neamţ a găzduit
în fiecare an competiţii importante. Pe lângă jocurile oficiale ale echipelor locale de handbal,
volei sau futsal, s-au desfăşurat competiții naționale și internaționale, cum ar fi meciuri de
Cupă Davis, Campionatul Naţional de Dans Sportiv, meciuri internaţionale de fotbal de sală
sau Galele Dynamite Fighting Show.
Am sprijinit financiar și logistic sute de evenimente organizate la Piatra-Neamț în toate
domeniile de activitate.
Am susținut financiar echipele sportive locale și le-am facilitat accesul la bazele sportive
publice.

V. Dezvoltarea turismului, promovarea orașului și creșterea atractivității turistice a
municipiului Piatra-Neamț

An de an am fost prezenţi la principalele manifestări din domeniul turismului pentru a
promova oraşul, în vederea creşterii numărului de turişti care ne vizitează, cu efecte
benefice asupra economiei locale. Am realizat calendarul anual de evenimente pentru
Municipiul Piatra-Neamţ, pe care l-am prezentat la târgurile de turism ale României. „Hora
Unirii”, „Turn Folk Piatra Neamţ”, „Festivalul Dacic Petrodava, „Sărbătoarea Curţii Domneşti,
„Piatra Fest 2019”, „Vacanţele Muzicale”, „Târgul de Crăciun” – sunt doar câteva manifestări
devenite tradiţie, care au adunat mii de pietreni pe platoul de la Curtea Domnească şi în
acest an.

Am lansat în anul 2018 aplicația mobilă Piatra Neamț City App și website-ul
www.piatraneamtcity.ro, două instrumente care facilitează atât dialogul între administrația
publică și cetățeni, cât și promovarea turistică a orașului și a operatorilor locali din turism.

Peste 16.500 de turiști au trecut pragul Centrului Național de Informare și Promovare
Turistică Piatra-Neamț în cei 4 ani și jumătate de existență, depășind targetul asumat prin
proiect de 10.000 de turiști în primii 5 ani de la înființare.
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Piatra-Neamț a fost înființat în anul
2015 prin proiect cu finanțare europeană, fiind deschis efectiv pentru public în data de 2
februarie 2016. Până în prezent au vizitat centrul pentru a solicita informații sau materiale de
promovare peste 16.500 turiști din țară și străinătate. Din statisticile lunare se observă că cel
mai mare număr de turiști se înregistrează în perioada iunie-septembrie.

Am considerat întotdeauna o prioritate la nivelul municipiului Piatra-Neamț componenta
turistică, iar în acest an când foarte mulți români s-au orientat către turismul intern ne dorim
ca orașul nostru să fie ales ca destinație de vacanță de cât mai mulți turiști din toate zonele
țării. Un alt deziderat este creșterea numărului turiștilor străini care ne vizitează pentru că
avem un cadru natural deosebit, vestigii istorice, muzee cu un patrimoniu de excepție, ștrand
și telegondolă și ne aflăm aproape de cele mai importante obiective turistice ale județului.
Continuam activitatea de promovare a orasului si pregătim noi proiecte care să crească
atractivitatea orașului pentru turiștii români și străini.

VI. Comunicarea, deschiderea primăriei către cetățenii orașului, implicarea
membrilor comunității în luarea deciziilor majore și transparența în activitatea
municipalității pietrene.
Am reorganizat Biroul pentru Relații cu
Publicul, astfel încât fiecărui cetățean să îi fie
rezolvate solicitările într-un mod simplu și
rapid și am realizat un program foarte clar
de audiențe oferite de conducerea, Primăriei
de care au beneficiat în acești 4 ani peste
2000 de pietreni. Am dezvoltat canale
alternative de comunicare între cetățeni și
primărie, înființând secțiuni noi pe site-ul
instituției pentru propuneri de proiecte sau
sesizări, dar și pentru programări online la
serviciile de stare civilă și evidența
populației.
Am realizat o pagină de Facebook a orașului pentru a comunica evenimente, pentru a oferi în
timp real informații despre activitatea primăriei, dar și pentru a putea acorda audiențe
pentru un număr și mai mare de persoane, online de data aceasta. Impactul afișat de
facebook pentru audiențele on-line a fost de 25.000 de persoane pe fiecare sesiune, ceea ce
denotă interesul crescut al pietrenilor pentru dialog și implicare în viața comunității.

Un alt canal de informare a fost dezvoltat prin aplicația Piatra Neamț
City App, prin intermediul căreia pietrenii pot raporta diverse probleme
și incidente din oraș. De la lansarea aplicației, în urmă cu 2 ani, au fost
raportate peste 550 de incidente.
De asemenea, în
cadrul aplicației a
fost dezvoltat și
un ghid turistic
digital destinat
turiștilor și
operatorilor
economici în
domeniu.
Deciziile importante pentru comunitate s-au luat prin consultarea membrilor ei. La începutul
fiecărui an am organizat întâlniri cu reprezentanți ai categoriilor socioprofesionale
importante din comunitate pentru consultări în privința bugetului și a acțiunilor necesare în
vederea îmbunătățirii activității. De asemenea, pe parcursul anilor, am realizat sondaje de
opinie, dezbateri publice și întâlniri cu cetățenii pe diverse subiecte de importanță pentru
oraș.
În afara acestor modalități de comunicare, am fost prezent periodic pe teren, în fiecare
cartier al orașului, stând de vorbă la fața locului cu cetățenii care își doreau rezolvarea unor
probleme edilitare.

Prin susținerea dumneavoastră, pentru care vă
mulțumesc, am preluat în urmă cu patru ani
mandatul de primar al acestui oraș. Odată cu
instalarea în funcție, am deschis primăria către
cetățeni și am transparentizat activitatea acestei
instituții, astfel încât fiecare cetățean al orașului să
cunoască cum se cheltuie banii din taxele și
impozitele pe care le plătește. Am fost într-un
dialog permanent cu dumneavoastră, la primărie,
pe stradă sau în mediul online. Am început
digitalizarea administrației publice locale și am
dezvoltat căi moderne de comunicare cu cetățenii
orașului.
De altfel, v-am demonstrat că opinia dumneavoastră contează și v-am implicat în deciziile majore
ale comunității noastre, inclusiv la începutul fiecărui an, atunci când se stabilea bugetul anual, prin
organizarea de consultări și dezbateri publice.
Un oraș este ca o gospodărie. Întotdeauna mai este ceva de făcut, mai este ceva de reparat sau de
construit.În ceea ce mă privește, rămân același om pe care-l cunoașteți. Deschis pentru dialog,
pentru a vă asculta problemele și a mă strădui să le rezolv. Ne vom întâlni în continuare nu doar la
primărie, ci și în parc, pe stradă sau la cumpărături, dornic să vă cunosc pe fiecare în parte. Vreau
să fiu în mijlocul oamenilor și nu deasupra lor. Voi continua să fiu primarul fiecăruia dintre
dumneavoastră, într-un oraș în care să domine o atmosferă de colaborare și respect. Un oraș în
care normalitatea să însemne performanță, dialog și corectitudine.
Cu respect,
Dragoș Chitic
Primarul Municipiului Piatra-Neamț

