
 

Susținem sportul și performanțele sportive, de aceea venim în 

întâmpinarea cluburilor sportive din oraș cu tarife reduse și chiar 

gratuități pentru utilizarea spațiilor din cadrul Sălii Polivalente din 

Piatra-Neamț. 

 

�  Această măsură face obiectul unui proiect de Hotărâre de pe 

ordinea de zi a ședintei Consiliului Local din data de 28.01.2021, ce 

vizează noile tarife, respectiv modificările la Regulamentul de 

organizare și funcționare a Sălii Polivalente din Municipiul Piatra 

Neamț. 

 

   Astfel, cluburile sportive din oraș care dețin certificat de identitate 

sportivă vor beneficia de o reducere de 75% la tarifele de închiriere 

pentru Sala Polivalentă. Totodată, se va face o diferențiere a tarifelor 

pentru anumite intervale orare: 10:00-17:00 ( de luni până vineri ) se 

acorda o reducere de 50% la tariful general. Pentru cluburile sportive 

cu certificat de identitate sportivă reducerile se vor cumula.  

 

  Liceul cu Program Sportiv din Piatra-Neamț beneficiază de 

gratuitate la utilizarea spațiilor de la Sala Polivalentă, gratuitate ce se 

poate acorda și ONG-urilor de utilitate publică, certificată prin 

Hotărâre de Guvern, doar la cererea acestora si cu aprobarea 

Consiliului Local.  

 

  În toate cazurile, inclusiv al celor care vor beneficia de reducere și 

gratuitate se va achita separat o contribuție pentru utilități. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesizări rezolvate  

 

 Ca urmare a sesizărilor primite de la pietreni, pe parcursul  lunii 

ianuarie au fost înlocuite în diferite zone din oraș 158 de becuri.  

 

� Mulțumim celor care au făcut aceste sesizări, contribuind la 

rezolvarea unor situații de care beneficiem cu toții. Vă rugăm să ne 

semnalați în continuare problemele pe care le sesizați, pentru a putea 

interveni pentru soluționare în cel mai scurt timp.  

 

 La nivelul municipiului Piatra-Neamț sunt în prezent peste 8500 de 

corpuri de iluminat, iar sesizările dumneavoastră cu privire la 

funcționarea acestora  ne sunt foarte utile.  

 

✅Sesizările referitoare la defecțiuni la sistemul de iluminat sunt între 

cele mai frecvente, dar situația va fi remediată în viitorul apropiat, ca 

urmare a implementării la Piatra-Neamț a două proiecte cu finanțare 

europeană pentru modernizarea și extinderea sistemului public de 

iluminat.  

 

 Vechile becuri vor fi înlocuite cu tehnologie LED, iar sistemul va fi 

monitorizat și controlat prin telegestiune, ceea ce va permite 

sesizarea în timp real a defecțiunilor și intervenția rapidă pentru 

remediere. 


