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1.  
Au început lucrările la cele trei noi zone de agrement din cartierele Pietricica, Speranța și 

Văleni 

Prin proiecte cu finanțare europeană se vor amenaja în Municipiul Piatra-Neamț trei 

grădini publice cu spații recreative pentru copii și adulți în zone din oraș care în momentul de 

față duc lipsă de astfel de parcuri. Lucrările au demarat deja în toate cele trei cartiere, iar 

termenul de finalizare este prima jumătate a anului viitor. 

Parcurile vor oferi condiții pentru mișcare în aer liber, joacă și recreere. În plus, prin aceste 

proiecte vor fi valorificate terenurile aflate în prezent în stare de degradare, astfel încât să se 

asigure îmbunătățirea mediului, a aspectului zonei și a condițiilor de viață pentru localnici.  

Astăzi, după o vizită de lucru pe cele trei șantiere, primarul Andrei Carabelea a 

declarant: „Atunci când am candidat, am spus că voi fi primarul tuturor pietrenilor. Și mă țin 

de promisiune. Așa că una dintre prioritățile mele este ca toți pietrenii, indiferent că locuiesc 

în centru sau la periferie, să aibă acces la condiții de trai moderne. Demne de #nouaPiatra. De 

asemenea, rolul unui primar este să identifice proiectele bune începute anterior, să le scoată 

din sertare și să le implementeze, dacă sunt bune. Am spus-o de multe ori: proiectele nu sunt 

pe persoană fizică, ci sunt ale tuturor pietrenilor. Mă voi asigura că termenul de execuție va fi 

respectat și voi verifica periodic stadiul și calitatea lucrărilor, pe care vi le voi comunica și 

dumneavoastră. Sunt convins că rezultatul final va merita așteptarea”.  

Lucrările ce vor fi efectuate constau în pregătirea terenului de amplasament și amenajarea 

unei zone verzi, dotate cu sistem automat de irigare, pentru accesul nelimitat al publicului, 

constând în parc și grădină, plantată cu arbori, arbuști, flori și gazon. Pe spațiul verde, în 

limita a 10% din suprafața acestuia, vor fi amenajate alei pietonale, locuri de joacă moderne 

pentru copii, fântâni arteziene. Cele trei grădini publice vor fi dotate cu bănci cu mese pentru 

picnic, mese de șah, bănci stradale, cișmele și stâlpi de iluminat. Grădina publică din cartierul 

Pietricica va avea amenjată în plus o zonă de fitness pentru adulți, dar și o zonă împrejmuită 

dedicată animalelor de companie, cu dotări specifice.  

În cele trei parcuri va fi asigurat WI-FI gratuit și supraveghere video permanentă, iar 

accesul publicului va fi nelimitat. Totodată, proiectul creează condiții facile pentru accesul 

persoanelor cu dizabilități. 

 

2. 
Astăzi, de  iua Internațională a  romilor, în locul unei simple urări pe faceboo , primarul 

Andrei Carabelea a ales să se întâlnească cu locuitorii cartierului Văleni 2.  

Andrei Carabelea   „Mi-am propus în această vizită să îi impulsionez să trăiască într-un 

mediu civilizat și să îi fac să conștientizeze că sunt parte din comunitatea pietreană. Doar așa 

le pot cunoaște problemele reale și putem găsi soluții, împreună.  

Cred că puteți vedea din imagini cam ce am găsit acolo, orice adjectiv ar fi de prisos. Vă 

spun, însă, ce nu se vede în poze  am găsit receptivitate, deschidere și dorința de a locui într-o 

zonă curată.  

Vizita mea de lucru a avut un rezultat concret  am stabilit împreună cu ei ca în maxim o lună 

zona Văleni   să arate impecabil. Atât timp cât se vor ține de promisiune, vor avea tot 

sprijinul municipalității în ceea ce privește preluarea deșeurilor rezultate din ecologizarea 

zonei, precum și rezolvarea problemelor care sunt de competența instituției noastre. M-au 
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asigurat că vor termina chiar mai repede decât le-am solicitat. Le-am promis și eu un lucru  

că voi reveni în zonă săptămânal pentru a vedea care este stadiul lucrărilor. Și mă voi ține de 

cuvânt!  

Vă mărturisesc că am plecat optimist de la această vizită. Prin dialog și cooperare orice este 

posibil. Trebuie doar să lăsăm prejudecățile deoparte și să înțelegem că #nouaPiatra suntem 

toți.” 
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