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Astăzi, primarul Andrei Carabelea a făcut o vizită de lucru în ștrand și la cele trei grădini 

publice care se realizează la Piatra-Neamț prin proiecte cu finanțare europeană.  

Vizita în ștrand a avut ca scop verificarea modului în care au fost realizate pregătirile 

pentru sezonul estival 2021 (deschis oficial pe 5 iunie), dar și întâlnirea cu pietrenii care 

frecventează această zonă de agrement pentru a afla impresiile lor și solicitările pentru 

investiții viitoare. Unul dintre vizitatori a făcut o propunere referitoare la muzica ambientală 

din ștrand, aspect care va fi rezolvat în curând printr-un parteneriat cu un post de radio local.  

Reamintim faptul că în data de 14 iunie se va organiza o nouă licitație pentru atribuirea 

celor 16 spații comerciale disponibile în ștrand, respectiv terenuri, căsuțe și terase. Mai multe 

detalii puteți obține accesând linkul: https://www.primariapn.ro/.../anunt_licitatie_spatii...  

„Am revenit în ștrand pentru a vedea cu ochii mei îmbunătățirile aduse prin lucrările 

realizate în ultima lună și pentru a avea un feedback real de la pietreni. M-a bucurat că cei cu 

care am stat de vorbă s-au declarat mulțumiți de aspectul actual și facilitățile oferite. În 

continuare vom acorda o atenție deosebită întreținerii și dezvoltării ștrandului pentru a crește 

atractivitatea acestuia pentru pietreni și turiști. Pentru că îmi doresc ca următoarele investiții 

să râmână deocamdată o surpriză, voi dezvălui doar primele proiecte care se vor materializa 

până la sfârșitul acestui sezon: zone de relaxare cu balansoare și un mini parc de aventură. M-

a impresionat unul dintre copiii cu care am vorbit, care m-a rugat să aduc soarele. I-am 

promis că vom încerca prin tot ce facem să atragem cât mai multe raze de soare în oraș” a 

declarat primarul Andrei Carabelea  

Lucrările la cele 3 grădini publice din cartierele Pietricica, Văleni și Speranța au început în 

luna aprilie a acestui an, iar stadiul de progres al lucrărilor este cuprins între 10 și 20 la sută. 

Cele 3 grădini publice nou create vor oferi condiții pentru mișcare în aer liber, joacă și 

recreere.  

”Un oraș civilizat trebuie să ofere locuitorilor săi inclusiv zone de agrement la standarde 

înalte, care să răspundă nevoilor tuturor categoriilor sociale și de vârstă, atât în zonele 

centrale, cât și la periferie. Am verificat personal șantierele pentru că țin foarte mult la 

calitatea lucrărilor realizate la Piatra-Neamț. Am apreciat faptul că se lucrează în ritm alert și 

ne vom asigura că se vor respecta termenele prevăzute în proiect. ” a declarat primarul 

Andrei Carabelea 

Cele 3 grădini publice vor cuprinde zone de promenadă, locuri de joacă pentru copii, zone 

de picnic, fântâni arteziene, iar cea din cartierul Pietricica va avea inclusiv dotări specifice 

pentru animalele de companie. 
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