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   Dacă anul 2015 a stat sub semnul aducerii Primăriei 
   sub semnul normalității, 2016 va fi anul lansării 
   performanței pentru Piatra Neamț.  

Principalul obiectiv pe care eu și echipa mea ni-l asumăm pentru acest an este 
cel al ridicării Municipiului Piatra Neamț la înălțimea statutului de ”Perlă a 
Moldovei”. 

Experiența  anului 2015 ne-a arătat că putem asigura întreținerea orașului și a 
servicilor publice de calitate cu un buget redus. Este nevoie doar de o bună 
administrarea a banilor și de o strategie de dezvoltare coerentă. De asemenea, 
am avut ocazia de a vedea că o absorbție consistentă de fonduri europene ne va 
ajuta să realizăm investițiile mari de care orașul are nevoie. 

Pentru aceasta am pus la punct un Program de guvernare locală – o strategie 
de dezvoltare care s-a născut și în urma consultărilor cu pietrenii. Ei ne-au 
ajutat să ne definim prioritățile, iar pentru aceasta le mulțumesc! Împreună am 
reușit să ne dăm seama care sunt urgențele de care avem nevoie pentru a 
transforma Piatra Neamț într-un oraș performant. 
 

  
 
 



1. Comunicarea permanentă cu cetățenii 

 



La fel ca în anul 2015 comunicarea permanentă cu cetățenii, transparența în 

actul decizional și satisfacerea nevoilor de informare a cetățenilor reprezintă 

unul dintre punctele centrale ale programului de guvernare local pentru anul 

2016. 

 

Biroul Relații cu Publicul, precum și departamentele ce intră în contact direct 

cu publicul de la Direcția de Taxe și Impozite și de la Serviciul de Evidență a 

Persoanei, vor fi atent monitorizate pentru a veni în întâmpinarea problemelor 

cetățenilor. 

 

În anul 2015, primăria a dezvoltat o serie de servicii care să ușureze relația 

cetățean-administrație. Astfel, pe lângă canalul de comunicare 

www.domnuleprimar.ro unde cetățenii pot trimite sesizări și primi răspunsuri și 

rezolvări de la departamentele de specialitate, la fel și pe pagina de facebook 

cetățenii pot afla informații despre activitatea primariei, cât și pot sugestii și 

sesizări. 
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Pentru că pietrenii își doresc să trăiască intr-un oraș cu o administrație 

eficientă și receptivă, în anul 2016 ne-am propus eliminarea birocrației prin 

postarea pe site-ul instituției (www.primariapn.ro) a tuturor cererilor necesare 

pentru obținerea documentelor eliberate de municipalitate, cât și cadrul legal 

al emiterii documentelor. 

In luna februarie, pe site-ul primăriei  vom inaugura un nou canal de 

comunicare direct, între primar și cetățeni, unde pietrenii pot trimite direct 

primarului sugestiile și propunerile lor.  
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2.Internetul - un mijloc modern de 

comunicare 



• Dezvoltarea zonei IT ne preocupă în mod constant. Din  luna februarie 

pietrenii își pot achita Taxele și Impozitele Locale atât pe site-ul primăriei 

cât și pe platforma www.ghiseul.ro, fără a mai fi nevoiți să se deplaseze la 

sediul Direcției de Taxe și Impozite; 

• Site-ul www.primariapn.ro își va schimba interfața, pentru a fi mai ușor de 

folosit; 

• În anul 2015 am reușit să oferim internet wifi gratuit în zona Curtea 

Domnească. În 2016 astfel de zone în care cetățenii pot accesa gratuit 

internetul se vor extinde. 
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3. Proiecte urbanistice 



• Finalizarea P.U.G-ului  și implementarea Planului de Mobilitate Urbană; 

 

• Serviciul Urbanism din cadrul primăriei are ca sarcină realizarea de plăcuțe 

tipizate pentru toate statuile și monumentele din oraș; 

 

• Punctul Belvedere de pe masivul Cozla va fi pus în valoare cât și zona din 

jurul acestuia  prin amenajări peisagistice; 

 

• Serviciul Urbanism are ca sarcină implicarea în viitoarele proiecte europene 

pentru găsirea celor mai bune soluții arhitecturale la proiectele de extindere a 

Curții Domnești, acoperirea  Pârâului Cuiejdi și realizarea pistelor pentru 

bicicliști. 

 

  

       Urbanismul are ca principal scop stimularea evoluției complexe a 

orașului, prin elaborarea și implementarea unor strategii de dezvoltare 

pe termen lung. În anul 2016 avem următoarele obiective: 



4. Administrarea patrimoniului municipiului 

 



• Va continua monitorizarea atentă a contractelor pentru servicii publice 

concesionate, parcări și colectarea deșeurilor;  

 

• Vom valorifica centralele termice dezafectate, una dintre destinații 

putând fi transformarea lor în cluburi ale persoanelor vârstnice; 

 

• De asemenea, vom urmări cu ajutorul aplicațiilor informatice 

contractele pentru concesionarea imobilelor și a serviciilor de închiriere; 

vom pune în valoare a bunurile publice precum parcare subterană de pe 

strada Cuza Vodă și fosta Policlinică cu plată;  

 

• Se vor organiza licitațiile pentru administrarea eficientă a Pieței 

Mărăței, a Restaurantului ”Monte Carlo”, a Restaurantului ”Popasul 

Haiducilor”; se va face o monitorizare atentă a contractului cu  F.C. 

Ceahlăul aflat în derulare. 

 



5.Piatra-Neamț un oraș, curat, aerist și bine 

întreținut 
 

  



Calitatea vieții locuitorilor din Piatra Neamț este reflectată și de grija pentru 

mediul înconjurător. Un oraș curat, aerisit și bine întreținut este un oraș în care 

oamenii trăiesc mai bine. 

 

•Vom pune în funcțiune toate cele 7 fântâni arteziene; 

•În toate zonele orașului se vor face amenajări peisagistice prin plantarea de 

arbori, flori și gazon; 

•Aleile pietonale vor fi refăcute, acolo unde este cazul și erbicidate; 

•Se vor monta 100 de bănci și 500 de coșuri de gunoi în toate zonele orașului. 

 

 

 

 

 

 



• Bulevardul Nicolae Dăscălescu va fi amenajat prin plantarea de arbori și 

arbuști și înființarea de noi spații verzi; 

• Copii din cartierele Văleni și Dărmănești vor avea 4 noi locuri de joacă (pe 

Aleea Ulmilor, str. Dărmănești și în zona Văleni 1, Școala și Grădinița din 

Văleni); 

• Se vor monta garduțuri metalice ornamentale în zona blocurilor unde se calcă 

frecvent spațiul verde; 

• În toate cartierele vor fi montate echipamente pentru fitness în aer liber. 



Pentru o administrație performantă este importantă menținerea 

curățeniei orașului.  

• Vom monitoriza atent zonele în care se aruncă necontrolat deșeuri. Ne-am 

propus ca în 2016 să eliminăm această problemă; 

• Vom monitoriza atent modul în care societatea Bratner colectează deșeurile;   

• Vom analiza contractul prin care au fost concesionate cimitirele umane și 

vom supraveghea respectarea prevederilor  contractuale și îmbunătățirea 

calității acestor servicii;  

• Din anul 2016 municipiul Piatra-Neamț va avea un centru de colectare a 

uleiului menajer folosit;  

• Din anul 2015 am început un proces de identificare a proprietăților 

neîngrijite și aplicarea măsurilor legale, proces ce va continua și în anul 2016. 

• Vom monta panouri de afișaj  

a evenimentelor, spectacolelor,  

pentru a elimina lipirea  

necontrolată a afișelor. 



• Vom crește gradul de siguranță a pietonilor prin montarea de  semafoare cu  

buton și vopsirea în roșu a trecerilor de pietoni cu trafic intens. 

•  Se vor realiza rampe de acces la majoritatea trecerilor de pietoni pentru 

persoanele cu handicap locomotor. 

• Vom asigura fluidizarea traficului prin amenajarea mai multor sensuri 

giratorii, precum cel avut în vedere, din intersecția dintre Bulevardul Traian cu 

strada Lămâiței. 

 

 

 

 

• O preocupare constantă este siguranța cetățenilor, pentru aceasta vom 

suplimenta numărul de agenți de ordine publică, vom realiza un plan eficient 

de patrulare pe zone ale orașului pentru combaterea cerșetoriei și pentru 

stoparea vandalizării bunurilor de pe domeniului public și din cel privat. 



6. Absorbția Fondurilor Europene 
 

  



        O parte considerabilă din proiectele necesare orașului Piatra Neamț 
poate fi acoperită prin absorbția Fondurilor Europene. Orașul nostru poate 
absorbi cel puțin 60 de milioane de euro din bani europeni din exercițiul 
financiar 2016-2020. Lucrăm la pregătirea aplicațiilor necesare pentru 
depunerea proiectelor din cadrul portofoliului de necesități stabilit împreună 
cu factorii de decizie din cadrul Primăriei.  

 

  

 

 

 

 

          

 

       Pentru a ne asigura de succesul acestui demers, vom promova și vom 
sprijini depunerea documentațiilor conform calendarului privind deschiderea 
apelurilor de proiecte. Demersul va fi urmat de monitorizarea proiectelor 
desfășurate și remedierea problemelor apărute în exploatare sau a celor care 
țin de garanția oferită de constructori. 

 



7. Investiții pentru Piatra-Neamț 
  

 



Un oraș aflat în inima Moldovei are nevoie de investiții pe măsură. Este vorba 

despre lucruri care trebuie făcute. 

 

O serie de investiții punctuale își reclamă urgența: 

• Reconstrucția Pieței Centrale, care va începe în luna februarie pentru ca în 

vara acestui an comerțul să se desfășoare în condiții normale; 



• Vom continua campania de asfaltare a străzilor pe care nu este asigurată o 

circulație optimă. De aceea, vom asigura asfaltarea unei lungimi de 

aproximativ 6 km de străzi care nu avut niciodată asfalt, în cartierele Gara 

Veche, Sărata, Vânători, Dărmănești și Ciritei.  

• În egală măsură vom continua campania de reparații capitale pe mai multe 

artere, precum strada Gral Nicolae Dăscălescu, Mihai Eminescu, Mihai 

Viteazu (zona Orion) și strada Fermelor. 

• Pe str. Gral Nicolae Dăscălescu, tronsonul reclamat de participanții în 

trafic, am renunțat deja la două limitatoare de viteză și se analizează 

posibilitatea de a renunța la cel puțin încă două, prin înlocuirea acestora cu 

mijloace moderne de semnalizare a trecerilor de pietoni și de monitorizare a 

traficului auto.  



• Se are în  vedere menținerea străzilor în condiții bune prin lucrări periodice 

de reparații și aducerea capacelor căminelor rețelelor de utilități la cota 

străzii odată cu înlocuirea progresivă a actualelor capace cu altele din 

material compozit. 

• Se vor repara pavajele aleilor pietonale din oraș și vom continua lucrările 

pentru a finaliza tronsonul de trotuar de pe str. Fermelor. 



•Vom realiza investițiile necesare în unitățile de învățământ pentru a asigura 

condițiile optime în desfășurarea actului educațional. 

• Vom relua lucrările de mansardare a blocurilor de locuințe pentru a oferi un 

sprijin tinerelor familii din Piatra-Neamț. 

• Totodată, ne-am propus demararea unui proiect împreună cu Agenția 

Națională de Locuințe care constă în construirea de locuințe pentru 

specialiști; vom stimula în acest fel specialiștii din domeniul medical să 

profeseze în Piatra-Neamț pentru a oferi pietrenilor servicii medicale de 

calitate. 

• În prima jumătate a acestui an  

se va înființa un nou Centru 

de Permanență ce va deservi  

Cartierele Gara Veche, Vânători, 

1 Mai și Mărăței Sud. 

•  În 2016 va continua proiectul  

început la sfârșitul anului trecut,  

de refacere a fațadelor blocurilor.  

•Fostul cămin al Colegiului  

de Transporturi va fi reabilitat și  

transformat în bloc de locuințe  

sociale. 



• Vom reabilita și vom extinde adăpostul de noapte din Speranța.  

• Vom renova Hala din cartierul Speranța, pentru a putea fi folosită ca spațiu 

de depozitare și pentru distribuirea ajutoarelor alimentare de la Uniunea 

Europeană. 

• Este extrem de importantă regularizarea pârâului Bolovoaia din cartierul 

Văleni pentru a evita inundațiile. 

• Vom relua trimiterea de solicitări către Guvernul României pentru finanțarea 

Școlii și a Grădiniței din Speranța.  

• Vom face demersurile necesare către guvern pentru reabilitarea 

Cinematografului Cozla. 
 



8. Proiecte de viitor pentru Piatra Neamț 
 

• Ne propunem să creștem atractivitatea turistică a masivului Cozla prin 

găsirea unei modalitati de finanțare pentru investitii în infrastructura turistică 

ce vor permite desfășurarea de activități și în afara sezonului rece  (carusel 

montan, parc aventura etc.) 

• În 2016 vom începe întocmirea documentațiilor necesare pentru înfiintarea 

unei UNIVERSITĂȚI DE STAT LA PIATRA-NEAMȚ. Este un proiect 

ambițios, dar vrem să oferim posibilitatea tuturor tinerilor din județul Neamț 

de a urma cursuri universitare. 



Așteptarea cetățenilor este ca în 2016 să le fi asigurate servicii publice cel 

puțin la același nivel ca cele din 2015.  Pot să le garantez că așa se va 

întâmpla. Dar 2016 trebuie să însemne și ambiții mai mari pentru Piatra 

Neamț. Orașul are nevoie de proiecte noi, iar eu și echipa mea vom face 

tot ce putem pentru îmbunătățirea infrastructurii urbane și pentru 

atragerea de investiții în vederea creării de locuri de muncă  

 

 

 
Cred în potențialul orașului 

nostru, cred că putem 

genera mai multă 

dezvoltare în Piatra Neamț 

și cred în capacitatea 

pietrenilor de a funcționa și 

mai bine, într-o comunitate 

locală închegată, puternică 

și reprezentativă pentru 

întreaga regiune.  

 


