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În contextul orientării administraţiei către o transparenţă totală a activităţii 
pe care o desfăşoară în interesul cetăţenilor, atât raportul primarului, cât şi cel al 
viceprimarului  reprezintă  unul  dintre  principalele  instrumente  de  informare 
referitor la modul în care au fost folosiţi banii publici.

Activitatea viceprimarului se desfăşoară având la bază atribuţiile stabilite 
prin dispoziţiile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, precum şi a 
celorlalte acte normative în vigoare.

Conform organigramei  Primăriei  municipiului  Piatra  Neamţ, viceprimarul 
are în subordine următoarele direcţii:

1. Direcţia Patrimoniu
• Compartiment Tehnologia Informaţiilor
• Compartiment Baza de Date
• Serviciul Cadastru, Registru Agricol, Aplicarea Legilor Fondului 

Funciar, Legea 10/2001
• Serviciul Administrare Patrimoniu

2. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
• Serviciul  Autorizări  Construcţii,  Urbanism Nomenclator Stradal 

şi Avizare Tehnică
• Compartiment Urbanism şi Nomenclator Stradal
• Compartiment Disciplina în Construcţii

3. Direcţia Tehnică
• Compartiment Transport Public de Călători
• Compartiment pentru Problemele Locatarilor
• Compartiment Gospodărie Comunală 
• Serviciul Investiţii

Anul  2007 a  marcat  intrarea  noastră  în  marea  familie  europeană, 
acest moment unic fiind un motiv în plus pentru ca  proiecte investitionale 
demarate în cadrul strategiei de dezvoltare durabila a orasului, precum si cele pe 
care  municipalitatea  intentioneaza  sa  le  realizeze   să  înceapă  să-si  atinga 
scopul: transformarea pîna în 2015 a zonei Piatra Neamt într-una dintre cele mai 
importante destinatii turistice din România pentru turismul alternativ, ecologic si 
cultural. 

Anul 2007 a fost unul dintre cei mai buni ani pentru Primăria municipiului 
Piatra Neamţ,  datorită faptului că au început să se concretizeze proiecte lansate 
în ultimii ani .

Astfel, primi paşi în redobândirea  renumelui de „Perlă a Moldovei”, au fost 
făcuţi odată cu momentele  inaugurale  la trei dintre cele mai importante investiţii 
demarate: Baia Comunală, Hala Centrală şi instalaţia de teleski de pe muntele 
Cozla. 
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Activitatea pe care am desfăşurat-o de la preluarea mandatului şi până 
acum a fost fundamentată pe următoarele principii:

• Transparenţa decizională, realizată în principal prin informarea cetăţenilor 
asupra modului în care sunt ulizaţi banii contribuabililor. În acest sens am 
participat la conferinţe de presă, precum şi la emisiuni de tipul audienţelor tv 
pe posturile locale de televiziune.

• Debirocratizarea sau simplificarea procedurilor birocratice, concretizată prin 
obţinerea mai rapidă de autorizaţii, avize, plata taxelor şi impozitelor locale

• Eficienţa  activităţii  din  cadrul  Primăriei,  ce  a  fost  sporită  prin  iniţierea  şi 
demararea procedurilor de certificare a calităţii în instituţie, prin ISO 9001, 
precum şi implementarea Sistemului de Management al Documentelor.

• Promovarea conceptului european de dezvoltare durabilă, prin elaborarea 
unor programe pe termen mediu şi lung în domeniile urbanism, construcţie 
de locuinţe, sisteme de încălzire, protecţia mediului, renunţând la proiectele 
pe termen scurt, care însumau costuri mai mari.

• Creşterea  capacităţii  de  atragere  a  fondurilor  europene,  prin  pregătirea 
administraţiei locale pentru câştigarea de finanţări din fondurile structurale 
ale Uniunii Europene, după aderare.

Activităţi curente

Verificarea, din oficiu sau la cerere, a încasărilor şi cheltuirii de sume din 
bugetul local

Inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi 
domeniului privat al municipiului

Verificarea termenelor de execuţie şi a calităţii  lucrărilor la investiţiile în 
derulare.

Verificarea   realizării   lucrărilor   si    asigurarea   măsurilor   necesare 
conformarii   cu  prevederil  eangajamentelor asumate in procesul  de integrare 
europeană in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile 
furnizate cetatenilor

Activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor am desfăşurat-o în fiecare 
zi de miercuri a săptămânii, dar şi în celelate zile ale săptămânii, ori de câte ori a 
fost necesar.
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Activităţi în cadrul comisiilor

Coordonez comisiile cu caracter permanent:

1. Comisia de aplicare a Legii 10/2001 republicată, privind regimul juridic al 
unor  imobile  preluate  în  mod  abuziv  în  perioada  6  martie  1945  –  22 
decembrie 1989

Comisia a verificat, discutat şi a soluţionat 278 de dosare în anul 2007, dintre 
care:
● În 136 de cazuri s-au dat dispoziţii motivate prin care s-a acordat teren în 

compensare în zona ,,Pietricica”, ,,Băcioaia”;
● În  82 de cazuri de dispoziţii motivate prin care s-a propus acordarea de 

despăgubiri;
● În 6 cazuri s-a dat dispoziţii motivate prin care s-au restituit imobilile sau 

parte din imobile în natură pe fostul amplasament;
● 54 de dispoziţii motivate de respingere a notificărilor; 

Pentru perfecţionarea pregătirii şi îmbunătăţirea cunoştinţelor profesionale am 
propus participarea consilierilor  juridici  la  cursuri  de  perfecţionare  în  ceea ce 
priveşte  Legea  10/2001  şi  Controlul  legalităţii  actelor  administrative  prin 
Contencios administrativ.

2. Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor

În baza Legii Fondului Funciar au fost realizate: 

 măsurători  tarlale  -  aprox. 300  ha  (prin  Contract  prestări  servicii)
 verificare  parcelări  -  aprox.  900  ha  (prin  Contract  prestări  servicii)
 verificare  dosare  depuse  conf.  Legii  fondului  funciar  -  307 

documentaţii
 titluri  de  proprietate  emise  -  95
 Hotărâri  ale  Comisiei  fond  funciar  -  138

Procesul de eficientizare şi de organizare unitară a activităţilor legate de 
administrarea  domeniului  public  şi  privat,  serviciile  publice,  registrul  agricol, 
început  în  anul  2006  a  fost  accelerat  în  anul  2007,  întocmirea  Sistemului 
informaţional specific domeniului imobiliar edilitar şi  băncilor  de  date urbane în 
municipiul Piatra Neamţ, lucrare începută din anul 1998 intrând într-o nouă fază. 
În cadrul acestui proiect s-au realizat:

 Lucrări  geodezice  pe o  suprafaţa  de  2.057  ha  -  100 
 Lucrări  topografice pe o   suprafaţa  de  1.941  ha  -  95 %
 Lucrări  cadastru  imobiliar  pe o   suprafaţa  de  1.353  ha  -  66 %
 Lucrări  cadastru  edilitar  pe o  suprafaţa  de  26  ha  -  2 %
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Activităţi  de  coordonare  şi  eficientizare  a  activităţii  direcţiilor  din 
subordine:

Pentru  a  rezolva  cât  mai  rapid  şi  corect  situaţiile   de  natură  financiar 
contabilă, împreună cu Direcţia economică, am hotărât modificarea organigramei 
si statului de funcţiuni a acesteia pentru anul 2007.

Astfel, Prin Hotararile  Consiliului Local nr.238 din data de 20.06.07 si nr.
276 din data de 26.07.2007  structura organizatorica a Directiei economice  a 
suferit  modificari  menite  sa  conduca  la  un  management  performant  in 
conformitate cu cerintele ISO 2000.

Cele doua servicii  din cadrul directiei s-au unit intr-un singur serviciu si 
anume servicul  buget contabilitate si s-a infiintat biroul de finantare investitii data 
fiind amploarea fara precedent al volumului investitional.

Tot prin modificarea structurii  organizatorice, Serviciul achizitii  publice a 
trecut din subordinea Directiei economice in subordinea directa a ordonatorului 
principal de credite.

Aceste  modificări structurale au fost determinate de punerea în practică a 
descentralizării  activităţii  economice  şi  sociale   de  schimbarea  centrului 
decizional de la nivel central la nivelul administraţiilor locale.

Din cele 202 de solicitări de eliberare a Acordurilor Unice, peste 45 % au 
fost pentru construirea de noi spaţii comerciale, sedii de firmă, agenţii bancare, 
sau  pentru  modernizarea  celor  existente,  ceea  ce  ilustrează  faptul  că  în 
municipiul nostru se dezvoltă un mediu de afaceri sănătos generator şi de noi 
locuri de muncă. 

În mod normal, comerţul având nevoie de reclamă, panourile publicitare 
amplasate în diverse locaţii în municipiu, în număr de 23, însumează 11% din 
investiţii. 

Crearea de noi spaţii comerciale a atras după sine cum era de aşteptat, 
investiţii  în ce priveşte echiparea acestora cu utilităţi (apă, canal, gaz, energie 
electrică, telefonie) în total 24 % din numărul de lucrări.

Între  alte  lucrări  merită  menţionate  cele  6  staţii  de  transport  public  de 
călători, staţii moderne create după modelul occidental.

Totodată  investiţiile  populaţiei  s-au  concentrat  pe  construirea  şi 
medernizarea de locuinţe (peste 45 % din solicitări de Acord Unic), fapt datorat şi 
echipării străzilor cu utilităţi prin eforturile financiare ale Primăriei.

Aceste  cifre  evidenţiază  faptul  că  activitatea  Direcţiei   Urbanism  şi 
Amenajarea Teritoriului devine din ce în ce mai importantă pentru dezvoltarea pe 
termen lung a oraşului.
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Am avut o colaborare strânsă cu serviciile şi compartimentele din cadrul 
Direcţie  Tehnice,  implicându-mă  activ  în  toate  proiectele  demarate  sau 
continuate de către municipalitate anul acesta. 

Anul 2007 a fost un an plin din punct de vedere al proiectelor definitivate, 
dar şi deosebit de dificil, ţinând cont de proiectele  de anvergură desfăşurate în 
aces an, în special cel de infrastructură turistică pe Cozla aşa că am acordat 
toată atenţia activităţii  desfăşurate de către Direcţia Tehnică, reprezentată mai 
ales  de  Compartimentul  Gospodărie  Comunală  şi  Serviciul  Investiţii.  De 
asemenea  am  efectuat  verificări  pe  teren,  împreună  cu  Serviciul  Investiţii  şi 
Societăţile Consiliului Local la stadiul lucrărilor în curs şi am participat la recepţia 
lucrărilor la proiectele finalizate.

Proiecte majore realizate sau demarate în ultimul an

1. Baia  Comunală  – cel  mai  modern complex de sănătate  din  Piatra 
Neamţ

O investiţie colosală si un rezultat pe măsură, asa se poate exprima in 
cuvinte ceea ce reprezintă, noul format al Baii Comunale din municipiu. Locul 
unde atat pietrenii cat si cetateni din intreaga Moldova se adunau laolalta pentru 
renumita  saună  pe  piatră  de  rău,  s-a  redeschis  pentru  ei  intr-o  formula  ce 
depaseste orice asteptari.

Investitia de aproape 20 de miliarde făcută de municipalitatea pietreană 
aici, alaturi de cea a firmei care administreaza imobilul (care se ridica tot cam la 
aceeaşi valoare), s-au concretizat intr-un complex modern si unicat in tara: Anna 
SPA. 

2. Modernizarea  Pieţei Centrale sf. Gheorghe

2007 a însemnat finaliazarea procesului de modernizarea Pieţei Centrale. 
Acest lucru a presupus un efort şi o investiţie pe măsură astfel încât piaţa să fie 
conformă cu standardele europene de igienă, salubritate, desfacerea şi vânzarea 
produselor agroalimentare făcându-se într-un mod civilizat. Valoare investiţie – 
2.000.000 euro

În cea de-a doua etapă, s-a trecut la modernizarea cupolei existente, din 
vechea hală fiind pastrată doar structura metalică de rezistenţă.

Suprafaţa pieţei,  însumând 2210 metri pătraţi, a fost închisă perimetral, 
fiind folosite panouri tip sandwich. Acoperişul este acum prevăzut cu luminatoare 
acţionate electric, iar faţada de acces principal are o arhitectură modernă, din 
sticlă si alucobond. Finisajele interioare au fost concepute pentru a fi funcţionale, 
simple, rezistente, fiind total adecvate pentru a asigura funcţiunile clădirii.

Pentru realizarea spaţiilor pentru fructe şi citrice, designul a fost preluat 
dintr-o  piaţă  din  Germania,  spaţiile  fiind  închise  cu  standuri  de  prezentare 
destinate  clienţilor.  Distribuirea  spaţiilor  din  hală  a  fost  facută  în  funcţie  de 
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specificul produselor comercializate, şi anume legume-fructe, seminţe şi cereale, 
produse  apicole  şi  flori,  tonetele  care  au  fost  achiziţionate  fiind  din  sticlă, 
prevăzute cu expozitor şi coş de gunoi.

Toate spaţiile comerciale îndeplinesc normele impuse de Directia Sanitar-
Veterinară şi Uniunea Europeană. Dotările moderne de care se bucură aceste 
spaţii  cuprind  camere  frigorifice  individuale,  instalaţii  de  transport  pentru 
carcasele de carne proaspată, precum şi instalatii de climatizare şi instalaţii de 
prevenire şi stingere a incendiilor. Siguranţa comercianţilor şi a cumpărătorilor a 
ocupat un loc primordial în lucrările de modernizare, fiind montate instalaţii de 
sonorizare şi supraveghere video.

3. Instalaţie Transport pe Cablu şi Infrastructura Turistică pe Muntele 
Cozla

Oferind  o  privelişte  panoramică  a  oraşului,  telegondola  va  face  posibil 
transportul  către pârtiile de schi,  dar şi  către celalte puncte de atracţie de pe 
muntele Cozla,  fiind un obiectiv turistic ce va putea fi  valorificat  indiferent de 
anotimp.

Proiectul cuprinde:
 Telegondola
 Teleschi
 Pârtii de schi
 Instalaţie zapadă artificială
 Tubing pentru copii
Valoare estimativă – 14.000.000 Euro

În  ajunul  Crăciunului  au  fost  inaugurate  primele  două  componente  din 
proiectul de anvergură privind infrastructura turistică pe Cozla:  telescaunul si 
pîrtia de tubing. Telescaunul are o capacitate maximă de 826 de persoane pe 
oră si va deservi atît pîrtia de tubing, cît mai ales pîrtia de schi.

4. Reabilitare  şi  extindere  reţele  de  apă,   canalizare  menajeră  şi 
pluvială; staţii de epurare a apelor uzate

Proiectul este finanţat de Banca Europeană, data finalizării proiectului fiind 
2008; total investiţie – 28.594.545 EURO

• Reţele de alimentare cu apă

S-au executat reţele de alimentare cu apă pe străzile: Toamnei, Nicu Albu 
tronson de la CZAD până la ultima casă, Apusului cu o lungime totală de 1276 
m, în valoare de 459.973 lei.

• Reţele de canalizare menajeră
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S-au  executat  reţele  de  canalizare  menajeră  pe  străzile:  Fundătura 
Someş,  Teiului,  Toamnei,  Nicu  Albu,  Ştefan  cel  Mare,  Apusului,  Popa 
Şapcă cu o lungime totală de 1741 m, în valoare de 1.011.031 lei.

• Reţele de canalizare pluvială

S-au  realizat  reţele  de  canalizare  pluvială  pe  străzile:  Popa  Şapcă, 
Fundătura  Someş,  Teiului,  Toamnei,  Someş,  Ştefan  cel  Mare,  cu  o  lungime 
totală a colectoarelor de  1224 m şi  a racordurilor de la gurile de scurgere la 
căminele de pe colectoare de 254 m, în valoare de 770.060 lei.

 
A  -   Străzi  pentru  care  sunt  proiecte  de  modernizare  :  Ape  Minerale,  Popa 
Şapcă, Debreţin, Pinului.

B -    S-au încheiat contracte pentru proiectare la următoarele utilităţi:

- reţele de alimentare cu apă potabilă cu o lungime totală de 
2030  m pe  străzile:  Ape  Minerale,  Bucium,  Viilor,  Vulturului,  Cârloman, 
Subdărmăneşti.

- reţele de canalizare menajeră cu o lungime totală de 3345 m pe străzile: 
Ape Minerale,  Bucium,  Ţărăncuţa,  Viilor,  Vulturului,  Amurgului,  Dimitrie 
Cantemir, Arcului, Caraiman, Subdărmăneşti.

- reţele de canalizare pluvială cu o lungime totală de  3625 m pe străzile: 
Ape  Minerale,  Anton  Vorel,  Aurel  Vlaicu,  Bucium,  Crişului,  Ţărăncuţa, 
Viilor, Vulturului, Cărloman, Dimitrie Cantemir, Subdărmăneşti.

C -    S-au încheiat contracte pentru proiectare şi execuţie la următoarele utilităţi:

- reţele de canalizare menajeră cu o lungime totală de 2108 m pe străzile: 
Plopului,  Retezat,  Florilor,  Verii,  Cârloman,  Anton Naum, Cezar  Boliac, 
Timiş.

- Reţele de canalizare pluvială cu o lungime totală de  1268 m pe străzile: 
Ion Creangă, Cozlei, Primăverii, Florilor, Timiş, Crinului.

5. Reabiltarea şi întreţinerea infrastructurii de drumuri şi utilităţi 

 Modernizare străzi :

Străzi care s-au modernizat : Bradului, Plugarului, Sportului, p-ţa Ştefan 
cel Mare,Toamnei .

- s-au amenajat parcări în valoare totală de    1.651.870 lei
- suprafaţa parcărilor amenajate este de          17 700 mp

     -  s-au amenajat alei pietonale şi alei acces la blocuri în cartierele: Mărăţei, 
Precista, Centru, Dărmăneşti, valoare totală de  22.138.130 lei din care:

- pavele prefabricate115 710 mp  x   93,30 lei / mp =   5 504 464 lei
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- borduri mari    59 000 ml   x   48,55 lei / ml  =   3 277 260 lei
- borduri mici   67 500 ml   x 115,43 lei / ml  = 13 356 406 lei 

 

 Reparaţii curente la străzi

-    S-au executat lucrări de reparaţii şi întreţinere a străzilor în valoare de 
11.000.000    lei

1 - covoare asfaltice 35 400 mp
2 - plombe + supralărgiri străzi 74 600 mp
3 - întreţinere canalizări pluviale      147 km

- curăţat cămine   3 700 buc
- curăţat guri de scurgere   3 100 buc

6. Reabilitare termică şi mansardare bl.F8, str. bdul. Decebal nr.96

 Valoare – Execuţie              - 1.091.055,07 Ron

 ANVELOPAREA – măsuri de reabilitare termică aplicate blocului:

 Termoizolarea pereţilor exteriori cu un strat de polistiren de 12 
cm grosime, montat pe faţa exterioară a pereţilor, inclusiv la 
soclu;

 Demolare şarpanta existentă,( din elemente de beton armat cu 
invelitoare de ţiglă)

 Înlocuire tâmplărie exterioară existentă ( din lemn ) cu  tâmplărie 
PVC i geamuri termopan inclusiv la balcoane;

 Înlocuire tămplărie (uşi şi ferestre) casa scării;
 Finisaje exterioare;
 Glafuri tablă la exterior;
 Realizare şarpantă lemn cu învelitoare tablă tip Planja inclusiv 

peste intrările în casa scării;
 Amenajare trotuar pe conturul blocului;

 MANSARDAREA – blocul avea 45 de apartamente, la care s-au adăugat 
9.

      7. Anvelopare termică
      
                S-au elaborat documentaţiile de proiectare ( expertize tehnice, SF, PT, 
DE, caiete de sarcini ), pentru 17 blocuri de locuinţe din cele 34, nominalizate în 
“Programul de acţiuni pe anul 2006 pentru reabilitarea termică a unor clădiri de 
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locuit”,  aprobat  de  O.M.T.C.T.   nr.  1366/20.07.2006  şi  nr.  1772/22.09.2006, 
respectiv :

• Bloc M1- str. 1 Decembrie 1918
• Bloc G4 –str.Progresului nr.108B
• Bloc G4 –str. Bd.Decebal nr. 96
• Bloc G5 –str. Bd Decebal nr. 94
• Bloc G6 –str. Bd.Decebal nr.92
• Bloc G7 –str.P. Grigorescu nr.2
• Bloc C1 –str. Aleea Viforului nr.38B
• Bloc A2 –str. Aleea Viforului nr.2
• Bloc A1 –str. Aleea Viforului nr.1
• Bloc A3 –str. Aleea Viforului nr.3
• Bloc V3 –str.Orhei nr.8
• Bloc 10 –str. Margaretelor nr.10
• Bloc  13 –str. Aleea Caişilor(Decebal) nr.9
• Bloc nr.6 –str.Aleea Paltinilor nr.6
• Bloc C1 –str. Aleea Paltinilor nr.10
• Bloc 8(B5)-str. Aleea Paltinilor
• Bloc B6 –str.Anton Vorel nr.6

În urma expertizării tehnice a rezultat că nu suportă mansardare trei dintre 
acestea şi anume:

• Bloc V3 –str.Orhei nr.8
• Bloc M1- str. 1 Decembrie 1918
• Bloc 10 –str. Margaretelor nr.10

          S-a demarat execuţia la blocul G6 –str. Bd.Decebal nr.92

 8. Centru social Speranţa – lucrările privind schimbarea de destinaţie a filtrului 
sanitar,în centru social,  sunt realizate în proporţie de 50%.

- Valoare - 335.940,22 Ron
-

9. Locuinţe ANL

• Str. Aleea Ulmilor – bl. 40 cuprinzând 82 unităţi locative

Locuinţe sociale

• STR. Izvoare – 25 de locuine colective tip vilă
• Str. Muncii – 13 locuinţe colective

     
10. Complex  Comercial MALL   peste  paraul  Cuiejdi

Acest proiect se constituie ca o continuare a lucrărilor de amenajare a 
parcării  supraetajate de peste pârâul  Cuiejdi,  din imediata vecinătate a Pieţei 
Centrale, şi extinderea pe verticală cu spaţii comerciale, clădire ce va avea un 
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regim de înălţime parter  şi  5  etaje.  Valoare investiţie  – 6.285.000 euro;  data 
finalizării – semestrul I 2008.

11 . Modernizarea sistemului de producere şi distribuţie a căldurii
 în Municipiul Piatra Neamţ

În anul 2007  Primăria Municipiului Piatra Neamţ a avut in planul de 
investiţie Modernizarea sistemului de producere şi distribuţie a căldurii – etapa a 
II-a,  lucrare  aprobată  prin  HCL  nr.131/29.03.2007.  Soluţia  tehnică  constă  în 
înlocuirea centralelor termice de cvartal existente cu centrale termice de bloc sau 
grup de blocuri, amplasamentul centralelor termice va fi în clădirile existente care 
se vor reamenaja – 7 incinte existente, şi în clădiri noi, amplasate în exteriorul 
blocului – 37 containere noi pentru centrale termice. 

Pentru  execuţia  celor  37  de  centrale  termice  în  containere  şi 
modernizarea  cu  grupuri  de  centrale  în  cele  7  incinte  existente,  Primăria 
municipiului  Piatra  Neamţ  a  încheiat  22  de  contracte  de  execuţie  lucrări  cu 
societăţi de construcţii agrementate în domeniu.

Valoarea totală  a investiţiei,  în  urma încheierii  contractelor de execuţie 
este de 17.476.019 RON din care:

Pâna la data de 5.12.2007 stadiul fizic general este de 49,65%, iar stadiul 
valoric general este de 8.677.886,01.

Investiţia “ Modernizarea sistemului de producere şi distribuţie a căldurii în 
Municipiul  Piatra  Neamţ  etapa  a  II-a»  a  fost  aprobată  prin  HCL  nr.
131/29.03.2007, iar în iunie 2007 au fost încheiate 22 de contracte de proiectare
+execuţie  lucrări  aferente  acestei  investiţii,  valoarea  cumulată  fiind  de 
17.476.019 RON.

12.   Reamenajare Stadionul Municipal 
Proiectul a cuprins:

a. Reabilitare tribune – montare scaune din aluminiu (10.000 buc.) – 
valoare estimativă 2.414.770 EURO

b. Împrejmuire  stadion  –  suprafaţa  15.000  ml,  valoare  estimativă 
446.023 EURO

c. Pista  atletism  sintetică  –  suprafaţa  5.500  mp,  valoare  556.818 
EURO.

d. Gazon artificial – suprafaţa de 7.200 mp, valoare 667.614 EURO
e. Nocturnă
f. Tabele de marcaj electronic.

Proiectul este în curs de finalizare.  Valoarea investitiei 5.720.000 euro
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13. Ştrandul Tineretului

Investiţiile din Ştrandul Tineretului au continuat  în 2007 cu  amenajarea 
unui nou sistemde  control şi  acces,  amenajarea plajei, de noi  terase şi  tribune 
la terenul de volei.

Totodată, pentru valorificarea locaţiei şi în sezonul rece  au fost construite 
casute tip vilă, s-au realizat lucrări de reamenajare restaurant şi modernizare 
bucatarie.

Valorea acestor investiţii de modernizare  fiind de 5 462 772 lei

14. Locuri de recreere şi petrecere a timpului liber

În  anul  2007  Primaria  Piatra  Neamţ  a  initiat  un  proiect  care  prevede 
amenajarea unui sistem de irigatii pentru parcurile si zonele verzi din oras. Peste 
15000 m² de spaţii verzi din zonele: Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Mihai 
Eminescu,  Piaţa  Ştefan cel  Mare şi  Parcul  Tineretului  vor  beneficia  de acest 
„tratament” – anvergura acestui proiect făcându-l unic în ţară. Intreaga investitie 
in ceea ce priveste amenajarea sistemului de irigatii se ridică la 724.913.73 lei 

Parcul Ştefan cel Mare şi Piaţa Mihail Kogălniceanu, principalele puncte 
de recreere ale oraşului au fost reamenajate cu spaţii verzi şi ornamente florale 
deosebite. Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi,a parcurilor şi a altor locuri 
de agrement:

15. Înoirea mobilierului stradal

Administraţia  locală  şi-a  propus  să  imprime  imaginii  municipiului  o 
amprentă  primitoare,  de  localitate  turistică.  Din  acest  motiv,  de-a  lungul 
principalelor  artere  ale  municipiului,  ca  şi  în  spaţiile  dintre  blocuri,  a  fost 
continuată  instalarea  de  bănci  pentru  odihnă.  Cum  menţinerea  curăţeniei 
reprezintă o necesitate, şi-au făcut apariţia noi coşuri de gunoi stradale. 

Anul acesta au fost montate  981 de bănci (350.000lei) şi 451 de coşuri 
(100.000lei). 

16. Serviciul de iluminat public în municipiul Piatra Neamţ

In luna noiembrie, inceputul lunii decembrie 2007 s-au montat in Municipiu 
instalatiile pentru iluminat ornamental de sarbatori , care au insumat 13 km de 
siruri luminoase policrome( ghirlande), 268  figurine mari, 91 figurine  mici, 8 km 
plase  luminoase  ,  19  km  sir  luminos  pentru  decorare  pomi.  Pentru  aceasta 
actiune  sau  montat  echipamentele  achizitionate  in  anii  anteriori  si  sau 
achizitionat  si  echipamente  noi  in  constructie  tip  LED,  cu  consum redus  de 
energie electrica si durata mare de functionare, extinzand amplasarea acestora 
si  in cartierele periferice.  Costurile decorarii  si  imbracarii  orasului  in straie de 
sarbatoare au fost de 1.966.177 lei.
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17. Investiţii în educaţie

Suma investita in anul 2007 pentru reparatii capitale,reabilitari si obiective de 
investitii a fost de 32,588,542 lei din care :

Finantare MECT:   2006(fond rulment-2007) 2,620,000 lei
2007 7,840,000 Lei

Finantare buget local : 22,128,542 lei

18. Modernizarea transportului public de călători

Staţiile de autobuz din faţa complexului Orion, în suprafaţă totală de 200 mp, 
Str.  1  Decembrie  1918,  în  suprafaţă  totală  de  100 mp,  Calea  Romanului,  în 
suprafaţă de 100 mp vor fi dotate cu sisteme de aer condiţionat şi de încălzire, 
grafice orare, panouri publicitare luminate, jardiniere, bănci din lemn, tonomate 
pentru ceai şi cafea, bancomate, tâmplărie de aluminiu.

Acesta este un prim pas către modernizarea întregului transport în comun din 
municipiul  Piatra  Neamţ  pentru  creşterea  eficienţei  şi  asigurarea  confortului 
călătorilor.

19.  Complex Sportiv şi Sala Polivalentă de 4000 de locuri
     Sala Polivalentă  se  realizează cu fonduri  de  la  Compania  Naţională de 
Investiţii, utilităţile şi dotările - cu fonduri din bugetul local.  Valoare estimativă 
7.102.270 euro. Finalizare 2008.

Activităţi culturale

Festivalul „Voci de copil” organizat cu ocazia zilei de 1 iunie – 
„Toţi  suntem copii  cu  mic  cu  mare  în  Parcul  Ştefan  cel  Mare“  a  fost 

sloganul sub care centrul oraşului a fost luat cu asalt de copii de toate vârstele, 
de părinţi, educatoare, bunici, învăţătoare şi  oficialităţi. Vizavi de teatru a fost 
amenajată o scenă pe care s-a deschis oficial prima ediţie a festivalului „Voci de 
copil“. 

Zilele oraşului Piatra Neamţ
M-am implicat activ în organizarea “Zilelor Oraşului Piatra Neamţ”, tocmai 

pentru  a  oferi  pietrenilor  momente  de  bucurie  şi  destindere  cu  ocazia  zilei 
oraşului  lor.  Intenţia a fost  ca această sărbătoare să ofere din plin pietrenilor 
manifestări de calitate, care să satisfacă toate gusturile.

Zilele Oraşului 21-24 iunie, au fost pregătite pentru toţi pietrenii patru zile 
de  vis,   cu   spectacole  şi  concursuri  pentru  toate  gusturile.  
    Zilele  Oraşului  au  început  încă  de  miercuri  seară  (20  iunie),  odată  cu 
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vernisajul  expoziţiei  şi  simpozionul  “Oraşul  artiştilor”  de  la  Galeriile  de  Artă 
modernă,  din  Bd.  Republicii,  nr.  17  şi  au  continuat  până  duminică  noapte. 
Expoflora (la Târgul de Vară), Galele Filmului “Arte marţiale” (la Discoteca Blue 
Star), Festivalul de Percuţie şi concertul trupei Sistem (în P-ţa. Ştefan cel Mare) 
au fost doar câteva dintre manifestările de joi (21 iunie) pregătite pentru pietreni. 
Manifestări  devenite  deja  tradiţionale  cum  ar  fi  Expodidactica,  Concursul 
Gastronomic şi Graffiteens, dar şi surprize noi cum ar fi concursul de orientare 
turistică, Jeankeys şi Cupa presei la paintball au fost pe placul numărului mare 
de pietreni care au participat la aceasta editie a Zilelor Oraşului. Vineri (22 iunie) 
s-a  dat  startul  la  concursurile  sportive  din  Ştrandul  Tineretului  care  s-au 
desfăşurat în toate cele trei zile. Şi pentru cei mici s-au organizat în fiecare zi 
spectacole în Ştrandul Tineretului. Sâmbătă (23 iunie), au fost sărbătorite nunţile 
de aur pentru 15 cupluri  pietrene, fiind sărbătoriţi  de asemenea şi  10 pietreni 
recordmani ai vârstei centenare.

Proiectul „Informează-te, e sansa ta!” desfăşurat pe toată perioada lunii 
august, în cadrul spaţiilor Giovani, a urmărit formarea unei conştiinţe civice în 
rândul tinerilor, precum şi crearea spiritului de implicare activă în viaţa comunităţii 
locale.  Proiectul  a  fost  posibil  cu  colaborarea  Bibliotecii  Judeţene  „G.T. 
Kirileanu”,  Autoritatea  de  Sănătate  Publică  Neamţ,  Centrul  de  Prevenire, 
Evaluare  şi  Consiliere  Antidrog,  Direcţia  Generală  Anticorupţie  Neamţ, 
Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Inspectoratului 
de Poliţie al judeţului Neamţ, Autoritatea Naţională de Tineret Neamţ - Direcţia 
Judeţeană pentru Tineret.  

Caravana Muzicii Tinere 5-8 august realizată în parteneriat cu Liceul de 
artă „Victor Brauner”.

 Săptămâna mobilităţii - o zi fără maşină, 22 septembrie, eveniment 
organizat  în  colaborare  cu  Agenţia  de  Mediu  a  avut  ca  scop conştientizarea 
populaţiei  asupra  necesităţii  schimbării  comportamentului  în  ceea  ce  priveşte 
mobilitatea, transportul şi mai ales utilizarea maşinii personale. S-a realizat un 
sondaj de opinii, în rândul cetăţenilor,  referitor la proiectele de mediu realizate 
sau aflate în desfăşurare, care a avut un rezultat favorabil. La acţiune au mai 
participat Autoritatea de Sănătate Publică, Fundaţia „Luceafărul”. 

 „Festivalul  Toamnei”  21-23  septembrie,  manifestare  cu  caracter 
cultural-artistic cât şi de promovare a produselor specifice sezonului de toamnă. 
La  manifestări  au  participat  numeroase  formaţii  artistice,  agenţi  economici 
precum şi meşteri populari din Piatra Neamţ şi din ţară.

Proiectul „Artele Circului la Piatra Neamţ”21-28 octombrie, realizat în 
colaborare cu Centrul Naţional de Arte ale Circului (Franţa), susţinut de Consiliul 
General din Marne (Franţa) a avut ca scop promovarea schimburilor culturale 
prin prisma muzicii şi circului.       

1 Decembrie, spectacol realizat cu ocazia Zilei Naţionale a României, în 
centrul  oraşului  în  faţa  magazinului  Unic,  intitulat  Împreună de Sărbători,  în 
cadrul căruia s-a inaugurat iluminatul sărbătorilor de iarnă.

Spectacol de Moş Nicolaie, pe parcursul a 3 zile în centrul oraşului au 
concertat atât artişti locali, cât şi artişti şi formaţii muzicale de pestigiu.

De o atenţie deosebită se vor bucura şi Sărbătorile de Iarnă. Acestea vor 
debuta în ziua de 21 decembrie când se va deschide Căsuţa lui Moş Crăciun din 
Orăşelul Copiilor, unde cei mici se vor putea întâlni cu legendarul personaj şi vor 
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primi daruri. Începând cu data de 24 decembrie vor avea loc spectacole, care vor 
culmina cu jocurile de artificii din noaptea Anului Nou.

Administraţia locală pietreană a făcut eforturi deosebite pentru sprijinirea 
mişcării sportive, cât şi a iniţiativelor culturale, alocând fonduri substanţiale, din 
bugetul local – capitolul „cultură, recreere şi religie”, pentru sprijinirea organizării 
competiţiilor de volei, handbal, fotbal, karate, călărie, de anvergură naţională şi 
internaţională. 

În  data  de  14  iunie  2007  s-a  inaugurat  cel  de-al  doilea  spaţiu  pentru 
activităţi  recreative  Giovani  în  incinta  Şcolii  Generale   nr.  5  din  cartierul 
Dărmăneşti, la parterul sălii de sport. 

În colaborare cu mai multe instituţii din Piatra Neamţ, şi în acest an au fost 
organizate  programe  speciale  pentru Ziua  Femeii,  Ziua  Vârstnicului  (1 
octombrie),  Ziua  Internaţională  a  Educaţiei  (5  octombrie)  ,programe  care  au 
cuprins simpozioane, mese rotunde, expoziţii,  concerte susţinute atât de artişti 
locali, cât şi de formaţii muzicale de prestigiu naţional, concursuri şi manifestări 
sportive.

Proiecte de viitor

1. Traseu Turistic pe Muntele Pietricica
Traseul turistic va porni  din zona Staro si  se va incheia in varful  muntelui 

Pietricica. Drumul de acces va avea o lungime totala de 2,1 Km si va fi prevazut 
cu scari de urcare si coborare de cate max 10 trepte. In varful muntelui, va fi 
construit  un  restaurant  rotativ  la  cota  140m.  De-a  lungul  traseului  vor  fi 
amplasate banci si terase belvedere.

La poalele muntelui Pietricica va fi construit un hotel cu 9 etaje şi cu parcare 
subterană. La cota 105, va fi construit un Centru Cultural care se va compune 
dintr-o suită de amfiteatre, săli de teatru, săli de conferinţe, ateliere de creaţie şi 
un observator astronomic. Va fi  construit  Muzeul rezervaţiei  naturale “Muntele 
Pietricica”,  acest munte fiind unul  dintre puţinele locuri  din Europa în care se 
găsesc peşti fosili de vârsta oligocenă şi miocen inferior (32-20 milioane ani).

Valoarea estimativă a investitiei – 12.000.000 euro; finalizare – sfârşitul lui 
2009.

2. Instalaţie de Transport pe Cablu între Pietricica şi Cozla
Se va realiza o legatura de 2,5 Km intre muntele Pietricica si  muntele 

Cozla. Transportul se va realiza cu 2 cabine cu podea din sticla transparenta, a 
cate 40 de locuri fiecare. Valoarea estimativă – 3.500.000 euro.

3. Locuinţe ANL

• Str. Aleea Ulmilor – suprafaţa de 5.260 mp; vor fi 5 blocuri cu un regim 
de  înălţime  de  P+2E+M;  număr  total  de  unităţi  locative  60.  Valoarea 
estimativa a investitiei 1.846.591 euro.  
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• Str. Nufarului – suprafaţa de 6.585 mp; vor fi 6 blocuri cu un regim de 
înălţime P+2E+M; număr total de unităţi locative 90. Valoare estimativa 
2.556.818 euro. 

• Str. Mihai Stamatin – 60 de locuinţe 
• Str. Izvoare – etapa a –III-a 245 locuinţe 

4. Locuinţe colective cu caracter social 

• strada Muncii se vor construi 72 locuinţe de necesitate şi 18 
• str. Gheorghe Asachi – 50 de locuinţe colective tip vilă
• str. Izvoare – Blocul H18  ce va cuprinde 31 locuinţe sociale

6. Patinoar de hochei la Sala Polivalentă
Valoare estimativă 2.272.700 euro; data finalizării – sfârşitul anului 2007.
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