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CREAREA DE SPAŢII PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ PRIN 
CONSTRUIREA UNUI POD ŞI A UNEI ARII DE  PARCĂRI, ÎN ZONA INTERSECŢIEI PIAŢA 
ŞTEFAN CEL MARE, STR.ORHEI, Bdul DACIA ŞI AMENAJAREA COMPLEXĂ A PÂRÂULUI 

CUEJDIU, Cod SMIS 11176

Proiectul de investiţii, prin obiectivul  său  specific - reabilitarea  infrastructurii  urbane  şi  imbunătăţirea 
transportului şi a mobilităţii populaţiei municipiului Piatra Neamţ prin amenajări ale circulaţiilor pietonale 
şi carosabile – pod peste  pârâul  Cuiejdiu,  parcare  publică,  în  zona  intersecţiei  Piaţa  Ştefan cel Mare, 
str. Orhei, Bdul  Dacia  şi  amenajarea  complexă  a  pârâului  Cuiejdiu- vine în  întampinarea  obiectivelor 
Axei  prioritare  1  „Sprijinirea  dezvoltării  durabile  a  oraşelor – poli  urbani  de  creştere”,  Domeniului 
major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Centre urbane”.

Obiectivul general: reabilitarea infrastructurii urbane din municipiul Piatra Neamţ, contribuind astfel 
la imbunătăţirea transportului urban, a gradului  de  atractivitate  a  Regiunii Nord-Est,  la  creşterea 
calităţii vieţii şi la crearea de noi locuri de munca.

Obiectivul specific: reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea  transportului  şi a  mobilităţii 
populaţiei municipiului  Piatra Neamţ  prin amenajări  ale  circulaţiilor  pietonale  şi  carosabile – pod 
peste pârâul Cuiejdiu, parcare publică, în zona intersecţiei Piaţa Ştefan cel Mare, str. Orhei, Bdul Dacia 
şi amenajarea complexă a pârâului Cuejdiu, pe parcursul a 24 de luni durată de execuţie, astfel:

 Un pod casetat cu sens giratoriu care  va  gestiona  fluxul  de  trafic  existent  şi  traficul  atras  şi 
  demolarea pasarelei pietonale existente.
 Două platforme carosabile cu lungimea de 100 ml, fiecare cu destinaţie pentru parcări. 
 Amenajarea străzilor Orhei şi bdul. Dacia cu supralărgiri şi supraînalţări. 
 Amenajarea rampelor de acces pe pod dinspre Piaţa Ştefan cel Mare, strada Dacia şi strada Orhei. 

   Accesul la pod dinspre Piaţa Ştefan cel Mare cu 4 benzi de circulaţie şi 2 trotuare.
 Relocare reţele utilităţi şi transport Lucrări hidrotehnice, Lucrări de arhitectură.
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