
 

 

 

 
 

 

Primăria Piatra-Neamț a pregătit proiectele pentru dezvoltarea orașului în perioada 

2021-2027 

 

 

Municipalitatea pietreană a realizat lista de priorități cu proiectele pentru care se va solicita 

finanțare europeană nerambursabila  în exercițiul financiar 2021 – 2027.    

 

Primarul Dragoș Chitic a prezentat la întâlnirile cu reprezentanții ADR-NE  principalele direcții 

de dezvoltare ale municipiului Piatra-Neamț pregătite, în conformitate cu normele și 

oportunitățile propuse de Comisia Europeană. Cinci proiecte majore care vor deschide 

portofoliul propus pentru exercițiul următor, și anume: 

- Centura ocolitoare a municipiului Piatra-Neamț – coridorul Est-Vest; #mobilitate 

- Creșterea performanțelor transportului public prin investiții de tip integrat în soluții 

inteligente de mobilitate, astfel încât acesta să devină cea mai bună opțiune de deplasare 

pentru cetățeni; #mobilitate 

- Realizarea unui centru intermodal de transport public al Municipiului Piatra-Neamț, integrat 

cu sistem park-and-ride; #mobilitate 

- Dezvoltarea turistică a masivului Cozla prin realizarea unui spațiu tematic multifuncțional 

pentru agrement și petrecere a timpului liber în toate anotimpurile; #regenerareUrbana 



 

 

- Crearea de noi spații pietonale și de recreere prin reconversia tronsonului de sud aferent 

Bulevardului Dacia, respectiv continuarea acoperirii pârâului Cuiejdi. #mobilitate 

 

„Cele cinci proiecte pe care le-am gândit pentru a deschide portofoliul aferent perioadei 2021 

– 2027 și pe care le consider deosebit de importante pentru a putea continua ceea ce am 

început în acest exercițiu financiar se referă la continuarea implementării conceptului de smart 

city, la dezvoltarea mobilității și a turismului în municipiul nostru. Având în vedere dezvoltarea 

orașului și shimbările din ultimii ani, este absolut necesară realizarea unei noi variante 

ocolitoare a municipiului, dar și încurajarea populației să folosească transportul în comun 

ecologic și mijloacele alternative de deplasare. Dezvoltarea infrastructurii turistice reprezintă 

o altă direcție pe care trebuie pus accentul în continuare, bazându-ne pe potențialul turistic al 

orașului și analizele specialiștilor. În actualul exercițiu financiar, pe lângă cele 24 de contracte 

de finanțare europeană pe care le avem semnate până acum, care însumează aproape 52 de 

milioane de euro, mai avem pe lista de rezervă încă 10 proiecte de regenerare urbană și 

dezvoltare a infrastructurii școlare, a căror valoare totală este de aproximativ 15 milioane de 

euro și pentru care ne așteptăm să obținem finanțare europeană. Atragerea fondurilor 

europene nerambursabile  trebuie continuată  în același ritm și în perioada următoare, pentru 

a realiza investiții care vor genera dezvoltare, progres și bunăstare” a declarat primarul Dragoș 

Chitic. 

 

Cele cinci proiecte prioritare propuse de primăria pietreană vor fi incluse în portofoliul de 

proiecte pentru Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


