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ÎNCEPEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI “AMENAJARE GRĂDINĂ PUBLICĂ ÎN
ZONA URBANĂ MARGINALIZATĂ VĂLENI” cod SMIS: 127872
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ derulează, începând cu data de 19.07.2019, proiectul "Amenajare grădină publică în zona
urbană marginalizată Văleni” (cod SMIS: 127872), co-ﬁnanțat prin Fondul European de Dezoltare Regională, în baza contractului de ﬁnanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenția pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est.
Valoarea totală a contractului de ﬁnanțare este de 2.662.912,33 lei, din care 2.544.474,71 lei reprezintă ﬁnanțare nerambursabilă. Perioada de implementare a Proiectului este de 27 luni, respectiv între data 14.11.2018 și data 31.01.2021.
Proiectul este ﬁnanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv
a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.
Obiectivul general al proiectului susţine dezvoltarea infrastructurii urbane prin creşterea calităţii spaţiilor verzi din Municipiul Piatra Neamt, judeţul Neamţ, prin modernizarea arhitecturală și peisagistică a acestora.
Obiectivul speciﬁc al proiectului este amenajare gradină publică în zona marginalizată Văleni, prin reconversia și refuncționalizarea zonei degradate.
Obiectivul speciﬁc al proiectului contribuie la atingerea obiectivului general al proiectului prin activitățile ce vor ﬁ implementate:
- creșterea suprafeței spațiilor verzi din municipiu;
- creșterea suprafeței de spațiu verde/locuitor;
- crearea de facilități de recreere pentru populația din zonă;
- crearea unei diversități de ambianțe și peisaje, un loc mai plăcut de petrecere a timpului liber;
- utilizarea unui material arbustiv și arborescent care să se încadreze în peisaj.
Prin reconversia acestei zone degradate se creează o suprafață de zonă verde, cu facilități de recreere pentru locuitorii
din zona Văleni, contribuind la îmbunătățirea calității factorilor de mediu, dar și la sporirea confortului urban.
Aceste obiective vor ﬁ îndeplinite prin realizarea următoarelor activități: elaborarea proiectului tehnic de execuție și
prestarea serviciilor de asistență tehnică, contractarea și prestarea serviciilor de veriﬁcare tehnică, contractarea și executarea lucrărilor, achiziționarea echipamentelor și dotărilor aferente, contractarea și prestarea serviciilor de supervizare
de șantier, contractarea și prestarea serviciilor de management de proiect, contractarea și prestarea serviciilor de informare
și publicitate, realizarea auditului ﬁnanciar extern al proiectului.
Prin realizarea investiției se urmărește transformarea terenului într-o grădină urbană, cu acces liber pentru toți locuitorii
din zonă.
Lucrările propuse a se realiza pentru refuncționalizarea terenului și redarea acestuia comunității sunt:
- amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; plantarea cu plante perene/gazonarea
suprafețelor, plantarea de arbori și arbuști);
- racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției;
- realizarea de alei pietonale, crearea unui loc de joacă pentru copii;
- realizarea de grupuri sanitare, spații pentru întreţinere/spații administrative;
- dotarea cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, panouri de aﬁșaj urban, fântâni de băut apa);
- instalare WiFi, sistem de supraveghere video, sistem de irigații și sistem de iluminat exterior cu panouri fotovoltaice.
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