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Lansare proiect 

„Creșterea calității vieții locuitorilor din cartierul Speranța prin 
amenajarea unei grădini publice” 

 
Municipiul Piatra Neamț în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creșterea calității 

vieții locuitorilor din cartierul Speranța prin amenajarea unei grădini publice“, Cod SMIS 127871, 
finanțat prin Programul Operațional 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 documentării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a 
zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.  

 
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în 
calitate de Organism Intermediar.   

 
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii urbane prin creșterea calității 

spațiilor verzi din municipiul Piatra Neamț, respectiv prin amenajarea unei grădini publice în Cartierul 
Speranța.  

 
Se va crea o nouă suprafață de spațiu verde, de 1800 mp, prin gazonarea suprafețelor, 

plantarea de arbori, arbuști și plante perene, dotarea corespunzătoare cu mobilier urban, realizarea de 
alei pietonale și trotuare, crearea unui loc de joacă pentru copii, realizarea de grupuri sanitare, 
folosirea unui sistem de energie regenerabilă tip panouri fotovoltaice pentru iluminat, montare 
sisteme de supraveghere video și sisteme de distribuire WI-FI. Astfel se va obține reconversia unui 
teren neutilizat într-un ansamblu peisagistic modern pentru a satisface nevoia de agrement și recreere 
a populației. 

 
Valoarea totală a proiectului: 1.955.009,09 lei. 
Contribuția Uniunii Europene: 1.635.199,58 lei. 
Data începerii:06.09.2018. 
Data finalizării: 31.01.2021. 
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