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În cursul zilei de astăzi, 6 ianuarie, Prefectul Județului Neamț - George Lazăr alături de mai mulți 

primari din județul Neamț au semnat 156 de contracte adiționale pentru continuarea mai multor proiecte 

de investiții din județul Neamț, care au fost demarate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 

(PNDL). 

Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) reprezintă sursa principală de finanţare pentru 

infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie 

asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie 

termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și 

sport. 

În ceea ce privește suma alocată județului Neamț, aceasta este de 711.445.450,86 lei,  și 

reprezintă investiții pentru înființare rețele de apă și canalizare, pentru modernizarea a sute de kilometri 

de drumuri locale și județene, și totodată investiții în unități de învățământ și centre medicale, precum 

și alte categorii de proiecte în interesul dezvoltării comunităților locale. 

„Îi mulțumesc domnului Prim-ministru Florin Cîțu și apreciez sprijinul oferit de Guvernul 

României pentru continuarea în județul Neamț a acestor proiecte extrem de importante ce privesc 

dezvoltarea unităților administrativ teritoriale prin intermediul PNDL. Investițiile guvernamentale 

reprezintă o zonă de dezvoltare a comunitaților și oferă o nouă perspectivă pentru un trai mai bun al 

cetățenilor. Am încredere că toți primarii vor reuși să gestioneze corect resursele guvrnamentale, în 

primul rând în interesul creșterii calității vieții cetățenilor, și în al doilea rând pentru a dezvolta 

localitățile pe care le adminstrează. Pe viitor, îi asigur pe domnii primari din județul Neamț  indiferent 

de culoarea politică, că Guvernul României va fi un partener corect și va susține proiectele de investiții 

ale județului nostru și ale aleșilor locali.”, a declarat George Lazăr, Prefectul Județului Neamț  
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