
Primiria oragului firgu Neaml
Nr. 13892 din 04.08.2016

F'iga de proiect

I. Titlul proiectului
,,CONSTRUIRE INFRASTRUCTURA DE AGREMENT"

II. Localizareaproiectului
ZONA PARC CETATE. OIA9 I-iRCU NEA\4T, JUDETUL NEA.MT

III. Durata estimativa proiect

Durata proiectului incepe de la semnarea contractelor de prestiri servicii de consultanl[
$i proiectare li se finalizeMd cu receplia lucrtuilor (august 2016 - august 2019).

IV. Solicitantul:
ORA$UL TIRGU NEAMT idenrificat cu CUI 2614104 cu domiciliul fiscal in bdl.

$tef'an cel Mare, ru. 62, ora! Tirgu Neaml, judeful Neamf $i poste electronica:
tent@p!h?d!Ltsneamt.ro.

V. Datele persoanei care arc dreptul de a reprezenta solicitantul:
Nume, prenume: HARPA V. VASILICA
Funclie: PRIMAR
Nrrmiir de relefon : 0l l l  . 790 lJi
Numdr de fax: 0233 / 790 508

VI. Valoarea estimativa proiect
3.180.000 euro cu TVA

VII. Obiectiveleproiectului:

. Obiectivul general il reprezintd cre$1erca favorabild a ocupirii fo4ei de munci prin
dezvoltarea potenlialului endogen, ca parte a stategiei teritodale, pentru zona pARC
CETATE, care sd cuprindd reconversia (egiunii aflate in declin precunr ;r sponrea
accesibilitelii $i dezvoltarea resurselor.

Obiectivul specific: Cregterea numinLlui mediu de salarialiin staliunile turistice.

Principalele activitati din proicct

{ Crearea aleilor pietonale ti pistelor pentru biciclete
rL Crearea gi amenajarea spaliilor veEi
'L Realizarea de sisteme de irigarii pentru spaliile verzi
+ Dotare cu mobilier urban
+ Crearca de facilitlfi pentru agrement - amfiteat r in aer liber, locuri de

Joacd pentru copii. zone speciale pentru spon etc.
+ Instalare Wi-Fi in spaliile publice

VIII. Grupul lintn al proiectului finantat



Populatia de pe raza orasului Tirgu Neamf qinu numai,

IX, Impactul estimat al proiectului

Proiectul propus va avea un impact pozitiv pdn:
+ cre$terea venihuilor la nivelul populaliei ;
* cretterea incaserilor provenite din taxe fi impozite ca urmare a noilor

investitii ce se vor realiza;
+ cresterea numdrului de tu $ti;
+ cre$terea calitifi peisajului;
{ creiterea gradului de confort al populaliei;

- + imbunAtAfrea calilaii factorilor de mediu.
lnfrumusefarea peisajului prin solulii modeme, atat din punct de vedere al amenajdrii

spaliilor vezi, cat 5i din puncl de vedere al infrumuseldrii infrastructurii $i suprastucturii duc
la cre$terea gradului de confon al populaliei 5i la stoparea fenomenului de degradare al
mediului inconjurator.

X Sursa de finantare
Programul Operalional Regional 2014 - 2020 pin A\a p oritad 7 - Diversificarea

economiilor locale prin dezvoltarea durabile a turjsmului, priodtatea de investitii 7.1..

Prin prezentul anun! invitem sfuctujile asociative, societatea civild, mediul de afaceri
(societat) etc. la sediul Primdriei ora'ului Tirgu Neaml in data de 14.09.2016 ora 10.00 in
vederea prezentirii unor prcprme de pioiecte pdvate care vor avea ca scop valorificarea
potenlialului local al oragului Tirgu Neaml. Propunerile de proiecte vot avea ca termen de
realizare maxim 5 ani de la data semnarii acordului de principiu pentru finantare

Oragul Tirgu Neaml face prezenta invitalie cu scopul de a dezvolta ZONA CETATE.
Oratul Tirgu Neamt va crca o infraslructurd de agrement care va influenla in mod favorabil
mediul de afaceri, qi nu numai. StructLLrile asociative, societatea civili. mediul de afaceri
(societeli) etc. pot inilia ti/sau dezvolta proiecte de irvestitrii care vor sprijid dezvoltarea
infrastructurii de asrement.


