
Primăria oraşului Tîrgu Neamţ 
Nr. 11301 din 07.07.2017 

Fişa de proiect 
 

I. Titlul proiectului 
„CONSTRUIRE INFRASTRUCTURA DE AGREMENT” 

II. Localizarea proiectului 
Zona STADION CETATE, oraş TÎRGU NEAMŢ, JUDETUL NEAMŢ 
III. Durata estimativa proiect 

  Durata proiectului incepe de la semnarea contractelor de prestari servicii de consultanta si 
proiectare si se finalizeaza cu receptia lucrarilor (august 2016 – aprilie 2021). 

IV. Solicitantul:  
 ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ identificat cu CUI 2614104 cu domiciliul fiscal in bdl. ŞTEFAN CEL 
MARE, nr. 62, oraş TÎRGU NEAMŢ, JUDETUL NEAMŢ si poştă electronică: tgnt@primariatgneamt.ro. 

V. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul: 
Nume, prenume: HARPA V. VASILICA 
 Funcţie: PRIMAR 
 Număr de  telefon : 0233 / 790 245, 0746.233.337, 0748.262.111 
 Număr de  fax: 0233 / 790 508 
VI. Valoarea estimativa proiect  
3.500.000 euro cu TVA  
VII. Obiectivele proiectului: 

 Obiectivul general îl reprezintă creşterea favorabila a ocupării forţei de muncă prin dezvoltarea 
potenţialului endogen, ca parte a strategiei teritoriale, pentru zona STADION CETATE, care sa cuprinda 
reconversia regiunii aflate în declin precum si sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor.  
 Obiectivul specific: Creşterea  numărului mediu de salariaţi în staţiunile turistice. 
 Principalele activitati din proiect 

 crearea, reabilitarea, modernizarea, amenajarea spatiilor verzi 
 realizarea de sisteme de irigatii pentru spatiile verzi 
 dotare cu mobilier urban 
 crearea de facilitati pentru agrement pe terenuri amenajate -  zone speciale pentru 

sport, amfiteatru in aer liber etc. 
 instalare Wi-Fi in spatiile publice 

VIII. Grupul ţintă al proiectului finantat 
Populatia de pe raza orasului TÎRGU NEAMŢ  si nu numai. 
IX. Impactul estimat al proiectului  
Proiectul propus va avea un impact pozitiv prin: 

 cresterea veniturilor la nivelul populatiei ; 
 cresterea incasarilor provenite din taxe si impozite ca urmare a noilor investitii ce se vor realiza; 
 cresterea numarului de turisti; 
 cresterea calitatii peisajului; 
 cresterea gradului de confort al populatiei;  
 îmbunatatirea calitatii factorilor de mediu. 

Înfrumusetarea peisajului prin solutii moderne, atât din punct de vedere al amenajarii spatiilor verzi, 
cât si din punct de vedere al înfrumusetarii infrastructurii si suprastructurii duc la cresterea gradului de 
confort al populatiei si la stoparea fenomenului de degradare al mediului înconjurator. 

X. Sursa de finanţare 
Program Operational Regional prin  Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin 

dezvoltarea durabila a turismului, prioritatea de investiţii 7.1.. 
 Prin prezentul anunt invitam structurile asociative, societatea civila, mediul de afaceri (societati) etc. 
la sediul primariei TÎRGU NEAMŢ in data de 10.08.2017 ora 10.00 in vederea prezentarii unor propuneri 
de proiecte private care vor avea ca scop valorificarea potentialului local al orasului TÎRGU NEAMŢ. 
Propunerile de proiecte vor avea ca termen de realizare maxim 5 ani de la data semnarii acordului de 
principiu pentru finantare. 
 Oraşul TÎRGU NEAMŢ face prezenta invitatie cu scopul de a dezvolta ZONA STADION CETATE. 
Oraşul TÎRGU NEAMŢ va crea o infrastructura de agrement care va influenta in mod favorabil mediul de 
afaceri, si nu numai. Structurile asociative, societatea civila, mediul de afaceri (societati) etc. pot initia 
si/sau dezvolta proiecte de investitii care vor sprijini dezvoltarea infrastructurii de agrement. 


