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1. Proiecte finalizate 
 

PROIECTUL: “ Extindere canalizare menajeră şi reţea apă potabilă în satele 
componente ale oraşului Tîrgu Neamţ: Humuleşti şi Blebea” 

 
FINANŢATOR: Guvernul României în cadrul “Programului de dezvoltare a infrastructurii în 
mediul rural”     
Data depunerii proiectului pentru finanţare: august 2006 
Data obţinerii finanţării:  octombrie 2006 
Bugetul proiectului : 3,628,000 Ron din care: 3,551,000 Ron  – finanţare Guvernul 

României şi 77,000 Ron  – finanţare locală. 
Durata proiectului : 2008 - 2010 
 
Scopul şi localizarea proiectului: 

Proiectul are drept scop extinderea reţelei de canalizare menajeră în localitatea 
Humuleşti şi extinderea reţelei de alimentarea cu apă potabilă în localitatea Blebea. 

 
Rezultatele proiectului 

- realizarea a 11070 ml de reţea de alimentare cu apă în localitatea Blebea; 
- realizarea a 4700 ml de reţea de canalizare menajeră în localitatea Humuleşti; 
- realizarea unei staţii de pomparea apelor uzate pe malul râului Ozana; 

 
 

PROIECTUL: „Dezvoltarea serviciilor Cantinei Sociale a oraşului  
Tîrgu Neamţ” 

 
FINANŢATOR: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei prin Unitatea de 
Implementare a Proiectului Regiunea Nord Est – finanţare în cadrul Programului PHARE 
2004-2006 Coeziune Economică şi Socială – Servicii Sociale,    
 
Bugetul proiectului : 40 300 EURO din care : 32 380 EURO finanţare PHARE şi  

7 920 EURO finanţare locală 
Durata proiectului : 12 luni (ianuarie 2007 – ianuarie 2008) 
 
Scopul şi localizarea proiectului: 

Dezvoltarea serviciilor Cantinei Sociale a oraşului Tîrgu Neamţ în scopul  prevenirii şi 
limitării unor situaţii de dificultate care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a 
unor persoane. 
Obiectivele proiectului:  

1. Dezvoltarea serviciului de preparare şi servire a mesei, în scopul satisfacerii 
trebuinţelor de hrană pentru persoanele aflate în dificultate, pentru sporirea eficacităţii 
activităţii cantinei pentru oferirea de servicii calitative şi prompte. 

2. Dezvoltarea serviciului „masa pe roţi” în scopul asigurării serviciilor de masă la 
domiciliu pentru persoane vârstnice, asigurându-se astfel satisfacerea trebuinţelor de hrană 
pentru prevenirea şi limitarea marginalizării sociale, promovarea incluziunii sociale şi 
menţinerea persoanelor vârstnice în mediul familial. 

 
Rezultatele proiectului 

- creşterea numărului de beneficiari; 
- îmbunătăţirea infrastructurii Cantinei Sociale prin lucrări de reparaţii şi amenajare; 
- dotarea Cantinei Sociale a oraşului Tîrgu Neamţ (1 autoturism Dacia Logan Van, 4 

mese în sala de mese, 16 scaune, 1 set mobilier bucătărie, 1 combină frigorifică, 1 aragaz, 1 
robot bucătărie, 1 cântar electronic, 1 aspirator, 1 birou calculator cu comodă, 1 bibliotecă, 1 
scaun ergonomic, 1 calculator cu monitor, licenţe şi imprimantă laser); 



 
PROIECTUL: „DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE 

URGENŢĂ AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ” 
 

FINANŢATOR: Ministerul Internelor şi Reformei Administrative – finanţare Phare în cadrul 
Programului “Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local”   
 
Bugetul proiectului : 122.330 Euro din care: 109.845 Euro finanţare PHARE şi            

12.485 Euro  – finanţare locală 
Durata de implementare a proiectului : 10 luni (18 ianuarie 2008 – 17 noiembrie 2008) 
 
Scopul şi localizarea proiectului: 

Scopul proiectului a fost dotarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al 
oraşului Tîrgu neamţ cu bunuri şi echipamente. 
 
Rezultatele proiectului 
- Dotarea SVSU cu mobilier (canapea, fotolii) echipamente IT (calculatoare, monitoare, 
licenţe Windows şi Office, imprimantă laser, imprimanta multifuncţional laser, telefon/fax, 
cameră foto digitală,), televizor, frigider. 
- Achiziţionarea unui utilaj terasier – buldoexcavator marca Venieri VF 8.23 D; 
- Utilaje specifice serviciului de intervenţie (grup electrogen, aparat sudură, motopompă, 
ciocan retopercutor, polizor unghiular, aparat tăiat metale, drujbă, picamer) 
- Echipament voluntari (cască protecţie, costum salopetă, geacă iarnă, cizme PVC, bocanci, 
mănuşi protecţie, pelerină impermeabilă) 
- Corturi prim-ajutor, truse sanitare prim-ajutor, binoclu, scară aluminiu 
- Scule şi unelte intervenţie (roabe, lopeţi, târnacoape, sape, hârleţe, căngi, cazmale, răngi, 
topoare) 
- Campanie de promovare a proiectului: 1000 pliante, 200 autocolante, 50 afişe, conferinţă 
de presă 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROIECTUL: „ECO - MANAGEMENT TG. NEAMŢ – Proiect pentru realizarea unui 
sistem eficient şi durabil de gestionare a deşeurilor” 

 
 

FINANŢATOR: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – ADR Nord Est finanţare 
în cadrul Programului Phare 2005 “Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor 
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”   
 
Bugetul proiectului : 1.256.482,67 Euro din care: 1.000.000 Euro finanţare PHARE şi       

256.482,67 Euro  – finanţare locală 
Parteneri: Comunele Drăgăneşti, Brusturi, Grumăzeşti, Bălţăteşti, Ghindăoani 
Durata de implementare a proiectului : 34 luni (1 februarie 2008 – 30 noiembrie 2010) 
 
Scopul şi localizarea proiectului: 
 Obiectivul general al proiectului este protejarea şi reabilitarea mediului din zona 
proiectului, având ca efect creşterea calităţii vieţii şi ameliorarea stării generale de sănătate a 
populaţiei din localitate şi zonă. Proiectul se înscrie în strategia de dezvoltarea durabila a 
oraşului sprijinind creşterea economică la nivel local şi contribuind la reducerea disparităţilor 
economice şi sociale dintre regiunea Nord Est şi celelalte regiuni. 

 
Rezultatele proiectului: 

Rezultatele proiectului s-au concretizat în: 
- achiziţionarea şi recepţia unui încărcător frontal; 
 

 
 

- achiziţionarea şi recepţia unei maşini autocompactoare de 18 mc, unei maşini 
autocompactoare de 14 mc, a unei maşini autocompactoare de 7 mc şi a unei maşini cu cârlig; 
 

  



 
 

 
 
 
- achiziţionarea şi recepţia de recipienţi pentru colectarea deşeurilor: 408 containere 
metalice de 1100 l, 1522 pubele de 240 l, 9780 pubele de 120 l; 
 

 
 
- construirea a 102 platforme de colectare 40 platforme în oraşul Tg. Neamţ, 8 platforme în 
comuna Drăgăneşti, 8 platforme în comuna Ghindăoani, 14 platforme în comuna Brusturi, 15 
platforme în comuna Bălţăteşti, 17 platforme în comuna Grumăzeşti  
 

 
 



- construirea staţiei de sortare, transfer şi compost, recepţia la terminarea lucrărilor având 
loc în data de 20.01.2010; 

 
 

 
 

 

 
 



- instruirea unui nr. de 13 persoane care vor opera investiţia, în domeniul Lucrător pentru 
salubrizare  
- înfiinţarea societăţii SC ECO TG SRL Tîrgu Neamţ, societate cu capital integral al 
oraşului Tg. Neamţ şi al comunelor partenere în proiect (Brusturi, Drăgăneşti, Ghindăoani, 
Bălţăteşti, Grumăzeşti), societate care se va ocupa de colectarea, selectarea şi transportul 
deşeurilor şi care va administra investiţia din cadrul proiectului 
 
- campanie de publicitate şi promovare a proiectului: o conferinţă de presă de începere a 
proiectului şi una de finalizare a lui, 6 dezbateri publice privind importanţa colectării selective 
a deşeurilor (câte una în fiecare localitate parteneră), spot radio, anunţuri în mass-media, 
realizare de pliante, broşuri, afişe, banere, CD-uri cu film de conştientizare a populaţiei, 
panouri de afişare temporară şi permanentă  
 

 
 
 

 
PROIECTUL: „REABILITAREA PARCULUI CENTRAL DIN ORAŞUL TÎRGU 

NEAMŢ, JUDEŢUL NEAMŢ” 
 
FINANŢATOR: Proiectul a fost depus spre finanţare la Ministerul Mediului şi Dezvoltării 
Durabile – în cadrul Programului „Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în localităţi”   
 
Data depunerii proiectului pentru finanţare: ianuarie 2008 
Bugetul proiectului : 460.000,00 lei din care: 380.000,00 lei finanţare AFM şi            

80.000,00 lei contribuţie proprie 
 
Scopul proiectului: - îmbunătăţirea factorilor de mediu prin amenajarea suprafeţelor 
reprezentate de spaţiile verzi, protejarea şi gestionarea durabilă a acestora, precum şi creşterea 
standardelor de viaţă a locuitorilor oraşului Tg. Neamţ. 
 
Rezultatele proiectului 

Lucrările principale de amenajare a parcului constau în: 
- Amenajarea terenului; 
- Iluminat – 46 stâlpi; 
- Împrejmuire loc de joacă copii; 
- Amenajare alei; 
- Loc de joacă copii; 
- Dotări parc (70 bănci, 30 coşuri de gunoi, 2 wc-uri ecologice); 
- Realizare 21 pergole; 
- Reabilitare împrejmuire şi foişor; 
- Amenajare spaţii verzi. 

 
 
 



PROIECTUL: „Suplimentarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizeaza 
energie solara – Gradinita cu program prelungit Nr. 1, Cresa de copii Nr. 1 si Gradinita 

cu program prelungit Nr. 2, oras Tg. Neamt” 
 

FINANŢATOR: Administraţia Fondului pentru Mediu în cadrul „Programului de 
înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează 
energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la 
îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”. 

 
Bugetul proiectului : 635.000 din care: 450.000 finanţare AFM şi 185.000  – finanţare locală 
 
Durata proiectului : 2010 - 2011 

 
Rezultate: 

- schimbarea acoperişului la Creşa de copii nr. 1 şi corbul B de la Grădiniţa cu program 
prelungit nr. 1; 

- montarea a 18 panouri solare la  Creşa de copii şi Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 
şi instalaţiile aferente (boilere, pompe, instalaţii de automatizare); 

- montarea a 6 panouri solare la  Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 şi instalaţiile 
aferente (boilere, pompe, instalaţii de automatizare); 

 
 

PROIECTUL:  „Reabilitare termică blocuri de locuinţe” 
 
FINANŢATOR: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. 
 
Bugetul proiectului : 1.000.000 lei din care: 500.000 lei finanţare MDRT şi 300.000 lei  – 

finanţare buget local, 200.000 finanţare asociaţii de proprietari 
Durata proiectului : 2011 - 2012 
 
Rezultate: 
Reabilitarea termică a 4 blocuri de locuinţe din oraşul Tg. Neamţ, respectiv Blocurile nr. 3 şi 
4 de pe strada Petru Rareş, Bloc nr. B1, strada Calistrat Hogaş şi Blocul nr. 3  - str. Ştefan cel 
Mare. 
 
 

PROIECTUL: „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezământului cultural Casa 
Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ” 

 
 
FINANŢATOR: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului prin Compania Naţională de 
Investiţii – finanţare în cadrul „Programului Prioritar Naţional pentru reabilitarea, 
modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic 
urban” . 
 
Bugetul proiectului : 2.900.000 lei (51 % finanţare CNI, 49% cofinanţare locală). 
 
Rezultate : 

- termoizolarea clădirii 
- amenajări sală de spectacol 
- amenajări Săli de festivităţi 
- reabilitare finisaje existente 
- instalaţii interioare 
- dotarea cu mobilier şi aparatură specifică 

 



 
PROIECTUL:  „Construire bază sportivă multifuncţională în localitatea Humuleşti, 

oraş Tîrgu Neamţ” 
 
FINANŢATOR: Guvernul României în cadrul „Programului de dezvoltare a unor baze 
sportive în mediul rural”. 
 
Bugetul proiectului : 1.058.000 lei din care: 500.000 lei finanţare Guvernul României şi 

558.000 lei  – finanţare locală 
 
Durata proiectului : 2009 - 2013 
 
Scopul şi localizarea proiectului: 
Proiectul are ca scop construirea unei baze sportive multifuncţionale în zona periurbană a 
oraşului Tîrgu Neamţ, respectiv în incinta Şcolii Generale nr. 3 din Humuleşti. Baza sportivă 
multifuncţională model tip 2 va fi conformă cu prevederile cuprinse în regulamentele de joc 
ale federaţiilor sportive naţionale, astfel încât terenul de sport este omologabil pentru 
competiţii desfăşurate la nivel naţional (handbal, baschet, tenis).  
Baza sportivă multifuncţională este formată din:  
- Teren de sport (handbal, baschet, tenis, minifotbal) în suprafaţă de 1010.50 mp 
- Construcţii anexe (vestiare - 196 mp, împrejmuire, instalaţie iluminat - nocturnă, parcare) 
 

 
 
 
 

PROIECTUL: „VALEA OZANEI … MIT ŞI LEGENDĂ” SMIS 3887 
 

Finanţator:  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă  şi promovarea 
turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea 
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”.  
Durata proiectului: 22 luni (23.10.2010 – 22.09.2012) 
 
Valoarea proiectului : 
 
 



Valoarea 
totală a 

proiectului 
(lei) 

Valoarea 
totală 

eligibilă a 
proiectului 

(lei) 

Valoarea 
eligibilă 

nerambursabilă 
din FEDR (lei) 

Valoarea 
eligibilă 

nerambursabilă 
din bugetul 

naţional (lei) 

Co-finanţarea 
eligibilă a 

beneficiarului 
(lei) 

TVA 
aferentă 

cheltuielilor 
eligibile (lei) 

Valoare 
neeligibilă 

inclusiv 
TVA 

aferentă 
acesteia (lei) 

592.314,50 451.810,00 384.038,5 58.735,30 9.036,20 107.570,10 32.934,40 
 
Obiectiv general: Promovarea produselor turistice din arealul Tîrgu Neamţ în vederea 
creşterii atractivităţii turistice la nivel naţional şi internaţional; 
 
Obiectiv specific: Creşterea numărului de sosiri în din arealul Tîrgu Neamţ pe perioada de 
implementare a proiectului cu 22% faţă de valorile prognozate în varianta fără proiect; 
 

Rezultate: 
 1 brand turistic local, constând într-un nume şi logo sugestive; 
 1000 Ghiduri turistice în format fizic, color, bilingv (română şi engleză), minim 80 

pag. interioare; 
 5 versiuni electronice ale Ghidului, în limbile: română, engleză, germană, franceză şi 

italiană; 
 1000 hărţi ale zonei turistice Tîrgu Neamţ în format fizic; 
 5 versiuni electronice ale hărţii, în limbile: română, engleză, germană, franceză şi 

italiană; 
 2 bannere verticale de tip roll-up; 
 1 banner orizontal de interior; 
 3000 pliante A4 de promovare a produselor turistice specifice (3 tipuri x 1000 buc); 
 1 film de prezentare a arealului turistic Tîrgu Neamţ; 
 1000 DVD-uri cu filmul de prezentare a arealului turistic Tîrgu Neamţ; 
 1000 de seturi de materiale de promovare distribuite: 575 de seturi de materiale de 

promovare transmise prin poştă / serviciu de curierat / oferite personal; 300 de seturi 
de materiale de promovare transmise / oferite personal în cadrul Târgului de Turism; 
125 de seturi transmise / oferite personal reprezentanţilor administraţiilor publice, ai 
obiectivelor turistice din arealul Tîrgu Neamţ, precum şi altor segmente relevante; 

 1 portal de promovare a arealului turistic Tîrgu Neamţ, în limbile română, engleză, 
germană, franceză şi italiană; 

 10.000 inserturi publicitare A4, distribuite prin intermediul unui un cotidian / revistă 
cu distribuţie la nivel naţional; 

 1 participare la Târgul de Turism al României; 
 1 studiu de evaluarea a impactului campaniei de promovare. 

 

 
 
 



 
 
 
 

Proiectul „FLORI, IARBĂ, COPĂCEI … ÎN CURTE LA GRĂDI DOI!” 
SV – 07 – 2013 

 
 

Fundaţia Filantropica “SMĂRĂNDIŢA” Tg. Neamţ, în parteneriat cu Primăria 
oraşului Tg. Neamţ şi Şcoala Gimnazială „Grigore Ghica-Vodă” Nr. 2 Tg. Neamţ a derulat 
proiectul „Flori, iarbă, copăcei…în curte la Grădi Doi!”, finanţat în cadrul programului 
Spaţii Verzi – componenta Spaţii Verzi Urbane, de către MOL România şi Fundaţia pentru 
Parteneriat Miercurea Ciuc. 

Scopul proiectului a fost reabilitarea unui teren în suprafaţă de 400 mp, în vederea 
amenajării unui spaţiu verde şi a unui loc de joacă la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Tg. 
Neamţ. 

Valoarea totală a proiectului este de 11.375 lei, din care 8.775 lei finanţare 
nerambursabilă şi 2.600 lei contribuţie locală (1.600 lei contribuţie în natură şi 1.000 lei 
contribuţie în bani).  

Proiectul s-a desfăşurat în perioada aprilie – iunie 2013 . 
Rezultatele proiectului: 

- 2 parteneri implicaţi în activităţile proiectului: Şcoala Gimnazială „Grigore Ghica-
Vodă” Nr. 2 Tg. Neamţ şi Primăria oraşului Tîrgu Neamţ; 

- 20 voluntari (persoane adulte) implicaţi la amenajarea spaţiului verde; 
- 200 de copii implicaţi în activităţile de educaţie ecologică;  
- 20 cadre didactice implicate în activităţile de educaţie ecologică; 
- 400 mp spaţiu verde amenajat; 
- 350 mp gazon însămânţat; 
- 500 buc plante floricole; 
- 100 bucăţi tuia; 
- 13 arbori (scoruş, tei); 
- 200 saci menajeri, 200 mănuşi unică folosinţă; 
- 4 mese cu bănci; 1 leagăn; 1 tabogan; 
- 4 jardiniere flori; 
- 500 pliante; 2 conferinţe de presă; 
- 6 activităţi ecologice non-formale: Plantele şi anotimpurile, Parada ECO, Suntem 

ECO-Isteţeii, Nu risipim, nu aruncăm … căci putem să reciclăm!, Micii voluntari în 
acţiune, Albumul cu amintiri 



 
Proiectul „Grădina verde de la Grădi 1” 

 
 

 
Asociaţia Pro Democraţia Tg. Neamţ, în parteneriat cu Primăria oraşului Tg. Neamţ 

şi Grădiniţa Nr. 1 Tg. Neamţ a derulat proiectul „Grădina verde de la Grădi 1”, finanţat în 
cadrul programului Spaţii Verzi – componenta Spaţii Verzi Urbane, de către MOL 
România şi Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc. 

 
Scopul proiectului a fost crearea unui spaţiu necesar desfăşurării activităţilor de învăţare 

din cadrul Grădiniţei Nr. 1 Tg. Neamţ, într-un cadru natural adecvat, prin reabilitarea unui 
teren în suprafaţă de 600 mp în vederea amenajării unui spaţiu verde şi a unui loc de joacă. 

 
Obiectivele proiectului  
 

- Creşterea calităţii mediului prin amenajarea unui spaţiu verde şi a unui loc de joacă la 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Tg. Neamţ; 

- Implicarea copiilor în protejarea naturii, oferindu-le posibilitatea să-şi dezvolte o 
atitudine responsabilă faţă de mediul în care trăiesc, prin realizarea unor acţiuni de 
ecologizare a spaţiilor verzi din localitate;  
 
Obiectivele proiectului vor contribui la: 

 stimularea implicării comunităţii locale în rezolvarea problemelor de ecologie urbană; 
 formarea “conştiinţei ecologice”, prin promovarea bunelor practici în domeniul 

ecologiei urbane; 
 realizarea de activităţi practice de ecologizare urbană; 
 îmbunătăţirea calităţii mediului şi a condiţiilor de sănătate ale populaţiei; 
 Stimularea dorinţei de implicare în rândul copiilor şi elevilor; 

 
Rezultatele concrete aşteptate sunt: 

- 2 parteneri implicaţi în activităţile proiectului: Liceul Tehnologic „Vasile Conta” Tg. 
Neamţ şi Primăria oraşului Tîrgu Neamţ; 

- Minim 20 voluntari (persoane adulte) implicaţi la amenajarea spaţiului verde; 
- Minim 200 de copii implicaţi în activităţile de educaţie ecologică non formală;  
- 24 cadre didactice implicate în activităţile de educaţie ecologică non formală; 
- 600 mp spaţiu verde amenajat; 
- 600 mp gazon însămânţat; 
- 50 buc flori perene, la ghivece (crizanteme); 
- 650 buc răsaduri flori anuale: 200 buc lobelia, 200 buc. crăiţe, 100 buc. cineraria, 150 

buc. petunii; 
- 3 arbori (1 măr japonez şi 2 tei) şi 72 arbuşti ornamentali (50 buc. tuia, 6 buc. 

forsythia intermedia, 8 buc. palma maicii, 8 buc. clematis jackmani) 
- 100 saci menajeri, 100 perechi mănuşi unică folosinţă; 
- 4 mese cu bănci; 
- 1 căsuţă copii cu nisipieră;  
- 300 pliante şi 1 panou informativ; 
- 2 conferinţe de presă; 
- Ecologizarea unui spaţiu verde din oraş; 
- 5 activităţi ecologice non-formale; 

 
Valoare totala proiect 12.060 lei din care 9.000 lei finanţare MOL Romania, 3060 lei 
contributie Asociaţia Pro Democratia Tg. Neamt. 
 
 



 
2. Proiecte aflate în curs de implementare 

 
PROIECTUL: „Realizare şi extindere reţele stradale de canalizare menajeră în 

localităţile Humuleştii Noi, Blebea şi cartier Pometea, oraş Tîrgu Neamţ” 
 

 
Finanţator: Administraţia Fondului pentru Mediu în cadrul Programului vizând 

protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare 
şi staţii de epurare. 

 
Bugetul proiectului: 8.997.200 lei din care 7.050.000 finanţare AFM şi 1.947.200 lei 

cofinanţare locală. 
Durata proiectului: 2011 - 2014 

 
Obiectivul specific (scopul) al proiectului este realizarea unei reţele de canalizare în 

localităţile componente ale oraşului Tg. Neamţ: Blebea şi Humuleştii Noi, precum şi 
extinderea reţelei existente din cartierul Pometea. 

 
Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte realizarea următoarelor investiţii: 
Blebea 

 Realizare canalizare menajeră pe străzile: Blebei, Vânătorului, Victoriei, 
Vadului, Gheorghe Doja, Daciei  

 6 staţii de pompare 
Humuleştii Noi 

 Realizare canalizare menajeră pe străzile: Valea Seacă, Păstorului, Hangului, 
Macului, Crinului, Bistriţei, Teiului, Mihail Sadoveanu  

 3 statii de pompare 
Cartier Pometea 

 Extindere canalizare menajeră pe străzile: Vultur, George Coşbuc, Izvor, Băile 
Oglinzi  

 5 staţii pompare  
 

În anul 2014 a fost realizată procedura de achiziţie pentru lucrările din cadrul proiectului 
şi a fost transmisă la AFM prima cerere de tragere din cadrul proiectului (aferentă 
cheltuielilor de proiectare tehnică) în valoare de 130.000 lei, sumă care a fost decontată de 
către finanţator. 
 
 

 
PROIECTUL: „AMENAJARE CENTRU NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI 

PROMOVARE TURISTICĂ TÎRGU NEAMŢ” 
 
 

Proiectul este depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 –
2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de 
intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul 
creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Crearea Centrelor 
Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora. 

Centrul va fi amenajat într-o construcţie existentă în Bdul. Ştefan cel Mare, nr. 42 
(Fostul Oficiu de Cadastru – Judecătorie), în suprafaţă de 67 mp. 

 
Obiectivul general al proiectului constă în amenajarea şi dotarea unui Centru Naţional de 
Informare şi Promovare Turistică în oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ care să faciliteze 



accesarea informaţiilor privind date de interes general referitoare la zona analizată şi 
România, în vederea valorificării potenţialului turistic local pe piaţa turistică naţională şi 
internaţională. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului constau în: 
- creşterea accesului turiştilor la informaţii, servicii turistice şi evenimente specifice 
realizate pe plan local; 
- promovarea potenţialului turistic din arealul Tîrgu Neamţ, în scopul creşterii numărului 
de turişti şi a duratei sejurului;  
- facilitarea schimbului de informaţii cu instituţii şi centre de informare din alte zone 
turistice din ţară; 
- facilitarea schimbului de informaţii între operatorii turistici de pe plan local şi tur 
operatorii de la nivel naţional şi internaţional;  

- valorificarea atracţiilor turistice din zonă în vederea creşterii economice, prin favorizarea 
apariţiei şi dezvoltării operatorilor economici locali, transformând astfel areale cu 
competitivitate economică scăzută în zone atractive pentru investitori. 
 
Valoarea totală a proiectului aprobat: 

 

Valoarea 
totală a 

proiectului 
(lei) 

Valoarea 
totală 

eligibilă a 
proiectului, 

din care (lei) 

Valoarea 
eligibilă 

nerambursabilă 
din FEDR (lei) 

Valoarea 
eligibilă 

nerambursabilă 
din bugetul 

naţional (lei) 

Co-finanţarea 
eligibilă a 

beneficiarului 
(lei) 

Valoare 
neeligibilă 

inclusiv 
TVA 

aferentă 
acesteia (lei) 

504.811,60 421.459,11 380.872,60 32.157,33 8.429,18 83.352,49 
 

În anul 2014 a fost realizat proiectul tehnic, s-au transmis completări la proiect ca 
urmare soluţiei din cadrul proiectului tehnic. 

La data de 16.12.2014, s-a semnat contractul de finanţare nr. 4946 între Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 – MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE prin AUTORITANEA 
NAŢIONALĂ PENTRU TURISM - Organism Intermediar pentru Programul Operaţional 
Regional 2007 - 2013 şi Unitatea administrativ teritorială ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ. 

Perioada de implementare a proiectului va fi de 12 luni, respectiv 17.12.2014 – 
16.12.2015. 
 

Proiecte finanţate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 

Locală, aprobat prin O.U.G. nr.28/2013 
 

Pentru proiectele în continuare finanţate în cadrul PNDL, în cursul anului 2014 s-a transmis la 
Consiliul Judeţean Neamţ şi MDRAP situaţii centralizatoare referitoare la lucrările executate, 
sumele decontate, documentele suport (facturi, extrase cont, etc.). Aceste investiţii sunt: 
 

1. Modernizare strada Castanilor, oraş Tg. Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 3.759.000 lei 

      - prin acest proiect se propune modernizarea străzii Castanilor cu o lungime de 4488 m;                                                                              
Sistemul rutier propus: strat de fundaţie din balast în grosime de 25 cm, strat de bază din 
anrobat bituminos în grosime de 5 cm, strat de legătură din mixtură asfaltică BADPC 25 în 
grosime de 5 cm, strat de uzură din beton asfaltic de tip BAPC 16 în grosime de 4 cm. 



 
2. Modernizare străzile Veterani, Vasile Alecsandri şi Mihai Viteazu, oraş Tg. 

Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 1.835.000 lei 

      - prin acest proiect se propune modernizarea străzii Veterani - 1060 m; modernizarea 
străzii Vasile Alecsandri - 615 m; -Modernizarea străzii Mihai Viteazu - 525 m;                                                                    
Sistemul rutier propus: strat de fundaţie din balast în grosime de 25 cm, strat de bază din 
anrobat bituminos în grosime de 5 cm, strat de legătură din mixtură asfaltică BADPC 25 în 
grosime de 5 cm, strat de uzură din beton asfaltic de tip BAPC 16 în grosime de 4 cm. 

 
3. Modernizare străzile Nemţişor şi Horea Cloşca şi Crişan, oraş Tg. Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 1.697.000 lei 

      - prin acest proiect se propune modernizarea străzii Nemţişor - 1009 m; modernizarea 
străzii Horea Cloşca şi Crişan - 914 m; Sistemul rutier propus: strat de fundaţie din balast în 
grosime de 25 cm, strat de bază din anrobat bituminos în grosime de 5 cm, strat de legătură 
din mixtură asfaltică BADPC 25 în grosime de 5 cm, strat de uzură din beton asfaltic de tip 
BAPC 16 în grosime de 4 cm. 
 

4. Modernizare străzile Daciei şi Vânătorului, oraş Tg. Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 1.429.000 lei 

      - prin acest proiect se propune modernizarea străzii Dacie - 1522 m; modernizarea străzii 
Vânătorului - 270 m; Sistemul rutier propus: strat de fundaţie din balast în grosime de 25 cm, 
strat de bază din anrobat bituminos în grosime de 5 cm, strat de legătură din mixtură asfaltică 
BADPC 25 în grosime de 5 cm, strat de uzură din beton asfaltic de tip BAPC 16 în grosime 
de 4 cm. 

 
5. Realizare reţea de canalizare menajeră şi microstaţie de epurare în zona Băile 

Oglinzi, oraş Tg. Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 3.117.000 lei 

      - prin acest proiect se propune: 
Ob.1 Colectoare de canalizare Staţiunea Oglinzi 
Se propune executarea unui sistem de colectoare compus din două colectoare principale, 

CP1 şi CP2, şi trei colectoare secundare, CS1, CS2 şi CS3. Colectoarele vor fi executate din 
conducte PVC Dn 259 mm şi vor avea o lungime totală de 2147 m.  

Ob.2 Micro-staţie de epurare Staţiunea Oglinzi 
Colectorul principal CP1 va transporta debitele uzate menajere în bazinul micro-staţiei 

de epurare de unde acestea vor fi pompate în colectorul principal CP2. Micro-staţia de epurare 
va fi dotată cu două cominutoare, 3 pompe submersibile, 1 mixer şi 1 ventilator axial.  

Ob.3 Subtraversări de cursuri de apă 
Va fi necesară executarea unei subtraversări de curs de apă pe traseul conductei de 

refulare pentru a asigura transportul debitelor uzate menajere în staţia de epurare. 
Subtraversarea va fi realizată prin metoda forajului dirijat, iar conducta de refulare va fi 
protejată cu o conductă metalică din oţel cu Dn 200 mm. 

 
 

6. Extindere/modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă în zona Băile 
Oglinzi, oraş Tg. Neamţ,  

- valoarea estimată a investiţiei – 2.396.000 lei 
      - prin acest proiect se propune:  

Ob. 1 Conducta de distribuţie 1 din material în lungime de 2.010 m ; 
Ob. 2 Conducta de distribuţie 2 din material PEID, in lungime de 160m ; 
Ob. 3 Conducta de distribuţie 3 din material PEID, în lungime de 130 m ; 
Ob. 4Conducta de distribuţie 4 din material PEID, în lungime de 105 m ; 



Ob. 5 Rezervor circular pentru apă şi incendiu din inox cu o capacitate de 
înmagazinare de 300 mc, cu următoarele caracteristici principale: diametrul interior DR = 
8,00 m; înălţimea rezervorului HR= 6,00 m. 

 
7. Modernizare Drum Comunal DC 7, Oraş Tîrgu Neamţ,  

- valoarea estimată a investiţiei – 2.782.000 lei 
Drumul comunal DC 7 face parte din reţeaua majoră de drumuri a oraşului Tg. Neamţ. 

Pe acest drum se desfăşoară traficul loca greu şi uşor şi de tranzit pe traseul Tg. Neamţ - 
Răuceşti - Ungheni. Lungimea totală a drumului este de 2,32 km din care, în prezent, 270 sunt 
cu îmbrăcăminte asfaltică degradată şi 2.50 m sunt balastaţi. Sistemul rutier propus: pe 
tronsonul balastat cu L = 2050 m - 45 cm fundaia balast, 6 cm strat bază mixtură ABPS 25, 5 
cm strat legătură BADPC 25 şi 4 cm strat uzură BAPC 16;  pe transonul existent asfalt cu L = 
270 m - 4 cm strat BAPC 16, după refacerea suprafeţei suport; parapet metalic 180 ml; şanţ 
pereat 2480 mp; podeţe tubulare D=800 mm - 2 buc; podeţe tubulare D=600 mm - 6 buc 
 

8. Reabilitare străzi în oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 10.154.000 lei 
Străzile proiectate pentru reabilitare sunt: 
- Str. 1 Mai are o lungime care se va reabilita de 1690,0 m;  
- Str. Al. cel Bun are o lungime care se va reabilita de 235,0 m;  
- Str. Câmpului are o lungime care se va reabilita de 480,0 m;  
- Str. Cetăţii sare o lungime care se va reabilita de 735,0 m;  
- Str. Ion Roată are o lungime care se va reabilita de 670,0 m;  
- Str. Izvor are o lungime care se va reabilita de 425,0 m;  
- Str. Moldovei are o lungime care se va reabilita de 150,0 m;  
- Str. Romană are o lungime care se va reabilita de 620,0 m;  
- Str. Unirii are o lungime care se va reabilita de 1040,0 m;  
- Str. 1 Dec. 1918 are o lungime care se va reabilita de 765,0 m;  
- Str. Luncii are o lungime care se va reabilita de 480,0 m;  
- Str. Prunilor are o lungime care se va reabilita de 75,0 m;  
- Fundătura Viei are o lungime care se va reabilita de 280,0 m;  
- Fundătura Fabricii are o lungime care se va reabilita de 350,0 m;  
- Strada Zorilor are o lungime care se va reabilita de 260,0 m;  
- Fundătura Zorilor şi are o lungime care se va reabilita de 115,0 m;  
- Strada Oituz şi are o lungime care se va reabilita de 180,0 m;  
- Fundătura Dogari are o lungime care se va reabilita de 90,0 m;  
- Fundătura Marieni are o lungime care se va reabilita de 210,0 m;  
- Fundătura Mocani are o lungime care se va reabilita de 90,0 m;  
- Fundătura Bujor are o lungime care se va reabilita de 65,0 m;  
- Strada Cucoş are o lungime care se va reabilita de 285,0 m;  
Lungimea totală a străzilor proiectate este de 9265,0 m. 

 
9. Extindere sistem de canalizare oraşul Tîrgu Neamţ, jud. Neamţ,  

- valoarea estimată a investiţiei – 6.089.000 lei 
Canalele colectoare sunt amplasate pe strazile orasului Targu Neamt astfel: 
- str.  1 Mai - L  = 2189 ml; str. Al. Vlahuta - L = 475 ml; str. Aleia Cetatii - L = 678 

ml; str.  Viei - L = 290 ml; str. Alex. Cel Bun - L = 172 ml; str. Romana - L = 420 ml; fdt. 
Biruintei - L = 166 ml; str. Cornilor - L = 178 ml; str. Crangului - L = 259 ml; str. 
Crizantemelor - L = 410 ml; str. Cucos - L = 290 ml; str. Izvor - L = 416 ml; str. Fdt.Corbului 
- L = 415  ml; str. Fdt.Cozmeni - L = 183 ml; str. Fdt.Dorobanti L = 80 ml; str. Fdt.Fagului - 
L =  70  ml; str. Fdt.Ferarilor - L = 118 ml; str. Fdt.Florilor - L =  81  ml; str. Fdt.Plaiesu - L = 
191 ml; str. Fdt. Soimului - L = 107 ml; str. Fdt. Buzescu - L = 95 ml; str.Fdt. Ceahlaului - L 
= 120 ml; str.Fdt. Corbului - L = 97 ml;str.Fdt. Dogari - L = 99 ml; str.Fdt. Dragos - L = 172 
ml; str.Fdt. Eternitatii - L = 156 ml; str.Fdt. Fabricii - L =  323 ml; str.Fdt. Marieni - L =  218 
ml; str.Fdt. Merilor - L = 152 ml; str.Fdt. Mocani - L = 89 ml; str.Fdt. Thugo Schvab - L = 



118 ml; str.Fdt. Zorilor - L = 120 ml; str.Gradinilor - L = 481 ml; str. Independentei - L = 894 
ml; str  Mos Ion Roata - L = 622 ml; str. Luncii - L = 1487 ml; str. Muntelui - L = 768 ml; str. 
Cimpului - L = 545 ml; str. Oituz - L = 194 ml, str. Ozanei - L = 331ml; str. Pariului - L = 154 
ml; str. Primaverii - L = 60 ml; str. Prunilor - L = 70 ml; str. Tabacari - L = 663 ml; str. 
Transilvaniei - L = 120 ml; str. Unirii (partial) - L = 991 ml; str. Veniamin Costache - L = 307 
ml; fdt. Muntelui - L = 81 ml    

      TOTAL  = 16715 ml 
 

10. Reabilitare reţele de alimentare cu apă în oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 3.523.000 lei 
Retelele de distributie au o lungime totala de 9683 ml si sunt amplasate  pe 

urmatoarele strazi si cu urmatoarele diametre:  
1. conducta otel  DN 319  pe bdul. Stefan cel Mare (de la Policlinica pina la Biserica)            

in lungime de L = 500 ml 
2.  conducta otel   DN 219 pe bdul Stefan cel Mare (de la Politie la intrarea 

str.Castanilor)   in lungime de L =1300 ml 
3 conducta otel   DN 159 Radu Teoharie pina la str. Roger Naum in lungime de L=  

745  ml 
4. conducta otel DN 219 bdul Mihai Eminescu pina la pod Ozana in lungime de L= 

620  ml 
5.   cond. otel   DN 100 str 1 Decembrie in lungime de L=  810  ml 
6.   cond. otel   DN 125 str Petru Rares  in lungime de L=  250  ml 
7.   cond. otel   DN 159 str Busuiocului in lungime de L=  470  ml 
8.   cond. otel   DN 159 str Marasesti in lungime de L=  650  ml 
9    cond. otel   DN 159 str Panduri  in lungime de L=  292  ml  
10. cond.a otel   DN 109 str Baile Oglinzi in lungime de L=  846  ml 
11. cond. otel   DN 109 str Al.Lapusneanu in lungime de L=  290  ml 
12  cond. otel   DN 109 str M.Kogalniceanu in lungime de L=  170  ml  
13. cond. otel   DN 110 str Moldovei  in lungime de L=  145  ml 
14. cond. otel   DN 110 fdt. Fabricii  in lungime de L=  355  ml 
15  cond. otel   DN 125 str T.Vladimirescu in lungime de L=  350  ml  
16 cond. otel   DN 109  str Brazilor  in lungime de L=  150  ml  
17 cond. otel   DN 109  str Ion Roata  in lungime de L=  650  ml  
18 cond. otel   DN 109  str Calistrat Hogas in lungime de L=  276  ml  
19 cond. otel   DN 109 str Aleea Zimbrului in lungime de L=  240  ml 
20 cond. otel   DN 40   str Popa Sapca+Oituz in lungime de L=  404  ml  
21 cond. otel   DN 109 str Gloriei in lungime de L=  160  ml 
 

11. Reabilitare Bibliotecă, oraş Tîrgu Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 2.017.000 lei 
Reabilitarea Bibliotecii orăşenesti Tg. Neamţ, clădire monument istoric, Sc = 217 mp, 

refacere tencuieli interioare şi exterioare, reabilitare acoperiş, schimbat tâmplărie interioară şi 
exterioară, schimbat instalaţii electrice, termice, sanitare. 

 
 

12. Construire corp şcoală cu trei săli de clasă la Şcoală Gimnazială „Grigore Ghica 
Vodă” din oraş Tg. Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 1.242.000 lei 
Construirea unui nou corp de scoală, Sc = 430 mp, formată din 3 săli de clasă, 

cancelarie, grupuri sanitare, hol, şi C.T., precum şi asigurarea tuturor utilităţilor aferente 
(energie electrică, termică, apa-canal). Dotarea sălilor de clasă cu mobilier. 

 
13. Reabilitare şi modernizare a trei corpuri de clădire la Colegiul Tehnic „Ion 

Creangă” Tg. Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 2.751.000 lei 



Reabilitare Corp A1 (P+1) Sc = 560 mp, Su = 1005 mp, refacere tencuieli, schimbare 
tâmplărie interioară, zugrăveli, izolare termică exterioară, amenajare corp C.T. 20 mp;  

Reabilitare Corp A2 - refacere tencuieli, zugrăveli, izolare termică exterioară;  
Reabilitare Corp Sală sport - refacere tencuieli, zugrăveli, refacere hidroizolaţie, 

placăro cu gresie şi faianţă, izolare termică exterioară. 
 

14. Construire corp central Şcoala gimnazială nr. 3 Humuleşti oraş  Tg. Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 1.742.000 lei 
Se propun urmatoarele lucrari la ,, corpul central’’: 
• eventual unele lucrari de consolidare a fundatiei existente ; 
• executia suprastructurii din zidarie portanta de 25 cm ;    
• pereti exteriori placati cu termosistem ( 10 cm polistiren expandat) 
• toate decoratiile exteriore aflate pe cladirea initiala 
• compartimentari conforme care sa corespunda cu solicitarile actuale; 
• sarpanta din lemn cu o forma asemanatoare cu cea initiala 
• acopertis din tabla zincata tip tigla; 
• intrarea secundara din axul corpului central opusa intrarii principale va fi prevazuta 

cu o rampa pentru accesul persoanelor cu handicap;                                                      
 

15. Extindere corp clădire, reabilitare şi modernizare bază sportivă în oraşul Tîrgu 
Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 2.479.000 lei 
Situatie propusa CORP CLADIRE VESTIARE: 
- construirea unui nivel peste cel existent cu structura independenta pentru realizarea 

unei camere pentru vizualizarea meciurilor de catre oficialitati si comisii si a celorlalte spatii 
ncesare care in prezent lipsesc din functionalul cladirii existente. 

 - inlaturare a finisajelor degradate sau executate necorespunzator si modernizare a 
acestora 

- schimbarea tamplariiei de la parter –usi  
- refacerea tencuielilor in zonele degradate sau in cazul de neplaneitati ale acesteia si 

aplicarea de glet de ipsos alb 
- zugraveli cu vopsea lavabil alba 
- se va raliza izolarea termica a cladirii. 
Situatie propusa  PISTA DE  ATLETISM  
-inlaturarea stratului exsitent de zgura  
-turnarea unusi strat de beton pe amplasamentul eistent al pistei 
- montarea unui covor sintetic din cauciuc tartan 
- sistematizare teren (alei, imprejmuiri)                               
Situatie propusa  TRIBUNE 
- extinderea si marirea capacitatii la tribuna  
- montarea de scaune din plastic 
- realizarea unui acoperis pentru tribuna  

 
 

16. Realizare şi modernizare platformă gunoi, oraş Tîrgu Neamţ,  
- valoarea estimată a investiţiei – 976.000 lei 
Extinderea actualei Staţii de sortare, transfer si compostare a deseurilor menajere din 

orasul Tg. Neamt prin amenajarea unei noi platforme de compostare a deseurilor 
biodegradabile (realizare platformă betonată, imprejmuire, rigole perimetrale pentru 
colectarea levigatului, instalaţie de iluminat), precum şi extinderea actualei staţii de sortare şi 
achiziţionarea de echipamente tehnologice în vederea îmbunătăţirii fluxului tehnologic. 

 
 
 
 



 
 

Proiecte la care Consiliul Local Tirgu Neamţ este partener 

„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” 

Proiectul este implementat de Asociaţia de Dezvoltare Intracomunitară ECO Neamţ. 
Obiectivele prioritare ale proiectului se referă la extinderea colectării deşeurilor reziduale 

(atât în mediul urban cât si în cel rural); extinderea colectării separate a deşeurilor reciclabile; 
implementarea compostării individuale la 50% din gospodăriile din mediul rural; închiderea 
depozitelor municipale neconforme din oraşele Bicaz, Roman, Tîrgu Neamţ; construirea a trei 
staţii de transfer în Cordun, Tîrgu Neamţ şi Taşca; construirea unei staţii de sortare în Cordun; 
construirea unui depozit judeţean conform, pentru deşeuri nepericuloase la Girov. Suprafaţa 
ocupată de depozitul de deşeuri va fi de 27 ha, iar durata de viaţă a acestuia este estimată la 21 
de ani. 

Durata de implementare proiectului este de 44 de luni, începând cu luna februarie 2011. 
Valoarea totală a proiectului este de 42 140 956 euro, iar de acest proiect vor beneficia toate 
unităţile administrativ teritoriale din Judeţul Neamţ.  

Investiţia pentru oraşul Tg. Neamţ presupune: 
- construirea unei staţii de transfer a deşeurilor; 
- închiderea gropii de gunoi; 
- realizarea de platforme pentru colectarea selectivă şi dotarea acestora cu containere şi 

pubele; 

„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ” 

    Este un proiect depus pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 
Axa I - Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată. Valoarea investiţiilor se 
ridică la 107.677.000 euro şi cuprinde lucrări în cele mai mari aglomerări umane din Judeţul 
Neamţ, respectiv: Piatra Neamţ, Roman, Tîrgu Neamţ, Bicaz, Roznov şi Săbăoani. Durata de 
implementare proiectului este de 34 de luni, începând cu luna martie 2011 şi se 
implementează de către Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ, operator regional în 
domeniul alimentării cu apă, al canalizării şi epurării şi care are ca acţionar majoritar 
Consiliul Judeţean Neamţ. 

Investiţia pentru oraşul Tg. Neamţ presupune: 
- extindere staţie de epurare; 
- modernizare şi extindere staţii de pompare şi rezervoare de acumulare; 
- modernizare reţea de alimentare cu apă (3 km); 
- modernizare şi extindere reţea de canalizare (27 km); 

 
 


