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Rapoartele Viceprimarilor  Municipiului  Piatra Neamţ  sunt   o necesitate şi,  

totodată, o datorie  faţă de CETĂŢEANUL  municipiului Piatra Neamţ.  

 Acest raport  se doreşte a fi  expresia unei deschideri şi a unei transparenţe 

totale a activităţii pe care o desfăşurăm în interesul comunităţii noastre locale. 

 

1. relaţia cu instituţiile publice locale 
  

Împreună  cu  alţi  reprezentanţi  ai  instituţiilor  publice  locale (prefectul 

judeţului, preşedinte Consiliului Judeţean Neamţ, conducerea Agenţiei de Protecţie 

a Mediului Neamţ), dar şi cu agenţi economici din zona Săvineşti, a participat la 

discuţii  cu privire la  găsirea unei  soluţii  tranzitorii  în  privinţa colectării  deşeurilor 

menajere şi transportul acestora de pe platforma industrială, până la construirea 

unei gropi ecologice administrate de Consiliul Judeţean, având în vedere faptul că 

depozitul  ecologic  al  municipiului,  construit  cu fonduri  europene ISPA,  nu poate 

deservi  alte localităţi.
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I.  RELAŢIA CU INSTITUŢIILE  PUBLICE  LOCALE ŞI  CU 
SOCIETATEA CIVILĂ 



În colaborare cu Compartimentul Prevenire al Inspectoratului de Poliţie al 

judeţului  Neamţ,  în  cadrul  acţiunilor  de prevenire şi  combatere a infractionalităţii 

juvenile,  Directia  de  Asistenţă  Socială,  coordonată  de  domnul  viceprimar,  a 

participat la întocmirea unui Program de activităţi comune. În acelaşi context, a fost 

tipărit şi un pliant intitulat  “Copiii noştri - posibili delincvenţi juvenili?”, care a fost 

distribuit  în unităţile de învăţămant, dar şi  cu ocazia manifestărilor organizate de 

Poliţie.

2. relaţia cu societatea civilă 

 cu tinerii

    Primăria a inaugurat, în prezenţa celor doi viceprimari, a reprezentanţilor 

Direcţiei  de  Asistenţă  Socială,  a  cadrelor  didactice  de  la  Şcoala  nr.  2  şi 

reprentanţilor CJ Neamţ, la data de 26 ianuarie 2007, primul spaţiu de recreere 

„Giovani”, pentru copiii  între 10 şi  16 ani.  La Centrul „Giovani” de la şcoala nr.2 

copiii pot face sport, pot juca tenis de masă,şah şi sudoku. Modelul a fost preluat de 

la oraşul înfrăţit italian Beinasco, iar dotarea respectivului centru a costat 3.300 lei. 

În  data  de  14  iunie  a  fost  inaugurat  Centrul  „Giovani  2”,  la  Şcoala  nr.  5,  iar 

municipalitatea intenţionează deschiderea cel puţin a câte unui centru de acest fel 

în fiecare cartier. Aceste centre sunt o alternativă a televizorului şi internetului, copiii 

sunt  într-un  spaţiu  recreativ,  sigur  şi  atractiv  în  acelaşi  timp,  îndrumaţi  şi 

supravegheaţi de cadre didactice şi salariaţi specializaţi din Primăria Piatra Neamţ. 

    Viceprimarul a continuat tradiţia începută din anul 2000, botezând pe unul 

dintre primii născuţi la început de an la maternitatea din Piatra Neamţ.

    La  1  Iunie,  Primăria  Piatra  Neamţ  a  organizat  în  centrul  oraşului 

sărbătorirea Zilei Copilului, prin manifestări artistice susţinute de copii preşcolari şi 

şcolari ai municipiului, răsplătiţi cu dulciuri şi sucuri.
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   La 22 iunie domnul viceprimar Vasile Ouatu a tăiat panglica inaugurală a 

sălii noi de festivităţi de la Colegiul Naţional „Petru Rareş”, construită cu sprijinul 

municipalităţii,  Consiliului  Local  Piatra  Neamţ  şi  Inspectoratului  Şcolar  Judeţean 

Neamţ. Cu această ocazie, la Sala de Sport a aceluiaşi colegiu, a fost deschisă 

Expo Didactica, la care şi-au prezentat ofertele şi realizările 20 de şcoli nemţene, pe 

perioada a trei  zile.  La această deschidere oficială au fost  premiaţi  olimpicii,  de 

către Primăria municipiului, dar şi toate şcolile care au expus materialele care le 

reprezintă.

 cu familiile nevoiaşe

Treizeci de persoane nevoiaşe primesc zilnic hrană, printr-un program 

de parteneriat al Primăriei Piatra Neamţ cu Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, la 

cantina socială „Prietenul  Tău”,  care şi-a redeschis porţile  la  data de 9 ianuarie 

2007, reluând tradiţia sprijinirii celor aflaţi în nevoie. Parteneriatul durează de patru 

ani, dar a fost întreruptă funcţionarea cantinei sociale timp de şase luni, cât spaţiul a 

fost în reamenajare.    
Un  sprijin  deosebit  în  activitatea  Direcţiei  de  Asistenţă  Socială  sunt 

Parohia “Sfinţii Trei Ierarhi” din Piatra Neamt,  cultul penticostal şi cultul adventist, 

acestea asigurând pentru persoanele defavorizate masa la cantinele sociale proprii, 

acordarea de  ajutoare materiale si medicamente. 

Primaria a accesat fonduri PHARE pentru servicii sociale prin proiecte în 

parteneriat  cu  Fundaţia  de  Îngrijiri  Comunitare  (servicii  sociale  pentru  varstnici 

dependenti socio-medical)  şi cu Fundaţia “Vincenzina Cusmano” din Piatra Neamţ 

(cantina socială pentru familii defavorizate socio-economic).

Municipalitatea a oferit 2700 de pachete de Paşte, persoanelor cu pensii 

sub salariul minim pe economie, familiilor cu mulţi copii, persoanelor cu handicap şi 

beneficiarilor de ajutor social, în valoare totala de 111.000 lei. Cu ocazia sărbătorilor 
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de iarnă, Primăria şi Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ a oferit 5000 de 

pachete, în valoare totală de 200.000 lei.

A  fost  înfiinţat Centrul   Social  “Speranţa”  şi  implementat  Proiectul 

Centrul social pentru familii aflate in dificultate din cartierul “Speranţa”, în care sunt 

cuprinse 189 familii din blocurile F1, F2, F3. Obiectivul principal al acestui proiect 

este  infiinţarea în  cartierul  Speranţa  a  unui  centru  de consiliere  socială   pentru 

cetăţenii din zonă şi organizarea de actiuni de informare privind principalele drepturi 

şi obligaţii ale beneficiarilor de servicii sociale.

       Primăria Piatra Neamţ a câştigat proiectul  ”  Inserţia  socială  a 

persoanelor  defavorizate”  cu   o  valoare  totala  de  187.360  Euro.  Contributia 

institutiei  noastre este de 27.472 Euro. Partenerul  institutiei  noastre in  aplicarea 

acestui proiect este  Fundatia de Initiativa Locala Petrodava – Filiala Darmanesti. 

Proiectul derulează ca activităţi  principale găzduirea promoţiilor de absolvenţi din 

anii 2007 şi 2008 din Centrul de Plasament “Ion Creangă” şi Şcoala Specială Ştefan 

cel Mare, plasarea acestor tineri în locuri de muncă, servicii de consiliere juridică şi 

psihosocială.

     În  proiectul  “Centrul  Social  Sf.  Nicolae” Primăria  Piatra  Neamţ  este 

partenerul  Fundaţiei  de  Iniţiativa  Locală  Petrodava  –  Filiala  Darmanesti.  Acest 

proiect, care a cîştigat o finanţare de 725000 lei de la Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse, îşi propune ca activităţi principale găzduirea persoanelor fără 

adăpost de pe raza municipiului Piatra Neamt şi incluziunea lor socială. Locaţiile 

identificate pentru derularea acestui proiect sunt situate în Piatra Neamţ, str. Muncii- 

blocul nr.2, ap. 1,2,3,4 şi blocul nr. 1, ap.3 si 4.

 cu vârstnicii 

Viceprimarul Vasile Ouatu a sărbătorit pe doamna Anica Codreanu, care a 

împlinit pe 3 mai venerabila vârstă de 100 de ani. Direcţia de Asistenţă Socială din 

primărie e preocupată să evidenţieze persoanele care ating 90 sau100 de ani, care 
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trebuie sărbătorite şi îngrijite într-un mod aparte. Domnul viceprimar consideră că 

apa, aerul şi solul din zonă creează un mediu prielnic pentru o viaţă lungă, fapt ce 

ar putea constitui un brand al municipiului Piatra Neamţ.

În  data  de  24  iunie,  în  cadrul  manifestărilor  organizate  de  Zilele 

Municipiului, Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul primăriei a sărbătorit la Terasa 

Unic, sub patronajul domnului viceprimar Vasile Ouatu, 15 cupluri pietrene aflate la 

nunta de aur şi 10 centenari. Circa 200 de pensionari aflaţi în evidenţa Direcţiei de 

Asistenţă Socială au primit, cu această ocazie, cadouri în valoare de 800 lei. Aceste 

activităţi  de  socializare  au  cuprins  un  număr  de  300  de  persoane,  invitate  la 

restaurant,  pentru care s-a alocat suma de 60.000 lei.

Primăria a fost reprezentată de domnul viceprimar Vasile Ouatu la Căminul 

Cadrelor  Didactice  de  pe  strada  Mihai  Sadoveanu,  din  Piatra  Neamţ,  la 

manifestările ocazionate de Ziua Învăţătorului. În semn de respect şi preţuire, au 

fost  înmânate diplome de excelenţă,  aniversare,  onoare şi  de recunoştinţă celor 

care  au  adus  o  parte  din  prinosul  lor  învăţământului  nemţean.  Ulterior,  domnul 

viceprimar a oferit la Terasa Unic o masă festivă pentru 300 de învăţători şi unui 

grup  de  turişti  pensionari  din  Botoşani,  care  întorceau  o  vizită  a  pensionarilor 

pietreni.

              În data de 30 septembrie, de Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, 

la  Terasa  Unic,  sub  patronajul  domnului  viceprimar,  au  fost  sărbătoriţi  400  de 

pensionari  –  250  membri  ai  Sindicatului  Pensionarilor  şi  150  aflaţi  în  evidenţa 

Serviciului  de  Protecţie  Socială  a  Primăriei-  pentru  omagierea  eforturilor  şi 

acumulările lor de-a lungul timpului.

    De vreo trei  ani  sunt  sărbătoriţi  centenarii  oraşului.  În  Neamţ  au  fost 

identificate circa 100 de persoane de peste 90 de ani şi vreo 10 de peste 100 de 

ani. Viceprimarul şi-a propus să-i viziteze, cel puţin pe cei care au depăşit 100 de 

ani de viaţă, să le aducă în casă o rază de bucurie. În luna iulie l-a vizitat pe domnul 

Dobric  din  Vaduri,  la  aniversarea  vârstei  de  106  ani,  căreia  i-a  dăruit  un  tort, 

şampanie, flori şi o sumă de bani.
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În vederea  aducerii Centrului Social “Pietricica” la standardele de calitate 

prevăzute  de  legislaţia  în  vigoare,  s-a  obţinut  de  la  Ministerul  Educaţiei  avizul 

conform, în vederea schimbării destinaţiei spaţiului în care a funcţionat fosta şcoala 

nr. 20 şi construirea unui nou Centru Social, cu o finanţare de la Ministerul Muncii, 

Familiei şi Egalităţii de Şanse, în valoare de 2.000.000 lei.

Domnul  viceprimar  a  coordonat şi  activitatea  de  acordare  de  îngrijiri 

comunitare la domiciliu pentru persoane în vârstă şi fără suport material şi familial. 

Numărul anual beneficiari este în medie de 584 persoane, totalizând peste 18.850 

de prestaţii medico-psiho-sociale, de recuperare şi îngrijire la domiciliu, asigurate de 

echipa  Compartimentului  de  Îngrijiri  Comunitare,  în  colaborare  cu  Fundaţia  de 

Îngrijiri Comunitare Piatra Neamţ.

 cu problemele sociale  

     La terminarea anului şcolar, în data de 21 iunie, domnul viceprimar şi 

Direcţia  de  Asistenţă  Socială  au  premiat  10  copii  din  cartierul  Speranţa  pentru 

rezultatele obţinute la învăţătură.

                În data de 6 iulie, viceprimarul s-a implicat în evacuarea locuitorilor din 

blocul  40,  care  este  inclus  intr-un  program  de  reabilitare  cu  fonduri  ANL  şi 

transformat din bloc de garsoniere în bloc cu apartamente de 2-3 camere, destinate 

închirierii. Locatarii au fost mutaţi pe strada Muncii, în locuinţe de necesitate de câte 

două  camere.  Aceştia  s-au  declarat  mulţumiţi  de  condiţiile  oferite.  Pentru 

responsabilizarea  lor,  doi-trei  locatari  dintre  ei  au  fost  desemnaţi  administratori, 

pentru efectuarea şi păstrarea curăţenii şi liniştii în imobilele repartizate. Primăria a 

suplimentat  personalul  cu  un  administrator  propriu  şi  reprezentanţi  ai  Poliţiei 

Comunitare- care asigură păstrarea ordinii şi liniştii publice în zonă, pe schimburi. 

       În perioada 1 august – 14 sptembrie a funcţionat în cartierul Speranţa 

Centrul de vară „Colibri”  -  o gradiniţă care a implicat 40 de copii  de 3-8 ani în 

activităţi  recreativ-educaţionale.  Copii  preşcolari  şi  de  vârstă  şcolară  au  primit 
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cunoştinţe de educaţie antiinfracţională şi reducere a riscului de victimizare, pentru 

conştientizarea consecinţelor pe care le au faptele de natură antisocială. La data de 

7  septembrie  viceprimarul  a   premiat  copiii,  cărora  le-a  dăruit  lucruri  necesare 

începerii  noului  an  şcolar,  dar  şi  cadrele  didactice  care  le-au  instruit,  în  cadrul 

parteneriatului Primăriei Piatra Neamţ cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi 

Poliţia municipiului. Activitatea a necesitat un buget total de 35.000 lei. Rezultatele 

au fost spectaculoase, în sensul că au fost interesaţi de cursuri un număr de copii 

mult mai mare decât ne aşteptam, in special de etnie rroma, aşa încât, cu ocazia 

începerii  anului şcolar,  90% dintre copiii  de vârstă şcolară,  urmeaza o forma de 

invatamant.

Începând  cu  data  de  1.05.2007,   Centrul  de  zi  pentru  preşcolari 

“Castani”  a  fost  preluat  de  la  Consiliul  Judetean  Neamţ ;  aici  este  asigurată 

asistenţa pentru 20 de copii din familii în situaţie de risc social.

În vederea asigurării unui număr cât mai mare de spaţii de locuit pentru 

familiile  în  dificultate,  s-a  obţinut  de  la  Ministerul  Educaţiei  avizul  conform,  în 

vederea schimbării destinaţiei spaţiului în care a funcţionat internatul nr.2 al Liceului 

Auto în locuinţe sociale de necesitate. 

 cu  cetatenii,  in  actiunea  de  cosmetizare  si  modernizare  a 

municipiului 
 

În  anul  2007  s–a  continuat  identificarea  şi  dărâmarea  construcţiilor 

ilegale – chioşcuri, copertine, magazii, beciuri, garaje şi garduri fără autorizaţii de 

construire – în vederea cosmetizării imaginii oraşului, spaţiile publice astfel eliberate 

putând fi modernizate: extinderea aleilor pietonale, a trotuarelor, amenajarea de noi 

parcări, locuri de joacă, parcuri, etc.

         Pentru că aspectul municipiului reprezintă o prioritate în devenirea şi 

promovarea oraşului turistic Piatra Neamţ, cetăţenii au fost cooptaţi în acţiunea de 

întreţinere şi înfrumuseţare. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2006-2007, primăria a 
7



premiat cele mai frumos ornate 10 balcoane şi 20 de case din oraş. Municipalitatea 

doreşte să păstreze această întrecere pentru a marca spiritul sărbătorilor si pentru 

a-i motiva pe locuitorii orasului să îsi înfrumuseteze proprietătile. Din acest motiv 

concursul s-a derulat şi la finele anului 2007, iar în ianuarie 2008 au fost premiate 

cele mai frumos ornate balcoane, curţi, dar şi sedii de firme.

      În data de 29 mai 2007, ca urmare a unor sesizări, domnul viceprimar 

Ouatu  a  iniţiat  o  acţiune  de  salubrizare  a  zonei  Subdărmăneşti:  a  discutat  cu 

locuitorii despre importanţa colectării deşeurilor şi ulterior a trimis cetăţenilor de pe 

această stradă containere încăpătoare în care să arunce gunoaiele, pentru a nu le 

mai arunca în albia Cuiejdiului.  

    O altă acţiune cuprinsă în planul de cosmetizare a imaginii municipiului a 

fost identificarea şi tăierea copacilor de risc.

           promovarea unui comerţ civilizat

     Viceprimarul  s-a  implicat  în  organizarea  lucrărilor  la  piaţa  centrală, 

amenajarea  spaţiilor  comerciale,  astfel  încît  municipiul  nostru  să  beneficieze  de 

spaţii de comercializare pentru producători la standarde europene. Piata angro din 

zona Gara Veche, inaugurată în iulie 2006, a fost extinsă, având în vedere faptul că 

locaţia este o zonă aerisită, camioanele pot face manevrele necesare, au şi mai 

multe zone de ieşire, astfel încît să nu încurce în nici un fel circulaţia. În luna martie 

a fost  inaugurată şi  Piaţa de flori,  amenajată  în  imediata vecinătate a Spitalului 

Judeţean Neamţ, într-o clădire cu o arhitectură deosebită şi multiple facilităţi, pentru 

un comerţ civilizat.

Primăria a fost partener în organizarea de numeroase târguri de mărfuri, 

ocazie de a atrage comercianţi de pe întreg teritoriul ţării şi de peste hotare, dar şi 

promovare a turismului de shopping în municipiul Piatra Neamţ. Astfel, în perioada 

7-10  martie  s-a  organizat  expoziţia  naţională  a  industriei  textile  şi  pielărie  Euro 

Fashion, la Grand Hotel Ceahlău, unde au fost prezente 100 de firme din 19 judeţe. 
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Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, cu participarea Romexpo şi Primăriei Piatra 

Neamţ, a organizat în perioada 6 iunie-8 iulie 2007 Târgul de Vară, care a cuprins 

următoarele  târguri:  Expomodesign  ,  Promobila&Decoraţiuni  Interioare,  Material 

Construct-Climaterm, Flora&Grădina, Salon Auto, Salon Medica 2007. Viceprimarul 

Ouatu  a  participat  la  deschiderea  oficială  a  Târgului  de  Vară.  La  solicitarea 

pietrenilor,  în  perioada  31  octombrie-4  noiembrie  a  avut  loc  a  treia  ediţie  a 

Expomodesign,  la  Colegiul  Naţional  „Calistrat  Hogaş”.  Domnul  viceprimar  a  fost 

prezent  la deschiderea oficială,  ocazie cu care au fost  premiaţi  cei  mai  valoroşi 

expozanţi.

Investiţiile făcute de municipalitate au atras şi atrag investitori în Piatra 

Neamţ, pe baza unor studii de prognoză a dezvoltării viitoare a oraşului, pe care, cu 

siguranţă, aceştia le întocmesc şi le analizează. Dacă în ianuarie 2006 s-a deschis 

supermarket-ul Kaufland, în 28 martie 2007 a fost inaugurat primul magazin Plus-

Discount pe strada Bistriţei, iar al doilea în aprilie, pe strada General Dăscălescu, în 

noiembrie a fost desdchis noul Megastore Altex, iar lista investiţiilor va continua în 

2008. Aceste complexe comerciale crează noi locuri de muncă, creşterea veniturilor 

şi a posibilităţilor de cumpărare a pietrenilor, un comerţ civilizat, modern.

Investiţii moderne au fost făcute şi în domeniul sănătăţii. Viceprimarul a 

participat  în  anul  2007  la  inaugurarea  Farmaciei  Unic  şi  Complexului  Medical 

Popârlan, care se ridică la standarde cu adevărat europene. 
     

        coodonator al Comisiei Rutiere  a Primăriei

În calitate de coordonator al Comisiei pentru analiza si asigurarea fluidizarii 

circulatiei rutiere in municipiul Piatra Neamt, viceprimarul Vasile Ouatu a promovat 

extinderea spaţiilor de parcare rezidenţiale şi publice (cu plata orară), introducerea 

de sensuri unice pe străzile pe care s-au amenajat parcări, a impulsionat refacerea 

marcajelor,  lărgirea  arterelor  de  circulaţie  din  zona  centrului  oraşului,  dar  şi  a 

ieşirilor din oraş spre Târgu Neamţ şi Bicaz, refacerea aleilor pietonale.
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              Viceprimarul s-a implicat şi în strângerea rablelor care ar putea încurca 

activitatea de deszăpezire a arterelor de circulaţie şi vânzarea lor la licitaţie sau 

valorificarea ca fier vechi.

 coodonator al activităţii de gestionare a situaţiilor de urgenţă  

    În data de 28 septembrie, domnul viceprimar a participat la simularea unui 

cutremur  la  Spitalul  Judeţean  Neamţ,  cu  magnitudinea  de  7,5  grade  pe  scara 

Richter,  şi  aprinderea  a  două  incendii,  cu  acţiune  de  salvare  vieţi  omeneşti. 

Reprezentanţii tuturor instituţiilor implicate au apreciat modul în care s-a acţionat în 

situaţiile simulate.

  În lunile iulie-august s-au organizat pe raza întregului oraş centre de prim 

ajutor  pentru  persoanele  afectate  de  caniculă.  În  această  acţiune  primăria  a 

colaborat cu Autoritatea de Sănătate Publică Neamţ.

  În  luna  septembrie  s-a  organizat  un  control  pe  linie  organizatorică  şi 

mobilizare  la  nivelul  primăriei,  care  a  constat  în  verificare  documente,  agenţi 

economici şi surse, exerciţii de simulare sinistrare care au implicat transport, cazare, 

asigurare alimente.

           promovarea sportului de performanta     

              

  Viceprimarul  Ouatu,  un  puternic  susţinător  al  sportului  de  performanţă, 

militează  pentru  o  mai  puternică  implicare  a  autorităţilor  locale  în  activitatea 

cluburilor sportive. Prezenţa diferitelor cluburi din străinătate, dar şi a naţionalei de 

fotbal,  care  au  disputat  în  municipiul  nostru  meciuri  în  campionate  şi  cupe 

internaţionale,  a  fost  folosită  drept  un  bun  prilej  de  promovare  a  obiectivelor 

turistice, edilitare şi de petrecere plăcută a timpului liber din oraş. Sportivii naţionalei 

de  fotbal  (martie  2007)  şi  clubului  de  volei  feminin  AMVJ   Amstelveen-Olanda 
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(ianuarie  2007),  au  avut  întâlniri  şi  cu  conducerea  Primăriei  municipiului  Piatra 

Neamţ, cu această ocazie fiindu-le prezentate realizări şi proiecte aflate în lucru în 

oraş,  pe  linie  edilitar-sportivă  şi  de  agrement:  Stadionul  municipal,  Ştrandul 

Tineretului, Baza Hipică, viitorul Palat al Sportului şi Culturii.

În data de 4 mai 2007, domnul viceprimar Vasile Ouatu a participat la 

inaugurarea Centrului  Olimpic al  Elevilor  de la  Colegiul  Naţional  de Informatică, 

creat pentru promovarea sportului, stimularea spiritului competitiv şi de fair-play al 

liceenilor.

                   

3.  relaţia  directă cu CETĂŢEANUL 

  În  decursul  acestui  an,  viceprimarul  Vasile  Ouatu  a  acordat  la  sediul 

primăriei aproximativ  660   de audienţe, în fiecare zi de marţi, de la ora 10. Acestea 

au  vizat,  în  principal,  probleme  legate  de  rezolvarea  unor  probleme  sociale: 

acordarea  de  locuinţe  sociale,  protecţie  socială,  protecţia  copilului,  probleme 

edilitare şi asociaţii de locatari.

 În perioda 19-27 aprilie, viceprimarul a însoţit un grup de 30 de elevi de 

la  Colegiul  Naţional  de  Informatică  din  Piatra  Neamţ  -  Ansamblul 

„Toporaşul”- în oraşul Bergama din Turcia, la Festivalul Internaţional al 

Copiilor, aceasta fiind a treia participare a oraşului nostru la un festival 

folcloric din oraşul înfrăţit Bergama.

 În perioada 8-10 octombrie o delegaţie din partea oraşului Piatra Neamţ, 

condusă  de  domnul  viceprimar  Vasile  Ouatu,  a  onorat  invitaţia 

primarului din oraşul înfrăţit Orhei, la Festivalul Vinului.
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II. RELAŢII EXTERNE



 În perioada 8-10 noiembrie,  domnul  viceprimar  a condus o delegaţie 

formată din funcţionari publici din primărie, reprezentanţi ai societăţilor 

primăriei  şi  reprezentanţi  ai  presei,  la  Orhei,  la  sărbătoarea  „Zilele 

Orheiului”. În afara relaţiilor culturale, se doreşte extinderea colaborării 

şi  în  domeniul  afacerilor  cu  acest  oraş  înfrăţit  cu  municipiul  Piatra 

Neamţ.

 Domnul  viceprimar  a  organizat  programul  şi  a  însoţit  delegaţiile  din 

oraşele înfrăţite care ne-au vizitat în decursul anului trecut. În perioada 

18 octombrie-23 octombrie la Primăria Piatra Neamţ au fost primiţi 15 

oficialităţi  ale  oraşului  Kiryat  Malachi  din  Israel,  în  perioada  28 

noiembrie-2 decembrie am fost gazde pentru 5 oficialităţi  ale oraşului 

Bergama din Turcia-ocazie cu care s-a semnat şi protocolul de înfrăţire 

între oraşele noastre, iar în perioada 30 noiembrie-2 decembrie ne-au 

vizitat 39 de persoane din Orhei-oficialităţi, veterani şi membri ai unei 

trupe de dans de societate. Toate aceste trei delegaţii au fost conduse 

de primarii localităţilor respective. 

 La sfârşitul lunii decembrie, oraşul Piatra Neamţ a avut parte de vizita 

unei delegaţii din Roanne, Franţa, localitate cu care urbea noastră este 

înfrăţită.  Scopul vizitei  oaspeţilor francezi - în fruntea cărora s-a aflat 

Michel Rougert, vicepreşedintele asociaţiei Roanne-Piatra Neamţ- este 

promovarea unui proiect mai amplu, menit să consolideze legăturile deja 

existente între cele două oraşe. Proiectul se referă la un tur ciclist care 

va porni din Paris, în data de 16 martie 2008, şi se va încheia cu sosirea 

în Pekin, China, pe 3 august, traseu care se întinde pe o distanţă de 

peste 12.000 de kilometri şi va traversa Europa şi Asia. Cei peste 120 

de participanţi vor tranzita şi ţara noastră, iar intenţia domnului Rougert 

ar  fi  ca,  la  această  manifestare,  să  participe  şi  un  grup  de  ciclişti 

pietreni, care să parcurgă cîţiva kilometri împreună cu ceilalţi, pentru a 
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face cunoscut oraşul nostru şi a-l promova ca obiectiv turistic. Proiectul, 

s-a bucurat de sprijinul primarului din Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, şi 

de cel al viceprimarului Vasile Ouatu.

                    Actiunile in care s-a implicat viceprimarul Vasile Ouatu, cat si 

evenimentele pe care le-a organizat sau la care a participat, au fost prezentate pe 

larg,  atat  in  presa,  cat  si  la  televiziunile  locale.  În  calitate  de  invitat  la  diverse 

emisiuni televizate, în afara prezentării proiectelor primăriei pe care le coodonează, 

a răspuns, în direct, întrebărilor pietrenilor pe diverse probleme de interes public.

 

 
                   EVENIMENTE 

 În  data de 25 martie  s-au sărbătorit  50 de ani  de la semnarea 

Tratatului  de  la  Roma,  care  a  fost  practic  actul  de  naştere  al 

Uniunii Europene, ocazie cu care, în faţa Prefecturii Neamţ, a fost 

plantat un copac-simbol şi a fost montată o plăcuţă aniversară. La 

Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” a fost inaugurată într-un cadru 

festiv sala „Robert Schumann”, după numele ministrului de externe 

al  Franţei  din  1948-1952,  considerat  unul  din fondatorii  U.E.  La 

aceste  manifestări,  organizate  de  Ministerul  Administraţiei  şi 

Internelor sub genericul „Împreună din 1957”, viceprimarul Vasile 

Ouatu a reprezentat municipalitatea pietreană.

 În data de 9 mai, viceprimarul a participat la tripla comemorare a 

eroilor:  Ziua  Independenţei  României  (1877),  Ziua  victoriei 
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 III. APARIŢII ÎN MASS-MEDIA



împotriva fascismului  -  capitularea Germaniei  la Berlin (1945) şi 

Ziua  Europei,  ocazie  cu  care  s-au  depus  coroane  de  flori  la 

Cimitirul Eroilor din Piatra Neamţ.

 În data de 17 mai, domnul viceprimar a participat la manifestările 

ocazionate  de  Ziua  Eroilor,  care  coincide  cu  Ziua  Înălţării 

Mântuitorului Iisus Hristos, şi sunt comemoraţi eroii neamului din 

toate timpurile, căzuţi pe câmpul de luptă pentru credinţă, libertate, 

dreptate  şi  apărarea  ţării,  dar  şi  cei  ce  şi-au  pierdut  viaţa  la 

Revoluţia din 1989, ori în lupte sub egida NATO sau ONU.

 În data de 21 mai, domnul viceprimar a reprezentat municipalitatea 

la manifestarea „Identitatea culturală românească, în diversitatea 

culturii europene”, dedicată Zilei Mondiale a Culturii şi organizată 

la Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni. 

 În data de 1 iulie, domnul viceprimar a reprezentat municipalitatea 

deschiderea oficială a celei de a 36-a ediţii a Vacanţelor Muzicale 

la  Piatra  Neamţ,  unde  a  transmis  mesajul  primarului  şi  al 

Consiliului Local.

 În perioada 21-24 iunie, au avut loc o serie de acţiuni  dedicate 

Zilelor Municipiului  Piatra Neamţ. Aceste acţiuni au fost diverse: 

premierea elevilor olimpici, sărbătorirea vârstnicilor şi  terminand 

cu o serie de concerte pe dealul Cârloman, încununate de focuri 

de artificii şi confetti.

 În  luna septembrie  a  avut  loc  Conferinţa  Asociaţiei  Naţionale  a 

Veteranilor  din  România,  care  a  avut  loc  la  Terasa  Unic,  sub 

patronajul  domnului  Ouatu.  Cu  această  ocazie  a  fost  aleasa 

conducerea ANVR. 

 În  data  de  13  septembrie,  la  Cimitirul  Eternitatea,  domnul 

viceprimar  a  participat  la  ceremonialul  jurământului  militar  al 
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subofiţerilor încadraţi în etapa a doua de profesionalizare, urmată 

de defilarea tehnicii de luptă.

 Tot în data de 13 septembrie viceprimarul a reprezentat instituţia 

primăriei la consursul „Miss Piatra Neamţ” în juriu, alături de Rică 

Răducanu şi Draga Olteanu Matei şi alte personalităţi marcante ale 

oraşului.

 În  data  de  25  octombrie,  viceprimarul  Vasile  Ouatu  a  depus 

coroane de flori  din partea Primăriei  Piatra Neamţ la Mormântul 

Soldatului Necunoscut din Cimitirul Eroilor, cu ocazia Zilei Armatei, 

în  semn  de  preţuire  şi  cinstire  a  eroismului  şi  jertfelor  oştirii 

române.

Viceprimar,

        Vasile Ouatu
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