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În contextul orientării administraţiei către o transparenţă totală a activităţii pe care o 
desfăşoară  în  interesul  cetăţenilor,  atât  raportul  primarului,  cât  şi  cel  al  viceprimarului 
reprezintă unul dintre principalele instrumente de informare referitor la modul în care au 
fost folosiţi banii publici.

Activitatea  viceprimarului  se  desfăşoară  având  la  bază  atribuţiile  stabilite  prin 
dispoziţiile  Legii  nr.215/2001 privind administraţia publică locală,  precum şi  a celorlalte 
acte normative în vigoare.

Conform  organigramei  Primăriei  municipiului  Piatra  Neamţ,  viceprimarul  are  în 
subordine următoarele direcţii:

1. Direcţia Patrimoniu
• Compartiment Tehnologia Informaţiilor
• Compartiment Baza de Date
• Serviciul Cadastru, Registru Agricol, Aplicarea Legilor Fondului Funciar, 

Legea 10/2001
• Serviciul Administrare Patrimoniu

2. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
• Serviciul Autorizări Construcţii, Urbanism Nomenclator Stradal şi Avizare 

Tehnică
• Compartiment Urbanism şi Nomenclator Stradal
• Compartiment Disciplina în Construcţii

3. Direcţia Tehnică
• Compartiment Transport Public de Călători
• Compartiment pentru Problemele Locatarilor
• Compartiment Gospodărie Comunală 
• Serviciul Investiţii

Anul 2006 a fost un al definitivării multor proiecte demarate de la începutul preluării 
acestui mandat, fiind fără îndoială anul în care cetăţenii municipiului au putut observa cel 
mai bine că proiectele promise de municipalitate s-au materializat. Începând cu încheierea 
lucrărilor  de modernizare a Ştrandului  Tineretului  şi  deschiderea acestuia,  definitivarea 
proiectului  de  Management  al  Deşeurilor,  continuând  cu  lucrările  de  reamenajare  şi 
reabilitare urbană şi  încheind cu strategia  de turism elaborată de către  municipalitate, 
acest an a fost unul al realizărilor, a fost un prim pas spre transformarea municipiului într-
unul european. Prin proiectele ce se află în derulare, dar şi prin cele propuse pentru anul 
viitor dorim să continuăm să demonstrăm cetăţenilor municipiului că încrederea pe care au 
avut-o în noi la începerea mandatului nu le este înşelată, că municipiul Piatra Neamţ îşi 
poate redobândi renumele de „Perlă a Moldovei” şi, de ce nu, a României.

Activitatea pe care am desfăşurat-o de la preluarea mandatului şi până acum a fost 
fundamentată pe următoarele principii:

• Transparenţa  decizională,  realizată  în  principal  prin  informarea cetăţenilor  asupra 
modului în care sunt ulizaţi banii contribuabililor. În acest sens am participat la trei 
dezbateri publice în anul 2006, la conferinţe de presă, precum şi la emisiuni de tipul 
audienţelor tv pe posturile locale de televiziune.

• Debirocratizarea sau simplificarea procedurilor birocratice, concretizată prin obţinerea 
mai rapidă de autorizaţii, avize, plata taxelor şi impozitelor locale. În anul 2006 a fost 
înfiinţat Biroul de Relatii cu Publicul, ce include reprezentanţi ai tuturor serviciilor din 
cadrul Primăriei. Aceştia intră în contact direct cu cetăţeanul, în vederea rezolvării 
operative  a  problemelor  din  competenţa  serviciului  pe  care  îl  reprezintă.  De 
asemenea,  lângă  sediul  Primăriei  a  fost  înfiinţat  Biroul  pentru  Plata  Taxelor  şi 
Impozitelor  care să suplinească activitatea Direcţiei  de Taxe şi  Impozite din zona 
gării.

2



• Eficienţa activităţii din cadrul Primăriei, ce a fost sporită prin iniţierea şi demararea 
procedurilor  de  certificare  a  calităţii  în  instituţie,  prin  ISO  9001,  precum  şi 
implementarea Sistemului de Management al Documentelor.

• Promovarea  conceptului  european  de  dezvoltare  durabilă,  prin  elaborarea  unor 
programe pe termen mediu şi lung în domeniile urbanism, construcţie de locuinţe, 
sisteme de încălzire, protecţia mediului, renunţând la proiectele pe termen scurt, care 
însumau costuri mai mari.

• Creşterea capacităţii de atragere a fondurilor europene, prin pregătirea administraţiei 
locale pentru câştigarea de finanţări din fondurile structurale ale Uniunii Europene, 
după aderare.

Activităţi curente

Verificarea, din oficiu sau la cerere, a încasărilor şi cheltuirii de sume din bugetul 
local

Inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului 
privat al municipiului

Verificarea termenelor de execuţie şi a calităţii lucrărilor la investiţiile în derulare.
Activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor  am desfăşurat-o în fiecare zi  de 

miercuri a săptămânii, dar şi în celelate zile ale săptămânii, ori de câte ori a fost necesar.

Activităţi în cadrul comisiilor

Coordonez comisiile cu caracter permanent:

1. Comisia de aplicare a Legii 10/2001  republicată, privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

În anul 2006 au fost ţinute 25 de şedinţe ale Comisiei de aplicare a Legii 10/2001. 
Comisia a verificat, discutat şi a soluţionat 300 de dosare în anul 2006, dintre care:

• În 10 cazuri s-au dat dispoziţii de restituire în natură a imobilelor, constatându-
se că persoanele ce revindică sunt îndreptăţite conform legii;

• În 258 de cazuri  s-au dat  dispoziţii  de respingere a cererilor  de restituire în 
natură şi s-au acordat măsuri reparatorii în echivalent;

• În 32 de cazuri s-au dat dispoziţii de respingere a notificărilor având în vedere 
că  revendicatorii  nu  şi-au  dovedit  fie  dreptul  de  proprietate,  fie  calitatea  de 
persoană îndreptăţită, sau notificările acestora nu au căzut sub incidenţa Legii 
10/2001.

Pentru  perfecţionarea  pregătirii  şi  îmbunătăţirea  cunoştinţelor  profesionale  am 
propus  participarea consilierilor  juridici  la  cursuri  de  perfecţionare  în  ceea ce  priveşte 
Legea 10/2001 şi Controlul legalităţii actelor administrative prin Contencios administrativ.

2. Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor
Dintr-un total de 398 de cereri formulate conf. Legii 247/2005, au fost soluţionate de 

către comisie un număr de 229 de cereri. Dintre cererile soluţionate, au fost respinse 
de către comisie 147 de cereri şi au fost eliberate 8 titluri de proprietate, suprafaţa pusă 
în posesie fiind de 1,7797 ha, teren agricol. 
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Activităţi de coordonare şi eficientizare a activităţii direcţiilor din subordine:

Pentru  a  rezolva  cât  mai  rapid  şi  corect  situaţiile   de  natură  financiar  contabilă, 
împreună  cu  Direcţia  economică,  am  hotărât  modificarea  organigramei  si  statului  de 
funcţiuni a acesteia pentru anul 2006.

Astfel,  în  acest  an  la  Direcţia  economică   am înfiinţat  un  serviciu  nou,  şi  anume 
Serviciul Buget care colaborează în strânsă legatură cu celelalte două servicii  şi anume 
Serviciul  Financiar  Contabil  şi  Serviciul  de Achiziţii  Publice,  dar  şi  cu celelalte  direcţii, 
servicii şi compartimente din cadrul instituţiei.

Măsura de înfiinţare a acestui serviciu nu a fost numai de natură managerială, ci s-a 
impus şi ca urmare a numeroaselor schimbări care au intervenit la nivel macroeconomic în 
modul de urmărire şi raportare a bugetului local pe nivele ierarhice, cât şi în modul de 
înregistrare  şi raportare a rezultatelor financiar contabile.

Aceste  modificări  structurale  au  fost  determinate  de  punerea  în  practică  a 
descentralizării activităţii economice şi sociale  de schimbarea centrului decizional de la 
nivel central la nivelul administraţiilor locale.

Direcţia  de  Patrimoniu  a  fost  înfiinţată  în  luna  februarie  2006  şi  are  următoarea 
componenţă:

-  Serviciul Cadastru şi Registru Agricol
-  Serviciul Administrare Patrimoniu
-  Compartimentul Tehnologia Informaţiilor
-  Compartimentul Bază Date

 Necesitatea înfiinţării acestei noi direcţii a fost dată de nevoia de eficientizare şi de 
organizare  unitară  a  activităţilor  legate  de  administrarea  domeniului  public  şi  privat, 
serviciile publice, registrul agricol, patrimoniu. Oportunitatea înfiinţării acestei direcţii este 
demonstrată de faptul că pentru întocmirea Sistemului informaţional specific domeniului 
imobiliar  edilitar,  lucrare începută din anul  1998 şi  la care până în anul  2005 ca plan 
topografic s-au făcut anual câte 5% din totalul suprafeţei de 2060 ha, numai în anul 2006 
s-a realizat 30% din suprafaţa respectivă. 

În cadrul aceleiaşi am propus înfiinţarea, anul acesta, a  Compartimentului Baze de 
Date, al cărui scop este de a eficientiza activitatea instituţiei şi de a asigura un acces mult 
mai uşor al cetăţenilor şi mass-media la informaţiile de interes public.

Concret, activitatea acestui compartiment constă în:
• Realizarea unei baze de date privind Hotărârile Consiliului Local din anul 1992 

şi până în prezent, cu posibilitatea vizualizării în format tip „.jpg” a Hotărârilor 
de Consiliu Local, a anexelor şi planurilor de situaţii

• Proiectarea  unei  aplicaţii  privind  inventarul  bunurilor  aparţinând  Domeniului 
Public şi Privat al municipiului

• Realizarea unui management unitar al bazelor de date
• Actualizarea  săptămânală  şi  intreţinerea  programului  legislativ  LEGIS  pe 

staţiile de lucru din instituţie
• Implementarea de aplicaţii soft pentru Registrul Agricol şi pentru contractele de 

concesiune şi închiriere.
Am avut o colaborare strânsă cu serviciile şi compartimentele din cadrul Direcţie 

Tehnice,  implicându-mă  activ  în  toate  proiectele  demarate  sau  continuate  de  către 
municipalitate anul acesta. După cum am mai spus, anul acesta a fost probabil cel mai 
prolific an din punct de vedere al proiectelor definitivate, aşa că am acordat toată atenţia 
activităţii desfăşurate de către Direcţia Tehnică, reprezentată mai ales de Compartimentul 
Gospodărie Comunală şi Serviciul Investiţii. De asemenea am efectuat verificări pe teren, 
împreună cu Serviciul Investiţii şi Societăţile Consiliului Local la stadiul lucrărilor în curs şi 
am participat la recepţia lucrărilor la proiectele finalizate.
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Proiecte majore realizate sau demarate în ultimul an

1. Colectare şi prelucrare selectivă a deşeurilor în municipiul Piatra Neamţ
Proiect  finanţat  în  cea mai  mare parte  de UNIUNEA EUROPEANĂ prin  Programul 

ISPA. Obiectivul prioritar al proiectului este de a permite municipiului Piatra Neamţ să se 
alinieze la reglementările şi standardele Uniunii Europene în ceea ce priveşte colectarea, 
sortarea, transportul, tratarea şi depozitarea deşeurilor.

Investiţia constă în:
• Depozit ecologic pentru colectarea deşeurilor menajere nereciclabile
• Sistem de colectare selectivă a deşeurilor
• Mijloace moderne de colectare şi transport a deşeurilor
• Staţie de sortare/balotare pentru deşeuri reciclabile
• Staţie de compost pentru deşeuri organice
Beneficiile implementării proiectului pentru populaţia municipiului Piatra Neamţ:

 Reducerea costurilor necesare pentru administarea deşeurilor menajere prin:
•  Reducerea semnificativă a volumului de deşeuri depozitate la noua groapă 

ecologică
•  Creşterea substanţială a volumului de deşeuri valorificate prin reciclare

 Eliminarea  discomfortului datorat  colectării  defectuoase  a  deşeurilor 
menajere.

Festivitatea de închidere a lucrărilor a avut loc la sfărşitul lunii iulie.  Valoarea investţiei 
este de 16.820.000 de euro.

2. Reabilitare şi extindere reţele de apă,  canalizare menajeră şi pluvială; staţii 
de epurare a apelor uzate

Proiectul este finanţat de Banca Europeană, data finalizării proiectului fiind 2008; total 
investiţie – 28.594.545 EURO

Valori ale investiţiilor efectuate pe străzile:
 Str. 19 noiembrie 

Alimentare cu apă – 6.057 euro
Canalizare menajeră – 5.500 euro
Canalizare pluvială – 7.171 euro

 Str. Cărturari
                Canalizare menajeră – 10.428 euro
                Canalizare pluvială – 14428 euro

3. Reabiltarea şi întreţinerea infrastructurii de drumuri şi utilităţi 
În  anul  2006 au fost  efectuate  reparaţii  curente la  străzi  constând în  plombări  şi 

asfaltări în valoare de 2.285.000 euro. 
Reparaţiile capitale au constat în reabilitarea aleilor pietonale cu pavele, refacerea 

carosabilului,  tratamente pentru  prelungirea duratei  de  viaţă  a  suprafeţei  carosabile  în 
zonele  cele  mai  intens  circulate  (Str.  1  Decembrie,  Bd.  Republicii,  Bd.  Traian,  P-ta 
M.Kogalniceanu), în valoare de 5.314.000 euro.

4. Locuri de recreere şi petrecere a timpului liber
Am acordat o atenţie deosebită schimbării imaginii oraşului prin reamenajarea zonelor 

verzi. Gardurile vii, care aveau un aspect inestetic, au fost înlocuite în tot oraşul cu gazon 
şi arbusti ornamentali, iar pe arterele principale ale municipiului au fost create noi spaţii 
verzi amenajate cu ornamente florale, rocă decorativă, scoarţă colorată şi mobilere rustice 
(care cu flori şi buturugi florale ornamentale). 

Parcul Ştefan cel Mare şi Piaţa Mihail Kogălniceanu, principalele puncte de recreere 
ale oraşului au fost reamenajate cu spaţii verzi şi ornamente florale deosebite.

5



5. Înoirea mobilierului stradal
Administraţia locală şi-a propus să imprime imaginii municipiului o amprentă primitoare, 

de localitate turistică. Din acest motiv, de-a lungul principalelor artere ale municipiului, ca 
şi  în  spaţiile  dintre  blocuri,  a  fost  continuată  instalarea  de  bănci  pentru  odihnă.  Cum 
menţinerea curăţeniei  reprezintă  o  necesitate,  şi-au  făcut  apariţia  noi  coşuri  de  gunoi 
stradale. 

Anul acesta au fost montate  400 de bănci (17.143 euro) şi 300 de coşuri (12.857 
euro). 

6. Serviciul de iluminat public în municipiul Piatra Neamţ
Am demarat un program de investitii în domeniul iluminatului public constând în lucrări 

de iluminat stradal şi iluminat arhitectural care va avea o valoare totală de 2.100.000 euro.

7. Investiţii în educaţie
În  anul  2006  s-au  alocat  654.075  euro  pentru  lucrări  de  reabilitare  a  faţadelor 

instituţiilor de învăţământ, achizitii şi înlocuire mobilier, lucrări de igienizare.
La 33 de unităţi de învăţământ s-au montat centrale termice. Suma totală ce a fost 

necesară pentru reabilitarea termică a instituţiilor de învăţământ a fost de 179.000 euro. 
Prin  montarea  centralelor  proprii,  pe  lângă  creşterea  confortului  termic,  s-au  făcut 

economii la bugetul local datorită costurilor scăzute pe care le implică folosirea acestora.
Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a procesului de învăţământ, în unităţile 

de învăţământ din municipiu s-au investit  3.012.000 EURO prin montarea de tâmplărie 
PVC şi geamuri termopan.

8. Crearea de noi locuri de parcare
Până în prezent  au fost create 7806 de parcări de reşedinţă aflate în administrarea 

Primăriei prin intermediul SC Parking SA.  Pentru anul 2007 exista in proiect crearea de 
2000 de noi locuri de parcare.

9. Modernizarea transportului public de călători
Parcul auto al SC Transurban a fost reînoit cu 15 autobuze moderne primite din Italia 

sub formă de donaţie în ianuarie 2006. Staţiile de autobuz din faţa complexului Orion, în 
suprafaţă totală de 200 mp, Str. 1 Decembrie 1918, în suprafaţă totală de 100 mp, Calea 
Romanului,  în suprafaţă de 100 mp vor  fi  dotate cu sisteme de aer  condiţionat  şi  de 
încălzire, grafice orare, panouri publicitare luminate, jardiniere, bănci din lemn, tonomate 
pentru ceai şi cafea, bancomate, tâmplărie de aluminiu.

Acesta  este  un  prim  pas  către  modernizarea  întregului  transport  în  comun  din 
municipiul Piatra Neamţ pentru creşterea eficienţei şi asigurarea confortului călătorilor.

10.Ştrandul Tineretului
În luna iunie a acestui an am efectuat recepţia în urma lucrărilor de modernizare a 

Ştrandului Tineretului, proiect a cărui finanţare a fost facută din Fonduri PHARE şi de către 

Primăria Piatra Neamţ. Valoarea investiţiei – 3.600.000 euro.
 În cadrul proiectului au fost construite noi obiective în incinta Ştrandului,  cum ar fi 

discoteca şi pavilionul administrativ, terenurile de tenis cu gazon artificial,  terenurile de 
baschet, volei şi fotbal şi au fost reabilitate obiectivele deja existente (bazinele de înot, 
aleile pietonale, spatiile verzi). De asemenea am venit în întâmpinarea dorinţelor tinerilor 
prin realizarea  unui skatepark pentru patinajul pe role şi skateboard.

Pentru  valorificarea  locaţiei  şi  în  sezonul  rece,  am  decis  realizarea  unui  patinoar 
artificial  în  incinta  ştrandului,  dotat  cu  instalaţie  de  nocturnă,  centru  de  închiriere 
echipament sportiv şi alte amenajări aferente.
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Investiţiile  din  Ştrandul  Tineretului  vor  continua cu amenajarea unui  teren de sport 
acoperit  cu balon presostatic  cu  membrană dublă,  confecţionat  din  poliester,  dotat  cu 
vestiare si duşuri. 

11.   Reabilitare termică a centralelor termice de oraş
Având  în  vedere  că majoritatea  centralelor  termice  din  oraş  sunt  vechi  şi  au 

randamente  foarte  scăzute  s-a  procedat  la  montarea  de  centrale  noi  de  bloc.
Înainte de a se trece la modernizarea sistemului termic, am organizat consultări cu 

cetăţenii în cadrul dezbaterilor publice.
  Studiul de fezabilitate al investiţiei a fost efectuat de SC Termoproiect SA din Iaşi, iar 

pentru proiectarea şi achiziţia de echipamente a fost organizată licitaţie, câştigătoare fiind 
firma “Start Erg Burners” din Ploieşti.

12.   Locuri de recreere şi spaţii de joacă pentru copii şi tineri
Copiii  din  Piatra  Neamţ  se  pot  bucura  de  spaţii  de  joacă  moderne,  complet 

reamenajate, dotate cu nocturnă şi mobilier nou. Total investiţie – 228.571 euro.

13.   Reabilitarea faţadelor blocurilor
Anul  acesta a demarat  proiectul  de refacere a faţadelor  blocurilor.  Subiectul  a fost 

prezentat de altfel şi în cadrul dezbaterilor publice din ianuarie şi aprilie 2006. Pe lângă 
fondurile guvernamentale, o altă sursă de venituri pentru refacerea faţadelor de bloc va fi 
fondul  creat  din “taxa edilitară”,  (15% la valoarea impozitului  pe clădire  datorat  pentru 
apartamentul aflat în proprietatea contribuabilului) introdusă începând din acest an. 

Valoarea totală estimată a taxei edilitare colectate în acest an este de cca. 6,8 miliarde 
lei.

14.   Modernizarea  Pieţei Centrale sf. Gheorghe
În anul 2006 modernizarea Pieţei Centrale a intrat în faza finala. În momentul finalizării, 

Piaţa Centrală va fi conformă cu standardele europene de igienă, salubritate, desfacerea 
şi vânzarea produselor agroalimentare făcându-se într-un mod civilizat. Valoare investiţie 
– 2.000.000 euro

15.   Reamenajare Stadionul Municipal 
Proiectul cuprinde:

 Reabilitare tribune – montare scaune din aluminiu (10.000 buc.) – valoare 
estimativă 2.414.770 EURO

 Împrejmuire  stadion  –  suprafaţa  15.000  ml,  valoare  estimativă  446.023 
EURO

 Pista  atletism  sintetică  –  suprafaţa  5.500  mp,  valoare  556.818  EURO, 
termen finalizare trim. I 2007.

 Gazon artificial – suprafaţa de 7.200 mp, valoare 667.614 EURO
 Nocturnă
 Tabele de marcaj electronic.

Proiectul este în curs de finalizare.  Valoarea investitiei 5.720.000 euro

16.Complex Sportiv şi Sala Polivalentă de 4000 de locuri
     Sala Polivalentă se realizează cu fonduri  de la Compania Naţională de Investiţii, 
utilităţile  şi  dotările  -  cu fonduri  din  bugetul  local.   Valoare estimativă 7.102.270 euro. 
Finalizare 2008.
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17.Baia Comunală
Baia  comunală  a  fost  preluată  din  proprietatea  ApaServ  în  proprietatea  Primăriei, 

urmând a fi modernizată si dotată cu baie turcească, cabinet medical, cabinet de masaj, 
baie de aburi, duşuri şi căzi. Valoare estimativa – 250.000 euro

18. Instalaţie Transport pe Cablu şi Infrastructura Turistică pe Muntele Cozla
Oferind o privelişte panoramică a oraşului, telegondola va face posibil transportul către 

pârtiile  de  schi,  dar  şi  către  celalte  puncte  de  atracţie  de  pe  muntele  Cozla,  fiind  un 
obiectiv turistic ce va putea fi valorificat indiferent de anotimp.

Proiectul cuprinde:
 Telegondola
 Teleschi
 Pârtii de schi
 Instalaţie zapadă artificială
 Tubing pentru copii

Valoare estimativă – 14.000.000 Euro
Lucrarile au început în august 2006 şi se vor finaliza în 2007.

Activităţi culturale

Zilele oraşului Piatra Neamţ
M-am implicat activ în organizarea “Zilelor Oraşului Piatra Neamţ”, tocmai pentru a 

oferi pietrenilor momente de bucurie şi destindere cu ocazia zilei oraşului lor. Intenţia a 
fost  ca această sărbătoare să ofere din plin pietrenilor manifestări  de calitate,  care să 
satisfacă toate gusturile.

Manifestările  desfăşurate  sub  sloganul  „  Piatra  Neamţ  –  perla  inimii  tale”,  au 
debutat cu şedinţa festivă a Consiliului Local, desfăşurată în Scuarul Curţii Domneşti. La 
şedinţa festivă au participat, pe lângă oficialităţile locale, invitaţi  din oraşele înfrăţite cu 
municipiul Piatra Neamţ, Orhei (Republica Moldova) şi Hliboca (Ucraina). 

Anul  acesta  Zilele  Oraşului  au  inclus  manifestări  tradiţionale,  precum  jocurile 
sportive,  Expo  Didactica  –  manifestare  dedicată  cadrelor  didactice  şi  elevilor  pietreni, 
spectacole pentru copii, expoziţii de artă plastică, piese de teatru pentru copii şi adulţi sau 
concurs de graffiti.

La  acestea  s-au  adăugat  unele  acţiuni  realizate  în  premieră  şi  care  au  avut 
contribuţia lor la reuşita manifestărilor dedicate sărbătorii oraşului: deschiderea oficială a 
expoziţiei anuale Expo – Flora, concursul de web design şi jocuri pe calculator, concursul 
gastronomic,  concursul  de  desene pentru elevi  pe tema anti  drog etc.  Tot  la  această 
categorie putem include acordarea titlului de cetăţean de onoare lui Mihai Trăistariu, în 
cadrul concertelor oferite de municipalitate şi alegerea imnului oraşului 

Nu  trebuie  omise  concertele  desfăşurate  de-a  lungul  celor  trei  zile  pe  Dealul 
Cârloman.

Concursul interşcolar “Topschool”
O  iniţiativă  sprijinită  de  Consiliul  Local  al  municipiului  Piatra  Neamţ  şi  de 

Inspectoratul Şcolar al judeţului Neamţ, care a prins contur şi tinde să devină tradiţie, este 
Concursul „Topschool” pentru elevii din municipiul Piatra Neamţ. În perioada decembrie 
2005  - iunie 2006 s-a desfăşurat prima ediţie a concursului, unităţile şcolare înscrise în 
competiţie, cu echipe din ciclurile primar, gimnazial şi liceal, au concurat în cadrul a şase 
probe: cultură generală, proiect civic, inventică, web-design, sport şi proba artistică. Pe 
parcursul desfăşurării concursului, participanţii au fost recompensaţi cu premii în bani, iar 
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susţinătorii – cu diverse surprize, oferite de sponsori. Finaliştii au fost premiaţi în bani, atât 
şcolile cât şi elevii, în funcţie de locul ocupat în clasament.          

În  colaborare  cu  mai  multe  instituţii  din  Piatra  Neamţ,  şi  în  acest  an  au  fost 
organizate programe speciale pentru Ziua Femeii, Ziua Copilului, Campania Internaţională 
”Ziua fără maşină” (22 septembrie), Ziua Vârstnicului (1 octombrie), Ziua Internaţională a 
Educaţiei (5 octombrie),  1 Decembrie, Sărbătorile Iernii (care au debutat cu un mega-
concert Sandra) programe care au cuprins simpozioane, mese rotunde, expoziţii, concerte 
susţinute atât de artişti locali, cât şi de formaţii muzicale de prestigiu naţional, concursuri şi 
manifestări sportive.

Având în vedere faptul că municipiul Piatra Neamţ nu avea încă o hartă turistică, în 
toamna  acestui  an  am  făcut  demersurile  necesare  pentru  contractarea  unei  firme 
specializate  care  să  ne  sprijine  în  realizarea  unei  hărţi  moderne,în  condiţii  grafice 
deosebite. Harta urmează să fie tipărită.

Proiecte de viitor

1. Traseu Turistic pe Muntele Pietricica
Traseul turistic va porni din zona Staro si se va incheia in varful muntelui Pietricica. 

Drumul de acces va avea o lungime totala de 2,1 Km si va fi prevazut cu scari de urcare si 
coborare de cate max 10 trepte. In varful muntelui, va fi construit un restaurant rotativ la 
cota 140m. De-a lungul traseului vor fi amplasate banci si terase belvedere.

La poalele muntelui Pietricica va fi construit un hotel cu 9 etaje şi cu parcare subterană. 
La  cota  105,  va  fi  construit  un  Centru  Cultural  care  se  va  compune  dintr-o  suită  de 
amfiteatre,  săli  de  teatru,  săli  de  conferinţe,  ateliere  de  creaţie  şi  un  observator 
astronomic. Va fi construit Muzeul rezervaţiei naturale “Muntele Pietricica”, acest munte 
fiind unul dintre puţinele locuri din Europa în care se găsesc peşti fosili de vârsta oligocenă 
şi miocen inferior (32-20 milioane ani).

Valoarea estimativă a investitiei – 12.000.000 euro; finalizare – sfârşitul lui 2009.

2. Instalaţie de Transport pe Cablu între Pietricica şi Cozla
Se  va  realiza  o  legatura  de  2,5  Km  intre  muntele  Pietricica  si  muntele  Cozla. 

Transportul se va realiza cu 2 cabine cu podea din sticla transparenta, a cate 40 de locuri 
fiecare. Valoarea estimativă – 3.500.000 euro.

3. Centru comercial şi de afaceri peste râul Cuejdi
Acest  proiect  se  constituie  ca  o  continuare  a  lucrărilor  de  amenajare  a  parcării 

supraetajate  de  peste  pârâul  Cuiejdi,  din  imediata  vecinătate  a  Pieţei  Centrale,  şi 
extinderea pe verticală cu spaţii comerciale, clădire ce va avea un regim de înălţime parter 
şi 5 etaje. Valoare investiţie – 6.285.000 euro; data finalizării – semestrul II 2007.

4. Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice
Proiectul îşi propune ca activitate principală acordarea de servicii socio-medicale de 

specialitate pentru bătrânii  dependenţi social,  plus activităţi  de socializare-resocializare. 
Valoarea investiţiei 1.600.000 euro; finalizare 2007.
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5. Locuinţe sociale 
Se vor construi 30 de module cu cate 4 unitati locative si cu un regim de inaltime de 

P+E. Valoare investiţie 2.215.909 euro; sume alocate de la bugetul  de stat  – 596.600 
euro; finalizare – 2007.

6. Locuinţe ANL pe str. Nufărului (prin credit ipotecar)
Se vor construi un număr de 5 blocuri de P+2E+Mansardă, pe o suprafaţă de 6.050 

mp, care vor constitui un număr total de 60 unitati locative. Valoare estimativă 3.389.566 
euro. Termen de realizare – sfârşitul anului 2008.

7. Locuinţe ANL str. Izvoare (prin închiriere)
Se vor construi, in etapa III Halele H6, H7, H8, H9, H12, pe o suprafaţă de 5.500 mp. 

Cele 5 blocuri cu un regim de înălţime P+E+M vor include un număr total de 235 unităţi 
locative.  Valoare estimativă 5.852.215 euro. Termen de realizare – sfârşitul anului 2008.

8. Locuinţe ANL
• Str. M. Stamatin – suprafaţa de 5.260 mp; vor fi 5 blocuri cu un regim de înălţime 

de P+2E+M; număr total  de unităţi  locative 60. Valoarea estimativa a investitiei 
1.846.591 euro.  Termen de realizare-sfarsitul anului 2008.

• Str. Nufarului – suprafaţa de 6.585 mp; vor fi 6 blocuri cu un regim de înălţime 
P+2E+M; număr total  de unităţi  locative 90. Valoare estimativa 2.556.818 euro. 
Termen de realizare-sfarsitul anului 2008.    

9. Locuinţe colective cu caracter social pe str. Nufărului
Se vor construi  3 blocuri  de locuinţe,  din care unul  va avea 36 de apartamente si 

celelalte  două  câte  24  de  apartamente.  Finanţarea  proiectului  se  va  face  din  sursele 
proprii ale municipalităţii. Valoare investitie – 2.000.000 euro.
Termen de finalizare – 2007.

10. Patinoar de hochei la Sala Polivalentă
Valoare estimativă 2.272.700 euro; data finalizării – sfârşitul anului 2007.
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