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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.

I. RELAŢIA CU INSTITUŢIILE PUBLICE LOCALE ŞI 
CU SOCIETATEA CIVILĂ

1. Relaţia cu instituţiile publice locale deconcentrate

Împreună cu alţi reprezentanţi ai instituţiilor publice locale a participat, în 

cadrul Lunii Pădurii – luna aprilie – la plantarea de puieţi, cu ocazia Sărbătorii 

Sădirii de Arbori.

În data de 21 martie a convocat factorii de răspundere ai municipiului de 

la  societăţile  primăriei  Urban,  Salubritas,  Publiserv,  ai  Pazei  Comunitare, 

Poliţiei Rutiere şi ai serviciilor de specialitate din primărie, pentru a discuta 

acţiunile ce se impun în perioada „Lunii Curăţeniei” pentru fiecare dintre ele. 

Curăţenia implică şi o bună coordonare şi supraveghere a persoanelor care 

trebuie să efectueze cele 72 de ore în folosul comunităţii, cărora li se acordă 

de la bugetul local venitul minim garantat.

Împreună cu o echipă a Protecţiei  Sociale din primărie, în data de 23 

martie, a luat decizia numirii unei persoane care să coordoneze pe parcursul 

întregii  zile  activitatea  în  cartierul  „Speranţa”  a  Protecţiei  Sociale,  Poliţiei 

Comunitare, Poliţiei Naţionale şi a celor 30 de persoane care se ocupă de 

curăţenie – practic s-a înfiinţat un compartiment separat de salubritate pentru 

această zonă, cu un administrator propriu.
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2. Relaţia cu societatea civilă 

cu tinerii

În  21  ianuarie  a  dat  startul  primului  concurs  de  săniuş  al  anului, 

oraganizat  de  către  primărie,  împreună  cu  Direcţia  pentru  Sport  Neamţ, 

Asociaţia  Judeţeană  „Sportul  pentru  Toţi”  şi  Palatul  Copiilor,  pe  dealul 

Cârloman. Copiii au fost recompensaţi cu dulciuri.

Pe  11  februarie  l-a  botezat  pe  primul  născut  al  anului  2006  la 

maternitatea din Piatra Neamţ, Vasile Alexandru Acostăchioaie.

cu familiile nevoiaşe

Cu ocazia sărbătorilor de Paşte a împărţit 1700 de pachete cu alimente 

familiilor defavorizate din Piatra Neamţ, în valoare de 31.000 RON, dar şi din 

sponsorizări, cooptate în această acţiune de binefacere a primăriei. 

cu vârstnicii

În data de 29 septembrie, împreună cu Directorul executiv al Protecţiei 

sociale,  Camelia  Prisecaru,  viceprimarul  a  sărbătorit  Ziua  vârstnicului  la 

căminul  de  bătrâni.  Cei  65  de  oameni  în  vârstă  de  la  „Centrul  social 

Pietricica” au fost trataţi cu o masă specială şi muzică populară. 

De vreo doi 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 decembrie 

a vizitat-o pe Alexandra Loghin din Neguleşti, în vârstă de 104 ani, căreia i-a 

dăruit un aparat auditiv, flori, fructe şi o diplomă de recunoştinţă. Urmează să 

viziteze un bătrân, domnul Bobric, din Viişoara, în vârstă de 108 ani

cu problemele sociale

În  luna august,  viceprimarul  s-a implicat  în  evacuarea cu proteste a 

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 
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2-3 camere, destinate închirierii.  În data de 8 august a avut o întâlnire cu 

reprezentanţii rromilor care locuiau în acest bloc şi au fost evacuaţi. Pentru 

cei care locuiau cu acte legale s-a luat decizia mutarii lor la etajul IV din scara 

a treia a aceluiaşi bloc, pe perioada reabilitarii şi modernizării primelor două 

scări, sau până când li se va putea oferi vreo locuinţâ socială.

Viceprimarul, împreună cu specialiştii din primărie, în luna august, s-au 

preocupat de identificarea de hale, în cartierul Speranţa, în care ar putea fi 

amenajate noi locuinţe sociale. Mai mult, s-a decis înfiinţarea unei grădiniţe 

pentru 30-40 de copii, noi locuri de joacă şi terenuri de sport. 

În perioada 21 august – 14 sptembrie a funcţionat în cartierul Speranţa 

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

activităţi  recreativ-educaţionale.  La  închiderea  grădiniţei,  în  data  de  14 

septembrie,  viceprimarul  a  premiat  copiii  şi  le-a  dăruit  lucruri  necesare 

începerii noului an şcolar.

În ziua de 19 iulie, a participat la prima slujbă la biserica „Sfântul Ilie” 

din cartierul Speranţa, biserică pentru construirea căreia primăria a alocat în 

anul 2005 suma de 6 mld. lei.

cu cetatenii in actiunea de cosmetizare si modernizare a 

municipiului

De la finele lunii februarie s–a dat startul la 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. Salariaţi din cadrul primăriei, şi societăţi din subordinea sa, conduşi de 

viceprimarul  Vasile  Ouatu  au început  această acţiune în forţă,  din  centrul 

oraşului  (strazile  Mihai  Eminescu,  Dacia,  Piaţa  Mihail  Kogălniceanu,  zona 

Paharnicului şi cartierul nemţesc) până în cartierele mărginaşe ale oraşului.

O altă acţiune cuprinsă în planul de cosmetizare a imaginii municipiului 

a fost identificarea şi tăierea copacilor de risc
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Din  dorinţa  ca  cetăţenii  să  aibă  parte  de  un  comerţ  civilizat,  la 

standarde europene,  s-a forţat  desfiinţarea chioşcurilor  mici  din  construcţii 

temporare,  cărora  li  s-a  dat  autorizaţie  de  funcţionare  pe  o  perioadă 

determinată,  dacă  la  expirarea  acestui  termen  nu  îndeplineau  nici  măcar 

condiţiile minime, precum apa curentă.

Pentru  descongestionarea  Pieţei  Centrale,  mai  ales  pe  perioada 

toamnei,  s-a  decis  creerea  unei  pieţe  agroalimentare  en-gros,  în  cartierul 

Gara Veche. Viceprimarul a inaugurat-o în 19 iulie.

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.

În şedinţa Consiliului Local de la finele lunii august, viceprimarul a fost 

desemnat,  alături  de  doi  consilieri  locali  şi  arhitectul  şef  Dan  Florea,  în 

comisia ce urma să efectueze o cercetare prealabilă în vederea declarării 

utilităţii  publice  pentru  „Instalaţie  tip  telegondolă  şi  construcţiile  aferente.  

Pârtie  de  schi  cu  centru  de  întreţinere  şi  construcţiile  aferente.  Grădină 

Zoologică, centru de călărie şi construcţiile aferente”. În data de 6 septembrie 

a  participat  la  demararea  oficială  a  lucrărilor  la  instalaţia  „telegondolă, 

instalaţie transport cablu”, o investiţie de 3,6 mil. RON.

promovarea sportului de performanta

Viceprimarul Ouatu, un puternic susţinător al sportului de performanţă, 

a  propus  trecerea  sportului  în  subordinea  Ministerului  Administratiei  şi 

Internelor, pentru o mai puternică implicare a autorităţilor locale în activitatea 

cublurilor sportive.

coodonator al Comisiei Rutiere

În  calitate  de  coordonator  al  Comisiei  pentru  analiza  si  asigurarea 

fluidizarii  circulatiei  rutiere  in  municipiul  Piatra  Neamt,  viceprimarul  Vasile 

Ouatu a hotărât interzicerea accesului maşinilor tip „Şcoală” în zona centrală: 

Piaţa Ştefan cel Mare-strada M. Eminescu-Bulevardul  Decebal-  Bulevardul 

Republicii, pentru fluidizarea circulaţiei în această zonă. Din cauza amploarei 
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pe care a luat-o fenomenul circulaţiei cu ATV-uri şi motoscutere, în ultima 

perioadă, dar având în vedere şi netestarea cunoştinţelor auto a celor care le 

închiriază, în Comisia Rutieră s-a hotărât interzicerea circulaţiei acestora pe 

străzile principale ale oraşului, ci doar în zone special amenajate.

3.  Relaţia  directă cu CETĂŢEANUL 

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

primăriei  aproximativ  600  de  audienţe.  Acestea  au  vizat,  în  principal, 

probleme legate de rezolvarea unor probleme sociale.

II. RELAŢII EXTERNE

 Consulul onorific al  României în Coreea de Sud, Shin Tiung Jai,  a 

vizitat  în  perioada  12-14  martie,  mai  multe  obiective  turistice  şi 

economice din judeţul nostru, la invitaţia ambasadorului României în 

Coreea de  Sud Valeriu  Artenie,  care  este  pietrean.  Există  intenţia 

înfrăţirii  unei  zone  din  această  ţară  cu  judeţul  nostru,  sau  chiar 

regiunea Nord-Est,  cu deschiderea unor oportunităţi  economice,  pe 

lângă cele culturale, obişnuite în astfel de înfrăţiri. Viceprimarul Ouatu 

a  făcut  parte  din  delegaţia  primăriei,  care  l-a  însoţit  pe  consul  în 

periplul nemţean, şi a participat şi la conferinţa de presă din 13 martie.

 În data de 8 octombrie a participat la Festivalul Vinului de la Orhei, în 

vederea organizării acestui festival şi în oraşul nostru.

 În  perioda  4-5  noiembrie  a  condus  o  delegaţie  formată  din  10 

persoane (consilieri, funcţionari publici din primărie şi reprezentanţi ai 

societăţilor  primăriei)  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.
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III. APARIŢII ÎN MASS-MEDIA

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.

 

                   EVENIMENTE 
a) În data de 3 aprilie, viceprimarul a participat la sărbătorirea a 156 de 

ani de existenţă a Jandermeriei Române, prilej cu care a asistat la o 

defilare şi premierea câştigătorilor concursurilor sportive organizate 

cu acest prilej.

b) În  perioada  20-21  mai  s-a  desfăşurat  prima  ediţie  a  Tîrgului 

Meşterilor  Populari,  cu  participare  naţională,  care  a  promovat  cu 

succes arta autentică.

c) Bâlciul anual din iunie a fost organizat în zona Gara Veche, la limita 

dintre acest cartier şi zona 1 Mai.

d) În perioada 23-25 iunie, a avut loc o serie de acţiuni dedicate Zilelor 

Municipiului Piatra Neamţ. Aceste acţiuni au fost diverse: premierea 

elevilor olimpici, înmânarea unor diplome celor care au fost declaraţi 

Cetăţeni de Onoare ai municipiului, sărbătorirea unei perechi care a 

celebrat 70 de ani de căsnicie, dar şi oficierea căsătoriei unei tinere 

familii  şi   terminand cu o  serie  de concerte  pe  dealul  Cârloman, 

încununate de focuri de artificii şi confetti.

e) Viceprimarul Vasile Ouatu a fost preşedintele Comitetului Executiv al 

primei  ediţii  a  festivalului  ecvestru-muzical  „Potcoava  de  Piatră 

2006”, care s-a desfăşurat în perioada 20-24 septembrie.

f) În  perioada  13-15  octombrie  s-a  sărbătorit  pe  dealul  Cârloman 

Festivalul  Toamnei,  cu  sarmale,  berbeci,  plăcinte  şi  must,  dar  şi 

concerte de muzică de bună calitate.
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g) În zilele de 21 şi  22 octombrie s-a sărbătorit  Festivalul  Vinului  în 

centrul  oraşului.  Moldovenii  din  raionul  Orhei  ne-au servit  cu  vin, 

cognac,  brânzeturi,  produse  din  carne,  legume,  în  acordurile 

muzicale ale formaţiilor şi soliştilor din Republica Moldova.

Viceprimar,
  Vasile Ouatu
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