Conferință de presă la Consiliul Județean cu „sfaturi prietenești”

Publicat de Mesagerul de Neamţ la 25 Aug 2016
Ședința ordinară de Consiliu Județean (CJ) Neamț, din 24 august, a fost urmată de o conferință de
presă ținută de președintele Ionel Arsene și cei doi vicepreședinți, Laurențiu Dulamă și Ion Asaftei.
Prezentarea planurilor celor de la CJ a continuat cu altă promisiune pentru nemțeni: „Mai avem un
proiect pe care o să îl depunem și care nu a intrat pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Este unul din
cele mai importante proiecte pe fonduri europene pe care Consiliul Județean Neamț le-a depus sau le
va depune vreodată. Este vorba despre reabilitarea și modernizarea axei de transport interjudețeană
Piatra Neamț – Roman – Icușești – limită cu județul Bacău. Este un drum care se face în colaborare cu
județul Bacău, cu Consiliul Județean Bacău, și care va merge până la Podul Turcului. Valoarea acestui
proiect este de 69,5 milioane de euro, plus 5 milioane de euro neeligibili, care vor fi împărțiți între
Neamț și Bacău. Este un proiect extrem de ambițios și de important pentru județul Neamț, cât și
pentru județul Bacău. Asigură realizarea unui alt obiectiv important – sprijinirea și promovarea
dezvoltării locale durabile. Suntem în grafic cu acest proiect. Se lucrează intens la el. Cred că suntem
un pic înaintea județului Bacău. Cred că județul Neamț are o șansă foarte mare în a-l implementa, iar
specialiștii din Consiliul Județean care lucrează la acest proiect ar trebui felicitați pentru toată munca
pe care o depun”.
Totodată, Ionel Arsene a anunțat că este mulțumit de faptul că cei de la Drumuri Naționale au
început lucrările pe drumul care leagă Poiana Teiului de județul Suceava și că are promisiuni că
lucrările vor continua și pe: Bicaz – Lacu Roșu, Poiana Largului – Pipirig, Târgu Neamț – Boroaia și că
se va finaliza și drumul care leagă Piatra Neamț de Roman. „Eu cred că am găsit înțelegere și
Neamțul a beneficiat, din acest punct de vedere, de investiții consistente din partea celor de la
Drumurile Naționale. Sigur că nu o să reușim să facem tot, dar dacă reușim, în acest an, să facem o
mare parte din drumurile naționale și în primăvara anului viitor să continuăm cu celelalte, tot e o
realizare. Ne dorim să avem o dezvoltare coerentă și durabilă a județului Neamț și asta trebuie să
înceapă cu infrastructura”, a spus președintele CJ Neamț.

