Consiliul Judeţean Harghita

Comunicat de presă
Nemțenii au instalat un panou pe teritoriul județului Harghita, în ciuda promisiunii

Consiliul Județean Harghita a aflat cu stupoare actul Consiliului Județean Neamț de a instala
pe teritoriul județului Harghita un panou care semnalează granița dintre cele două județe.
Prin această acțiune, liderii județului vecin au încălcat granița județului nostru, precum și
prietenia și buna cooperare interjudețeană.
După cum se știe, județele Harghita și Neamț nu sunt de acord în ceea ce privește granița lor
comună. Pentru rezolvarea problemei președinții consiliilor Harghita și Neamț au avut o
înțelegere la Lacu Roșu pe 5 august 2009, conform căreia comisia comună, înființată în 2005,
continuă activitatea. Conducerea județului Neamț a acționat contrar faţă de acest acord
ceea ce îngreunează relațiile dintre Harghita și Neamț și totodată se pune întrebarea dacă
este posibilă cooperarea în asemenea condiții când una dintre părți nu-și respectă
promisiunea.
Somăm de la Consiliul Județean Neamț ca panoul respectiv să fie îndepărtat imediat! În caz
contrar Consiliul Județean Harghita ia toate măsurile juridice pentru a pune capăt acțiunii
ilegale.
În același timp solicităm de la autoritățile drumurilor să verifice autorizația de construcție a
panoului respectiv și dacă se constată că aceasta nu e în regulă, obiectivul să fie dărâmat.
Am anunțat prefectul județului Harghita care a trimis o somație pentru dărâmarea panoului.
Totodată suntem nemulțumiți de atitudinea primăriei municipiului Gheorgheni care pare
neinteresată față de această problemă. Dl primar Mezei János nu a fost prezent nici la ultima
întâlnire a președințiilor celor două consilii județene desfășurată la Lacu Roșu.
Atragem atenția vecinilor din Neamț asupra faptului că această graniță între cele două
regiuni este de foarte mult timp în afară de Cheile Bicazului, spre Moldova. Îi rugăm pe
vecinii noștri să-şi întrebe bunicii şi vârstnicii, cei care știu unde se află granița între cele
două județe, precum și care este diferența între cooperarea europeană de bună credință și
șmecheria de tip balcanic.
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