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ferm convins c\ am l\sat ceva `n urm\”
Vorbim despre distan]e apreciabile
de 10 km `n Vadu Vejei, spre exemplu,
sau de 5-6 km de la Oproaia, care `n
2012 erau doar drumuri de p\mânt.
Acum, la final de mandat, toate aceste
localit\]i au drumuri pietruite.

- {tim c\, la sat, oamenii manifest\ o apropiere aparte fa]\ de
Biseric\. ~n ce stare sunt l\ca[urile
de cult din comun\?
- Toate bisericile din comuna }ibana
au fost sprijinite de Prim\rie, bine`n]eles, `n limita fondurilor disponibile.
Cel mai bun exemplu poate fi `ntâlnit
`ns\ `n satul Poiana M\n\stirii, unde
ne-am mobilizat la maxim [i, prin
sponsoriz\ri din partea Prim\riei, dar
[i din partea oamenilor din comun\,
am reu[it ridicarea l\ca[ului de cult de
la zero, `n doar 90 de zile.
- Sunte]i un primar care are tot
timpul u[a deschis\ cet\]enilor.
Care sunt problemele cele mai
frecvente pe carele `ntâmpin\ locuitorii care vin `n audien]\ la
dumneavoastr\?
- Problemele cel mai des `ntâlnite
sunt de natur\ social\, date fiind veniturile modeste ale locuitorilor din zon\. La
noi `n comun\, ca mai peste tot `n mediul rural, majoritatea oamenilor tr\iesc
din agricultur\ [i cre[terea animalelor. ~n
plus, avem mul]i pensionari, persoane `n
vârst\, de peste 70-80 de ani, care nu
mai au nici un sprijin [i care, de multe
ori, sunt dep\[ite de situa]ie, atunci când
necesit\ o deplasare la spital sau chiar `n
traiul de zi cu zi. Mai sunt [i cazuri
sociale diverse `n care prim\ria s-a implicat, iar din acest punct de vedere, pot
spune c\ u[a mea este permanent deschis\ la problemele cet\]enilor. Ultimul
exemplu care `mi vine acum `n minte
este cel de la `nceputul acestei luni, când
am achizi]ionat un modul de tip container pentru o familie nec\jit\, cu patru
copii dint-o c\s\torie [i trei din alta, care
nu aveau un acoperi[ deasupra capului.
Din bugetul local, am decis alocarea
unei sume de 10.000 de lei pentru achizi]ia unui container, `n care s\-[i amenajeze cele necesare traiului. Pe de alt\
parte, `n comun\ avem [i peste 130 de
asista]i social. Au fost mai mul]i, aproximativ 250, `ns\ au fost cazuri de persoane care au plecat `n str\in\tate sau care
[i-au pierdut acest drept `n urma controalelor efectuate de autorit\]ile `n
drept. Date fiind aceste lucruri, comuna
}ibana are un grad relativ redus de
`ncas\ri din venituri din taxe [i impozite
locale, de aproximativ 3,9 miliarde lei
vechi, fa]\ de aproximativ 8 miliarde de
lei, cât ar reprezenta un grad de `ncasare de sut\ la sut\. Aici se constat\ unele
deficien]e, `ntrucât oamenii nu `[i pl\tesc impozitele la timp, din varii motive,
astfel `ncât ajung s\ acumuleze dobânzi
[i penalit\]i care ajung s\ fie mai mari
decât suma datorat\ ini]ial.

„La ora actual\, comuna
}ibana nu are nicio datorie,
fa]\ de nicio societate
comercial\ [i nici fa]\ de
bugetul de stat”
- Cu toate acestea, v\ descurca]i…
- Cu voia lui Dumnezeu, pot spune c\
da. Am o oarecare mul]umire c\, la ora
actual\, comuna }ibana nu are nicio
datorie, fa]\ de nicio societate comercial\ [i nici fa]\ de bugetul de stat. Am
gestionat de a[a natur\ fondurile, `ncât
am reu[it s\ acop\r datoriile din urm\ [i
s\ aducem [i punem câte ceva deoparte
[i pentru investi]ii. Astfel, `n fondul de
rezerv\, la jum\tatea lunii aprilie existau aproximativ 800.000 de lei, bani pe
care `i vom folosi pentru cofinan]\ri la
lucr\rile `ncepute la drumul s\tesc
DS601 din satul Gârbe[ti [i drumul
comunal DC75 din satul }ibana, urmând ca o parte din bani, aproximativ
200.000 de lei, s\ `i folosim pentru
remedierile la proiectul privind aduc]iunea de ap\ potabil\.
- Ce sfat le-ar da omul Gheorghe Rotaru tinerilor care doresc
s\-[i croiasc\ un viitor `n comuna
}ibana?
- Consider c\ persoanele mai tinere
care doresc s\ se stabileasc\ `n
comun\ au [anse s\ fac\ o afacere `n
agricultur\, mai ales pentru cei care au

`n proprietate o bucat\ de p\mânt. vedem cu to]ii de treab\. Iar acela[i
Dac\ lucrezi p\mântul la capacitate lucru ar trebui s\-l fac\ [i consilierii
maxim\, el `]i `ntoarce munca. Din locali, `ntrucât s-a v\zut foarte bine, `n
p\cate `ns\, `n ziua de ast\zi, foarte al]i ani, cum cearta, def\imarea [i atamul]i tineri caut\ câ[tigul rapid,
curile la persoan\ nu duc la
alegând calea cea mai u[oar\,
nimic bun.
„Nu
a plecatului la munc\ `n
a[ putea
- Este cunoscut
str\in\tate, de[i nici acolo spune c\ m\ confaptul c\ un primar
nu este u[or. Avem `ns\
nu poate conduce
sider
un
om
politic,
chiar la noi `n comun\
de unul singur o
ci mai degrab\
exemple de tineri care au
comun\.
Cât conun administrator
demarat afaceri pe fonteaz\
sus]inerea
duri europene, cu proiecte
al bunurilor
consilierilor
locali [i
de 30.000 de euro, pe asocomunei“
cum a]i aprecia colacia]ii agricole, pentru care
borarea cu ace[tia `n cei
agricultura r\mâne `nc\ o oportupatru ani de mandat?
nitate de trai.

„Am f\cut o echip\
extraordinar\ cu viceprimarul
Neculai Le]canu [i sper
s\ continu\m `mpreun\
munca la Prim\rie”
- V\ considera]i un om politic
sau un om de administra]ie?
- Nu a[ putea spune c\ m\ consider
un om politic, ci mai degrab\ o persoan\ care [tie s\ administreze bunurile comunei. ~n fond, asta trebuie s\
fac\ `n primul rând un primar: s\ administreze bunurile pe care comunitatea i
le-a dat `n grij\, pe perioada mandatului. Din punctul meu de vedere, politica ]ine doar 30 de zile, `n campania
electoral\, dup\ care ar trebui s\ ne

- Momentan, pot spune c\ am o
colaborare bun\ cu majoritatea din
Consiliul Local }ibana, care este favorabil\ [i deschis\ la ini]iativele venite
din partea executivului local. Au
existat `ns\ [i cazuri `n care contracandida]ii no[tri s-au `mpotrivit pe anumite proiecte doar pentru c\ f\ceau parte
dintr-o alt\ tab\r\ politic\, de[i acest
lucru nu era benefic pentru comunitate. Am `n]eles `ns\ acest lucru, considerând c\ este democra]ie [i fiecare
trebuie s\-[i spun\ punctul de vedere.
Cel pu]in `n ultimii doi ani, `n perioada 2014-2015, am avut reclama]ii la
toate institu]iile din România, inclusiv
la Guvern, [i cu toate acestea, nu am
nici un dosar penal sau vreun alt dosar
pe rolul instan]elor, care s\ justifice
atacurile contracandida]ilor sau celor
din opozi]ie. Ast\zi `ns\, nu `ntâmpin\m probleme la votul pe proiectele
de hot\râre ale Consiliului Local. A[
mai men]iona aici sprijinul pe care
l-am primit `n toat\ aceast\ perioad\
din partea viceprimarului Neculai
Le]canu, al\turi de care consider c\ am
f\cut o echip\ extraordinar\ `n acest
mandat. Ne dorim ca aceast\ echip\ s\
continue [i `n urm\torii patru ani, astfel `ncât strategia noastr\ [i proiectele
importante pentru comuna }ibana s\
poat\ fi duse la `ndeplinire.

- Cu siguran]\, ve]i candida pentru un nou mandat.
Care ar fi obiectivele pe care vi le-a]i propus pentru
urm\torii patru ani?
- Pentru perioada 2016-2020, avem `n plan `n primul rând
finalizarea unor proiecte deja demarate, dar avem [i un set de
proiecte noi pe care le propunem cet\]enilor. Practic, avem
proiecte pentru fiecare din cele zece sate ale comunei, pornind de la asfalt\ri, pietruiri [i `ntre]inerea drumurilor, pân\
la reabilitarea de [coli [i construirea de noi gr\dini]e.
- Ca o concluzie, cu ce gânduri veni]i `n `ntâmpinarea cet\]enilor, dup\ patru ani de activitate?
- Tr\gând linie, pot spune c\ aproape tot ceea ce am
promis `n 2012 am reu[it s\ realizez. Eu nu sunt un om
care promite foarte multe, dar `ncerc s\ realizez cât pot de
mult. Prin urmare, dup\ patru ani, m\ pot considera
mul]umit de ceea ce am realizat `n comun\ [i chiar dac\
nu voi mai fi primar dup\ urm\toarele alegeri, pot merge
cu capul sus `n toate localit\]ile din comuna }ibana, convins c\ am l\sat ceva `n urm\.

