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Proiecte in valoare de 11 milioane de euro
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Primarul de "cinci stele" al comunei Independenta, Cristea Gascan, distinctie pe care a primit-o cu
ceva vreme in urma, ca urmare a celor cinci mandate pe care le-a avut la carma administratiei
locale, si-a lansat, ieri, candidatura pentru un nou proiect de patru ani. Sustinut de USL, Cristea
Gascan s-a intalnit cu electoratul in satul Movila Verde, unde, impreuna cu prim-vicepresedintele
Organizatiei Judetene Constanta a PSD Nicusor Daniel Constantinescu, a discutat principalele
probleme ale comunitatii locale. Gascan a spus ca la Movila Verde va interveni, in perioada
urmatoare, asupra retelei de apa pentru a regla presiunea si a imbunatati calitatea acesteia. De
asemenea, Cristea Gascan, sustinut de Nicusor Constantinescu, a declarat ca tot in Movila Verde
urmeaza sa fie reparate drumurile "pentru ca pana acum nu s-a putut interveni din cauza Guvernului
PDL, care nu a dat niciun ban in acest sens." "Acum, cu ajutorul presedintelui Consiliului Judetean
Constanta (CJC) Nicusor Daniel Constantinescu, vom putea pietrui toate strazile si vom construi un
pod in centrul comunei, pentru accesul populatiei la biserica din localitate", a declarat primarul
Cristea Gascan. In discutiile cu cetatenii, Constantinescu a trecut in revista proiectele pe care CJC
le are pentru comunitatile rurale, promitand ca, alaturi de primarul Cristea Gascan va debloca toate
proiectele cu finantare europeana pentru comuna. Apoi, caravana USL s-a mutat in localitatea
Independenta, unde, in fata a peste 500 de sustinatori, Cristea Gascan a enumerat o parte din
realizarile sale ca primar, dar si proiectele pe care le propune pentru mandatul 2012 - 2016. "In
echipa mea sunt cu 17 consilieri, iar daca alegeti cel putin sapte consilieri voi putea asigura: de
patru ori pachete cu alimente, de genul celor oferite de primarul Radu Mazare; medici in fiecare sat;
cumpararea unei salvari; analize gratuite pentru pensionari; ajutoare pentru medicamentele scumpe;
calificare gratuita pentru toti tinerii care doresc sa invete; loturi de casa pentru cei care vor sa
construiasca; proiecte gratuite de casa; locuri de joaca si terenuri de sport; conditii pentru elevi;
investitori pentru crearea de locuri de munca", a spus Cristea Gascan. El a adaugat ca, avand un
Guvern USL de partea sa, va reusi, de asemenea, deblocarea tuturor proiectelor cu finantare
europeana pe care portocaliii le-au tinut "in sertar" la Bucuresti. 

REALIZÃRI Pentru Independenta, Cristea Gascan a spus ca va realiza, printre multe altele,
racordarea la reteaua de apa pentru circa 20 de familii care nu au posibilitati materiale, va pietrui si
va asfalta drumurile, va moderniza oborul, care este vechi de peste 100 ani, va amenaja un teren de
joaca pentru copii si va repara biserica din localitate. In prezent, primarul spune ca s-au inceput
lucrarile la piata agroalimentara. La capitolul realizari, Cristea Gascan a trecut finalizarea
constructiei la Liceul tehnologic, cu bani de la CJC, introducerea de camere de luat vederi pentru
securitatea elevilor in scoli, optimizarea iluminatului public care va genera un consum mai mic de
curent electric, realizarea de poduri si podete. In discursul sau din fata cetatenilor, Nicusor
Constantinecu a afirmat ca locuitorii din Independenta au avut de suferit deoarece guvernarea
portocalie a blocat proiecte in valoare de 11 milioane de euro. "In mod eronat, portocaliii au dat vina
pe primari pentru ca nu s-au aplicat proiectele, numai ca, in realitate, Boc si ai sai au dat drumul
proiectelor doar in functie de culoarea politica", a afirmat Constantinescu.
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