
n jOC CU FUnCȚII n În primăvara
acestui an, fostul primar Mariana Mircea și
Gabriela Răducanu au fost trase pe linie
moartă din viaţa politică. Date afară din
partid, din PSD mai exact, cele două au
fost excluse şi din Consiliul Local, în 31
martie, fiind înlocuite cu Marius Spânoche,
respectiv Ionuţ Bălan (ambii PSD).
Nemulțumite de decizia aleșilor locali, fostul
primar din Cernavodă și colega ei au
contestat decizia Consiliului Local la

Tribunal. „Hotărârea consilierilor locali de a
mă exclude nu este legală, pentru că cei
de la PSD mi-au retras sprijinul politic fără
să fiu de faţă la discuţii și nu au prezentat
un proces-verbal al şedinţei PSD în care s-
a luat decizia eliminării mele”, a spus, la
vremea respectivă, Mariana Mircea. După
câteva termene de judecată la Secţia de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Constanţa, cele două foste membre ale
PSD au câștigat procesul, astfel că aleșii
din Cernavodă au avut obligația de a le
repune în funcție. Situația Marianei Mircea
și a Gabrielei Răducanu a fost analizată în
ședința din 14 iulie a Consiliului Local,
când, nevoiți să pună în aplicare hotărârea
instanței, aleșii au decis să vacanteze
posturile pe care Mircea și Răducanu le-au
deținut, eliberându-i, totodată, din funcție
pe Marius Spânoche și Ionuț Bălan.

n DIn nOU AFARĂ! n Numai că, spre
surprinderea lor, Mariana Mircea și Gabriela
Răducanu și-au recăpătat funcția de
consilier doar pe hârtie. Asta pentru că, ieri
seară, aleșii din Cernavodă au votat, din
nou, excluderea celor două din forul
legislativ al orașului și, totodată, reprimirea
lui Marius Spânoche și Ionuț Bălan. În
susținerea deciziilor aleșilor locali,
preşedintele filialei PSD Cernavodă,
consilierul Ştefan Pleşa, a explicat faptul că
a depus la Consiliul Local noi documente
care atestă faptul că Mircea și Răducanu
au fost excluse, în mod legal, din partid.
”Drept urmare a retragerii sprijinului politic,
Mircea și Răducanu nu mai au cum să facă
parte din Consiliul Local, chiar dacă le-am
repus în funcție. De data aceasta suntem
blindați de acte și am prezentat inclusiv

procesul-verbal al ședinței în care Mariana
Mircea și Gabriela Răducanu și-au pierdut
sprijinul politic. În ședința de acum două
săptămâni am respectat doar o procedură
ca urmare a deciziei Tribunalului”, a spus
Ștefan Pleșa.
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n sCHIMBARE n După ce a rupt USL și s-a înfrățit cu PDL,
conducerea centrală a liberalilor a dat ordin ca, în toate județele, să
pornească tăvălugul schimbărilor de viceprimari și de formare a
majorităților în consiliile locale. În loc să aibă bunul simț să-și dea
demisiile din funcție pentru că au fost aleși pe listele USL, liberalii
au început vânătoarea de aleși PSD în funcții publice. Un astfel de
exemplu îl avem în comuna Cogealac, unde viceprimarul Ștefania
Costoiu a fost înlocuit din funcție pentru simplu motiv că este de la
PSD. Ștefania Costoiu, care este și consilier local, spune că a fost
schimbată cu democrat liberalul Constantin Alexe la propunerea
primarului Gheorghe Alexa (PNL). Ea a afirmat că înlocuirea sa din
funcția de viceprimar s-a produs în 13 iulie, cu acordul majorității
consilierilor locali, compusă din aleșii PDL și PNL, adică cei ai noii
alianțe politice. Din păcate, spune Costoiu, înlocuirea s-a făcut fără
ca ea să primească vreo explicație. ”Nu mi s-a dat niciun motiv. Pur
și simplu am fost pusă în fața faptului împlinit. Și asta doar pentru
că așa a vrut primarul. Am muncit degeaba doi ani la Primărie,
pentru că primarul și acoliții săi au șters cu buretele tot ceea ce am
realizat. În 2012, când am venit în funcția de viceprimar, Primăria
nu se vedea de buruieni. Mi-am suflecat mânecile și am pornit la
treabă. Am reparat unitățile de învățământ din Râmnicu de Sus și
Tariverde, care erau în stare avansată de degradare. Pentru acest
lucru, am găsit sponsori care să ne ajute să modernizăm școlile și
grădinițele. În plus, am reabilitat bisericile și cimitirele din toate cele
patru localități ale comunei, Tariverde, Râmnicul de Jos, Râmnicul
de sus și Gura Dobrogei, și am organizat diverse activități culturale.
Toate acestea - atenție! - fără ca primarul să-mi delege vreo
atribuție pentru a realiza aceste lucruri. Am considerat că este de
datoria mea să fac ceva pentru comunitatea care m-a ales. Însă
primarul Gheorghe Alexa și-a bătut joc de toată muncă mea. Asta
este răsplata pentru că am vrut să fiu un bun cetățean”, spus
Ștefania Costoiu.

n REvOLTĂ n Vestea schimbării viceprimarului s-a răspândit
imediat în comună, iar oamenii s-au revoltat. Una dintre persoanele
nemulțumite este Viorica Vitan, care a spus că Ștefania Costoiu nu
merita să fie înlocuită din funcție, pentru că este una dintre puținele
persoane care au făcut ceva pentru comunitate. O opinie similară
are și Constantin Grosu, care a punctat faptul că de mult timp
comuna nu a mai avut un viceprimar precum Ștefania Costoiu.
Grosu, dar și alți locuitori au spus că principalul responsabil pentru
această înlocuire nedreaptă este edilul Gheorghe Alexa, pe care îl
acuză de multe nereguli. Una dintre acestea este scoasă la iveală
chiar de Ștefania Costoiu, care spune că primarul ar fi schimbat un
proces-verbal al unei ședințe a Consiliului Local din 2012. ”În 5
noiembrie 2012, în ședința Consiliului Local, am discutat, la punctul
„Diverse“, posibilitatea ca Dumitru Butcaru și Cati Hristu, consilieri
locali, să urmărească stadiul proceselor în care este implicat
Consiliul Local. Numai că, surprinzător, câteva luni mai târziu, mai
mulți aleși au constatat, cu totul întâmplător, că procesul-verbal al
ședinței a fost schimbat, iar cei doi, Butcaru și Hristu, au fost
împuterniciți de primar nu doar să reprezinte Consiliul Local în
litigiile aflate pe rolul instanțelor, ci și să negocieze diverse

contracte privind amplasarea și funcționarea grupurilor energetice
eoliene și a stațiilor de transformare. Culmea este că în
împuternicire era prevăzut și faptul că cei doi trebuiau să raporteze
toate acțiunile lor primarului Gheorghe Alexa și nu Consiliului Local,
așa cum ar fi fost normal. Aceste lucruri sunt ilegale, pentru că nu
există o hotărâre concretă pentru această împuternicire. Sunt
falsuri în acte și vom face plângeri penale. Nu am făcut aceste
demersuri pentru că nu am știut de acest fals până acum”, a spus
Ștefania Costoiu.
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AȘTEPTARE

În ultimii ani, localitățile din mediul rural se
confruntă cu o îmbătrânire rapidă a populației. Nici n-
ar trebui să ne mire acest fapt, din moment ce peste
tot auzim de tineri care dau satul pe oraș, unde au
condiții de viață mai bune. Pentru stoparea sau măcar
încetinirea acestui fenomen, administrațiile locale
încearcă, prin diferite proiecte și măsuri, să-i țină pe
tineri acasă. Așa se explică „avalanșa” de proiecte
depuse în ultimii ani ce vizează construirea de baze
sportive. Aproape că nu mai există comună
constănțeană în care să nu se dorească măcar
terenuri și săli sportive. Mai toate administrațiile locale
recunosc că au multe solicitări în acest sens, mai ales
dacă includem echipele sportive cu rezultate bune în
competițiile locale și regionale. Și în comuna
constănțeană Ciocârlia se dorește, de vreo șapte ani,
construirea unei baze sportive, însă nici până acum nu
s-a concretizat. Investiția ar fi ajutat destul de mult
echipa de fotbal din comună, AS Ciocârlia, care acum
se descurcă datorită sponsorilor. „Am depus
documentație la Guvern de 6-7 ani pentru o bază
sportivă și câteva locuințe ANL. De fapt, am depus de
mai multe ori, chiar și în 2014, dar n-am primit niciun
răspuns”, a spus primarul Traian Dragomir. Ca și în
cazul altor proiecte din comună, și aici este posibilă
respingerea din cauza numărului redus de locuitori. De
altfel, n-ar fi prima dată când se întâmplă așa ceva.
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vICEPRIMARUL, MAzILIT
BAzA sPORTIvĂ DIn CIOCâRLIA,
În PROIECT DE AnI BUnI

AjUTOR

Persoanele fără posibilităţi materiale şi cele cu
handicap din Mangalia sunt aşteptate, de astăzi şi
până în 4 august, în patru locaţii din oraş, pentru a
ridica pachetele cu alimente oferite lunar de Primărie.
Peste 3.000 de pensionari cu venituri mai mici de 829
lei/lună, vârstnici de peste 60 de ani care nu realizează
venituri, dar şi persoane cu handicap sunt aşteptaţi să
primească: un pui, o cutie de margarină, un litru de
ulei, un kilogram de zahăr, un kilogram de făină, un
kilogram de mălai. „Încercăm, din puţinul pe care îl
avem, să-i ajutăm pe cei care au o situaţie materială
precară. Indiferent de situaţie, Primăria Mangalia nu va
înceta să acorde aceste ajutoare materiale”, a spus
primarul Cristian Radu. Conducerea administraţiei
locale
informează
că
pachetele
cu alimente
se distribuie
în patru
centre: sala
de sport a
Şcolii
Generale
nr. 1 -
situată pe
strada Matei
Basarab, cantina Grupului Şcolar Industrial „Ion
Bănescu“ din strada Negru Vodă, blocul C18 B - situat
pe strada Rozelor (fostul Mettexin) şi căminul C10
Neptun, din Aleea Steagurilor. Distribuirea alimentelor
va avea loc în intervalul orar 9.00 - 16.00 pentru zilele
de joi, vineri, luni şi marţi, respectiv între 9.00 şi 14.00
pentru ziua de sâmbătă. Potrivit reprezentanţilor
administraţiei locale, pachetele se pot ridica personal
de către beneficiari, în baza buletinului, a cărţii de
identitate sau a cuponului de pensie. 

LA MAngALIA ÎnCEPE DIsTRIBUIREA
ALIMEnTELOR LUnARE

Puci PnL - PDL la Cogealac

După doi ani de muncă la Primărie, Ștefania Costoiu,
viceprimarul comunei Cogealac, a fost înlocuită din funcție
de edilul Gheorghe Alexa, cu ajutorul consilierilor locali PNL
și PDL 

Mariana Mircea, din nou exmatriculată
din Consiliul Local 

Mariana Mircea, fostul primar al
oraşului Cernavodă, a fost din nou
exclusă din Consiliul Local, la două
săptămâni după ce fusese repusă în
funcție

Autoritățile locale vor restaura
un pod distrus de viitură

În IOn CORvIn

În urmă cu o lună, în județul Constanța a
avut loc o furtună puternică, care a distrus o
bună parte din culturile agricultorilor, iar în
comuna Ion Corvin, un podeț a fost destabilizat
de viitură. Din această cauză, viceprimarul Florin
Doșcu a declarat că intenționează să-l
reabiliteze, întrucât, la această oră, pe pod nu
mai pot circula autovehicule.

n PERICOL DE PRĂBUȘIRE n Edilul a
afirmat că de luna viitoare dorește să demareze
lucrările, deoarece podul prezintă risc de
prăbușire. „Podul se află pe o stradă lăturalnică,
paralelă cu drumul principal, și se întinde pe o
lungime de opt metri. Tablierul (puntea de
trecere - n.r.) este din lemn și se bazează pe un
stâlp de rezistență din piatră. Peste acest tablier,
în anii anteriori, am pus un strat de pământ și
unul de piatră, pentru a-l aduce la nivelul
drumului. Din nefericire, furtuna de luna trecută

l-a degradat. Mai exact stâlpul de rezistență stă
să cedeze, iar mașinile nu mai pot trece pe pod,
întrucât riscă să se prăvălească. În prezent, doar
căruțele mai pot circula. În acea zonă sunt în jur
de zece case, în care locuiesc niște bătrâni, iar
copiii lor, care vin să-i viziteze, sunt nevoiți să-și
lase mașinile pe unde apucă și trec podul pe
jos”, a declarat viceprimarul. Doșcu a declarat că
în curând vor fi demarate lucrările de reabilitare.
„În prima fază, vom reface stâlpul de rezistență,
iar mai apoi, pe tablier vom pune o plasă de fier,
peste care vom turna o șapă de ciment. La final,
vom pune stratul de asfalt și vom monta
balustrade metalice. Reparațiile se ridică la
valoarea de 15.000 de lei și vor fi suportate din
bugetul local”, a spus edilul.
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