
Locuitorii din orașul Negru Vodă vor schimba străzile cu gropi,
pietruite sau de pământ cu unele asfaltate. Nu se vor muta în altă
localitate și nici într-o altă zonă care este lipsită de astfel de
probleme, ci străzile lor vor intra într-un amplu proces de
reabilitare/asfaltare. În planul Primăriei Negru Vodă au intrat 14 străzi
din oraș, pentru modernizarea cărora a fost întocmit și depus, în
2009, un proiect transfrontalier împreună cu Primăria bulgară General
Toshevo. Birocrația și lipsa personalului de specialitate și-au spus
cuvântul, pentru că administrația locală a semnat abia de curând
contractul de finanțare. Tot răul spre bine, am putea spune, pentru că,
între timp, administrația locală a finalizat alte proiecte de anvergură
din oraș, care vizau extinderea rețelelor de gaz și canalizare. Prin
urmare, având în vedere că au fost introduse în subteran toate
rețelele de utilitate publică, unda verde primită pentru modernizarea
drumurilor din oraș a picat la țanc. Proiectul a ajuns în faza de
întocmire a documentației tehnice și ieri a fost organizată o conferință
de presă comună. În scurtă vreme, va fi publicat pe Sistemul
Electronic de Achiziții Publice (SEAP) anunțul pentru organizarea
licitației ce va duce la desemnarea firmei care va executa lucrările. 

n ATENȚIE SPORITĂ n Va mai trece ceva timp până vor începe
lucrările. Procedurile nu vor trebui să se lungească prea mult, pentru
că se bazează pe fonduri europene, care sunt accesate prin
Programul transfrontalier România - Bulgaria 2007 - 2013, care se
termină la 31 decembrie 2015, ceea ce înseamnă că, după această
dată, nu se mai fac plăți pentru respectivul exercițiu financiar. Trecând
peste detaliile tehnice, la final, cele 14 străzi, care au o lungime totală

de 12,5 km, vor fi complet modernizate. „Se va lucra pe cele mai
circulate și mai importante drumuri din oraș. Unele nu au mai fost
reabilitate de când au fost făcute, adică înainte de 1989, iar altele
sunt de pământ și e nevoie de asfaltarea lor. Pentru aceste lucrări
vom accesa un împrumut pentru a putea asigura finanțarea, urmând
ca ulterior să primim banii de la UE. De aceea, trebuie să fim foarte
atenți, pentru că orice virgulă pusă greșit ne-ar putea costa și nu
avem bani pentru a asigura contravaloarea lucrărilor“, a declarat
primarul orașului Negru Vodă, Ion Nicolin, care a adăugat că, pentru
partea română, UE va aloca 3,6 milioane de euro. De cealaltă parte,
în orașul General Toshevo, din Bulgaria, vor fi reabilitate două
drumuri - 3,2 km, care fac legătura între două localități importante din
regiune. Pentru partea bulgară, UE va aloca 1,6 milioane de euro.  
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n SUBIECT DE CONTROVERSE n
Sistemul de acordare a ajutoarelor sociale
a reprezentat, de-a lungul timpului,
subiectul multor controverse. Nu de puține
ori, au apărut în presă mai multe materiale
care dezbăteau situația celor care luau
ajutoare de la stat, dar aveau o situație
materială bună, precum și a celor cărora li
s-a anulat acest drept pentru că au o palmă
de pământ în plus. Indiferent cum privim
problema, ne dăm seama că este mult mai
bine ca oamenii să-și câștige singuri banii
decât să aștepte de la stat. De aceea,
autoritățile publice locale adoptă măsuri prin
care, direct sau indirect, se reduce numărul
asistaților social din localități.

n DIN ASISTAT SOCIAL ÎN
ANGAJAT n Una dintre modalitățile cele
mai folosite este integrarea în muncă a
celor care beneficiază de ajutor social. În
acest sens, la nivelul primăriilor sunt
înființate firme la care sunt angajați locuitorii
care nu lucrează. Este cazul comunelor
Horia, Nicolae Bălcescu și Seimeni, unde
șomerii sau asistații social au devenit
angajați la firme de gospodărire comunală.
„Nu avem decât vreo patru persoane care
primesc ajutor social, pentru că nu sunt
apte de muncă. Am reînființat firma de
gospodărire comunală, la care angajăm pe
oricine are nevoie. Așa nu mai poate nimeni
să ceară ajutor social pe motiv că nu are de
muncă, pentru că îi asigurăm noi”, a spus
primarul comunei Horia, Gigel Sava. În
comuna Seimeni, o asemenea firmă este în
curs de înființare, tocmai cu scopul de a-i
angaja pe cei care nu-și găsesc locuri de
muncă în zonă. În comuna Nicoale

Bălcescu, cele mai multe lucrări de
gospodărire au fost realizate tot cu localnici
angajați la firma Primăriei.

n ȘCOLIRE GRATUITĂ n Pe de altă
parte, unde nu se pot crea locuri de muncă
se găsesc și alte soluții. De exemplu, se
creează condiții pentru educarea celor care
nu au nicio sursă de venit. Este și cazul
comunei Cuza Vodă, ai cărei locuitori au
posibilitatea, prin intermediul mai multor
proiecte europene, să urmeze diverse
cursuri de calificare și recalificare în meserii
căutate pe piața muncii. Potrivit primarului

Niculae Horneț, oamenii sunt foarte
receptivi la această oportunitate. De
asemenea, mulți dintre ei și-au retras
dosarele prin care solicită ajutor social,
pentru că, după absolvirea cursurilor, și-au
găsit mai ușor locuri de muncă. „Înainte
aveam peste 100 de dosare pentru
acordarea ajutoarelor sociale. Acum
numărul lor a scăzut la 30”, a explicat
liderul administrației locale.
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MĂSURI DIVERSE

Cum reduc administrațiile
numărul asistaților social?

CIOBANU

Un raport întocmit de UE arată că, în
România, îmbătrânirea demografică atinge cote
alarmante, speranța de viață a românilor fiind de
73,5 ani, spre deosebire de alte țări, precum
Danemarca, Germania, Spania și Italia, unde
speranța de viață depășește 80 de ani. Revenind
la situația României, zonele în care populația
majoritară este formată din bătrâni sunt,
îndeosebi, cele rurale, iar cum moartea nu iartă pe
nimeni, cimitirele încep să se umple, spre
disperarea localnicilor și a autorităților locale
deopotrivă. Numai în județul Constanța, cel puțin
cinci comune se confruntă cu această problemă,
printre ele aflându-se și Ciobanu. Primarul Tudorel
Gurgu a declarat că spațiul din cimitirul vechi de
jumătate de secol este pe punctul de a se
termina. „Este o comună mare, cu  3.500 de
locuitori, iar cimitirul se întinde pe o arie de 1,8
hectare. Problema este că, până în decembrie,
locurile vor fi deja pline, iar oamenii nu vor mai
avea unde să-și îngroape morții”, a afirmat edilul.
Gurgu a mai adăugat că situația se agravează
odată cu imposibilitatea de a construi un cimitir
nou. „Primăria nu deține niciun teren, așa că vom
face tot posibilul să îl extindem atât cât putem.
Lângă cimitir sunt două loturi de teren, care se
află în proprietatea unor localnici. Unul de 3.000
de metri, altul de 1.500 de metri. Vom încerca să
achiziționăm fie unul dintre terenuri, fie ambele, în
funcție de cum ne încadrăm în buget”, a conchis
primarul.

UN ALT fEL DE CRIZĂ. LA CIMITIR!

SPIT

Persoanele fizice sau juridice care
organizează manifestări artistice, competiţii
sportive sau orice altă activitate distractivă, cu
caracter permanent sau ocazional, trebuie să
plătească la Serviciul Public de Impozite şi Taxe
(SPIT) Constanţa impozitul pe spectacole până la
jumătatea lunii următoare celei în care se
organizează spectacolul. „Până la 15 ale lunii,
organizatorii au obligaţia să depună şi formularul
„Declaraţie/decont de impunere privind activităţile
artistice şi distractive de videotecă/discotecă“ sau
„Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe
spectacole“, la care se vor anexa cartea de
identitate a delegatului/împuternicitului, în original
şi copie, şi delegaţia/împuternicirea, în original şi
copie“, a declarat directorul executiv al SPIT,
Virginia Uzun. Directorul SPIT a arătat că
impozitul pe spectacole se calculează prin
aplicarea cotei de impozit la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor,
iar pentru activităţile artistice şi distractive care au
loc într-o videotecă sau discotecă, în funcţie de
suprafaţa incintei în care se desfăşoară
activitatea. Acest impozit nu se aplică
spectacolelor organizate în scopuri umanitare.
Depunerea peste termen, nedepunerea
declaraţiilor, precum şi încălcarea normelor
tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidenţa şi gestionarea, după caz, a
abonamentelor şi a biletelor de intrare la
spectacole se sancţionează cu amendă
contravenţională.

SCADENţĂ LA PLATA IMPOZITULUI
PE SPECTACOLE

Pentru a reduce numărul asistaților social, autoritățile publice locale adoptă
diverse măsuri, cum ar fi crearea de locuri de muncă sau organizarea de cursuri
gratuite

Bani europeni pentru asfaltarea străzilor
din Negru Vodă

Alee de promenadă în 2 Mai
Primarul orașului Negru Vodă, Ion Nicolin: „Se va lucra pe
cele mai circulate și mai importante drumuri din oraș. Unele nu
au mai fost reabilitate de când au fost făcute, adică înainte de
1989, iar altele sunt de pământ și e nevoie de asfaltarea lor.“

În sezonul estival, într-una din cele
mai frecventate stațiuni de pe litoral, 2
Mai, accesul spre plajă este greoi, mai
ales pentru turiștii care se cazează la
intrarea în stațiune, în apropierea
Portului Mangalia, întrucât, pentru a
ajunge în siguranță la mare, sunt nevoiți
să treacă prin centrul localității. Printre ei
există și oameni care vor să-și scurteze
călătoria și aleg să circule pe drumul ce
leagă DN 39 cu calea de acces spre
Portul Mangalia, situat în apropierea
plajei, drum care este tranzitat în special
de vehiculele de mare tonaj. Așadar,
pentru a preveni o tragedie și, totodată,
pentru a dezvolta turismul în zonă,
autoritățile locale din Limanu au decis să
transforme drumul în promenadă și să
construiască altul separat, destinat
exclusiv tirurilor care intră în port. 

n PLAN DE DEZVOLTARE
TURISTICĂ n Primarul Nicolae Urdea a
declarat că, în fiecare vară, turiștii își
pun viața în pericol, aventurându-se pe
drumul portului, și că unica soluție de a

le proteja viața este cea de a le amenaja
un drum pietonal. „2 Mai este o zonă
turistică unde, vara, mulți oameni vin să
se relaxeze, iar cei care sunt cazați în
pensiunile situate la intrarea în stațiune
se deplasează pe acest drum spre plajă
și riscă să fie loviți de tiruri sau de alte
utilaje grele care vin din port. Din fericire,
nu au existat incidente neplăcute. Totuși,
vrem să eliminăm orice pericol și dorim
ca pe drumul actual, ce se întinde pe o
lungime de 900 de metri, să amenajăm o
promenadă și să facem altul separat, la
70 de metri distanță de acesta, pentru
utilajele grele. Este printre cele mai
importante proiecte pe care le avem,
întrucât este vorba despre siguranța
turiștilor și, de ce nu, despre dezvoltarea
afacerilor în zonă. Vrem să oferim ocazia
mai multor agenți economici de a
deschide terase sau de a-și face
chioșcuri de suveniruri lângă
promenadă. În plus, dorim să amenajăm
și parcări auto, care vor fi amplasate
între drumul actual și șantierul naval”, a

afirmat Urdea. 
n PROIECT EUROPEAN n Edilul a

declarat că, pentru a-și pune planul în
aplicare, va încerca să atragă fonduri
europene prin noul exercițiu financiar
2014 - 2020. „Lucrările la noul drum
depășesc 200.000 de euro și, din acest
motiv, vrem să apelăm la sprijinul UE.
Este, totuși, vorba despre realizarea unui
drum pe care circulă vehicule de mare
tonaj și trebuie făcut cu simț de
răspundere, cu fundație, armătură de fier
și straturi consistente de beton. Având în
vedere că vom încerca să obținem
fonduri europene și că va trebui să
facem rost de toate avizele și să
așteptăm până vom primi un răspuns,
cel mai probabil de la sfârșitul anului
viitor vom putea demara lucrările, iar
abia din 2016 turiștii vor avea șansa să
se plimbe pe noua promenadă”, a
conchis primarul.
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