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Avem o piaţă agroalimentară în după cum a promis şi ministrul de de 45 de ani. Au fost impracticabile, Este la al doilea mandat de 
vedere care se va realiza cu fonduri finanţe, aceşti bani ni se vor da inclusiv vara. Dacă vă arăt imagini o primar al unei localităţi mari, 
proprii. O piaţă frumoasă, ce va fi pentru că este nedrept ca o să rămâneţi foarte surprins. Dintr-o 

cu oameni harnici care au şi ei amplasată chiar în centru. Noi nu comunitate să piardă aceşti bani stradă de 4 m practic mai rămăseseră 
multe aşteptări de la avem o piaţă la momentul acesta. Va printr-un calcul financiar cu totul şi 40-50 cm, doar cu bicicleta şi cu 

avea o zonă de legume, de peşte, autorităţile llocale. Aniel 
deci fac cu sistem de răcire plus Nedelcu a confirmat şi în 2016 
partea de zarzavat. Vreau să fac şi a câştigat, într-o manieră 
nişte spaţii frumoase să poată 

zdrobitoare, alegerile pentru oamenii să-şi facă treaba.
funcţia de primar. Agenda 

Mai am pe CNI depus proiectul 
primarului este bogată şi „Grădiniţă cu program prelungit". Şi 
conţine nu doar idei ci şi acolo suntem destul de avansaţi, 

practic am semnat contractul. proiecte de modernizare a 
Suntem la partea de licitaţii şi tot ce infrastructurii stradale, 
înseamnă implementarea. O 

construirea unei grădiniţe, 
grădiniţă unde două grupe de copii 

amenajarea unei pieţe îşi vor desfăşura activitatea. Valoarea 
agroalimentare la standarde proiectului este destul de măricică, 

25-30 de miliarde lei vechi, cu etaj. ridicate şi lista poate continua. 
Vrem să facem ceva frumos şi mai Cel mai mare proiect al său 
ales util. Părinţii merg la serviciu şi 

vizează introducerea reţelei 
vor avea unde să-şi lase copiii. Nu 

de gaz în comună. avem deocamdată spaţiul unde să-şi 
Deocamdată este un vis dar facă temele, să vină un pedagog, să 

doarmă acolo, să mănânce...care poate să prindă contur 
aşa cum s-a întâmplat şi cu O sală de sport la fel e un alt obiectiv. 

Iniţial nu ne-am încadrat la cote, ne-apa în urmă cu 4-5 ani.
au dat proiectul înapoi şi l-am 
redepus. Deci nu a fost un proiect cu totul nedrept. piciorul se putea merge. Era practic o 

Domnule primar, pentru început eligibil pentru că zona era inundabilă râpă. Am băgat tone, zeci de maşini Aş vrea să ne spuneţi care este cel aş dori să vă întreb care sunt şi am depus din nou şi cu cămin, tot de pământ galben, pământ negru, mai mare proiect pe care-l aveţi în ultimele noutăţi din cadrul activităţii pe CNI şi această sală de sport. am făcut terasamentul după care vedere în 2018?dumneavoastră? piatră, au căpătat o formă şi acum Vreau să vă spun că mai am un 
Trei proiecte încep anul acesta: avem iată că am ajuns şi la asfalt. Nu se mai În acest an, am avut o problemă, mă proiect foarte ambiţios. Pariul meu în 47 de străzi de asfaltat, prin PNDL 2. circula pe ele, erau impracticabile. refer la UAT Borcea, din cauza acest mandat iar dacă nu voi reuşi Proiectele pe PNDL 1 au fost Nu se mai putea decât cu piciorul, calculului pe care l-am primit de la acum, sper, dacă mă ajută Dumnezeu finalizate. Practic majoritatea pentru că nu mai avea lăţimea Finanţe, cu alocarea bugetară pe şi cetăţenii mă vor realege, să aduc străzilor din comuna Borcea le vom necesară. Crescuseră pomii, malurile 2018. La sfârşitul anului, am gaze în comuna Borcea.reabilita şi moderniza pe PNDL. Îmi erau foarte abrupte. Chiar am 4-5 înregistrat un excedent pentru 
doresc din tot sufletul ca până la Exact cum nimeni nu credea că se străzi unde oamenii s-au închinat şi Drumuri şi asta nu pentru că nu a 
sfârşitul mandatului să nu mai existe poate să ieşim din RAJA Constanţa la au spus că nu credeau vreodată să putut primarul să-i cheltuie ci pentru 
vreo stradă neasfaltată în comuna apuce să circule pe ele. momentul respectiv pentru că era că birocraţia şi legislaţia în România 
Borcea. Mai rămân 16 străzi în vorba de un  contract pe 49 de ani. sunt destul de dificile. Aici, mă refer Un bătrân de 80 de ani mi-a spus comuna Borcea, şi când spun 16 Iată că la Borcea s-a putut, iată că din la partea de achiziţii şi în acest sens "Domnule eu pe aici am urcat cu înseamnă 100% pe care le voi face pe 6 lei, apa este acum la 3 lei, cu avize, trebuie schimbat ceva. Nouă ni de căruţa acum vreo 40 şi ceva de ani. alei pietonale deoarece aceste străzi cu serviciu făcut în cadrul primăriei dau banii în martie, de exemplu, De atunci nu am mai putut nici cu nu se încadrează la stradă. Au 50 m până punem pe SEAP, până vin la cu tot: mediu, ANRSC şi locuri de căruţa să urc!" Acum ele sunt lungime sau au 3 m lăţime şi acelea licitaţie, până se fac contestaţii, cum muncă, şi banii să rămână în comună practicabile şi vor ajunge şi la asfalt le voi face pe alei pietonale, din ştim prea bine că se fac, ajungem în să nu mai plece la aşa cum zic eu anul acesta.bugetul local.noiembrie. Până am semnat oamenii de binefacere din Constanţa. 

Mai am un proiect foarte ambiţios şi contractul în noiembrie, ne-a prins Al doilea pariu, pe lângă faptul că am Practic aceste străzi făcute din 
sper să fie de bun augur. E vorba de decembrie, în decembrie ne-au găsit adus apa în comună, este aducerea bugetul local pe alei pietonale, plus 
proiectul de canalizare pe fonduri cu banii. Găsindu-ne cu banii, 1/3 din de gaze în comuna Borcea. Şi aici ca celelalte străzi care mai sunt de făcut 
europene depus şi acesta. Acum ne-acest sold necheltuit, ni s-au luat. punct strategic avem UM Bărăganu pe PNDL 2 pe care nu l-am demarat 
am blocat la Planul de urbanism Practic nu că mi s-au luat bani dar nu întrucât am început pe AFIR şi pe cu bază NATO şi o dată vin americanii 
pentru că trebuie ca acele zone unde mi s-a mai dat pe alocarea bugetară PNDL 1. Cu aceste 3 proiecte în la noi, hai să le tragem gaze. Când se 
există staţia de epurare să fie prinse pe anul în curs 1/2. comuna Borcea nu va mai exista o va semna Master Plan – ul, o să pun 
în PUZ iar acesta a fost făcut acum 7 stradă neasfaltată. Ăsta este pariul condiţia să aducă reţeaua în 15 miliarde lei vechi nu sunt puţini ani... Nu este vina mea pentru că meu! Am spus clar că la încheierea extravilanul nostru, iar în intravilan pentru comuna Borcea. Aceşti 15 atunci nu eram primar şi gândirea mandatului nu vreau să mai existe o staţia unde mă pot racorda. Practic miliarde se găsesc atât la şcoli cât şi fostului primar nu a fost să stradă neasfaltată în comuna Borcea. noi facem o coborâre de la 500, de la la fotbal, pentru că vă daţi seama a amplaseze acele două staţii.

cea care traversează spre Constanţa, trebuit să echilibrăm bugetul cu 15 Acum nu vreau să mă laud, las 
Va trebui elaborate PUZ-ul…miliarde mai puţin faţă de anul la 300. Se face o aducţiune. Nu-i oamenii să aprecieze. Au fost străzi în 

trecut. mare lucru, numai să se vrea şi să se comuna Borcea, mai ales în satul Trebuie. Ne-am blocat aici puţin dar 
facă. Şi pe de altă parte tot aici avem Pietroiu, pe care nu s-a circulat timp este un proiect foarte bun.Am convingerea că până în vară, 

î 
î 

î 

n Borcea

discuţii destul de avansate pentru a se nimeni nu îmi dădea nicio şansă.
pune în practică un parteneriat cu În 2012, parcă aţi apărut de 
Feteştiul sat care are 12 mii de locuitori nicăieri, fiind cotat şi cu cele mai mici 
şi cu Borcea să fie 20 de mii de şanse. Iar în 2016, aţi câştigat 
locuitori astfel încât Distrigazul să-şi competiţia într-o manieră clară. V-aţi 
justifice investiţia. spulberat adversarii…

Distanţa este mare? Da, practice decât un singur partid a 
trecut pragul electoral pentru că a fost Undeva la 6 km, liniari. Dar vă daţi 
şi o prezenţă foarte mare.seama, trebuie avize de la ANIF, avize 

de la proprietari, etc. Ăsta e pariul În Consiliul Local sunt 11 membri 
meu, acum Dumnezeu ştie dacă voi PNL, nu?
reuşi. Dar dacă se vor aduce şi gaze în 

13 din 15! Dintr-o comună "roşie", că 
comuna Borcea, practic apa e la 

ştim ce a fost acolo, s-a făcut o comună 
jumătate de preţ, canalizarea e ca şi 

"galbenă" cu 13 consilieri. Eu zic că nu 
rezolvată, străzi asfaltate…. Păi ce să ne 

a contat coloratura politică, a contat 
mai facă, frate, primarul, să ne ia să ne omul şi faptul că şi-a făcut treaba.
ţină degeaba în faţa primăriei? Nu se 

Practic pe primul loc la momentul poate. Fiecare să-şi facă treaba. Pe 
respectiv era considerat Zăgărin, era primar l-au ales să-şi facă treaba lui, să 
primar în funcţie susţinut de USL, dea dovadă că este un om harnic şi 
Costică Zaharia susţinut de PNL, gospodar iar cetăţenii să-şi plătească 
viceprimar, fost primar cu atâtea taxele şi impozitele. S-au învăţat să 
mandate. Ştiţi ce puterea avea domnul vină la ajutoare sociale. S-au dus la 
Zaharia pe timpul domnului Tărăcilă. medic şi şi-au luat o adeverinţă şi cu 
Pe locul 3 era PSD-ul cu Burlacu care acea adeverinţă trebuie să mă 
era un fermier de renume, pe locul 4 scutească primarul că am tensiune sau 
era acest Din Crinel, la momentul că sunt supraponderal…
respectiv candida pe PDL şi practic eu 

Totuşi, Borcea este o comună de 
pe locul 5, din pământ din iarbă verde 

oameni vrednici, o comună cu oameni 
am reuşit să-i depăşesc la 1700 de 

care ştiu ce vor de la viaţă şi aceşti 
voturi. I-am lăsat exact cum trece 

oameni trebuie să gândească şi să 
acceleratul prin gară: voi rămâneţi în 

aleagă ce e bun: a făcut treabă 
gară şi eu merg după. Oamenii mi-au 

primarul,  continuă, nu a făcut treabă, 
dat şansă, au crezut în mine. Nu a fost 

pleacă acasă! E simplu. Primarul care 
o luptă uşoară. Am venit cu sufletul 

merită şi face treabă, rămâne, care nu, 
deschis, am încercat să fac ceva şi nu 

pleacă acasă. Eu am venit cu o gândire 
le-am înşelat aşteptările dovadă că 

nouă, am venit cu sufletul curat, nu am 
oamenii m-au reales. Prima dată te 

venit să mă îmbogăţesc. Sunt un om 
votează cu gândul că "hai să-i dăm o 

modest, am o maşină normală, am o 
şansă!" dar când la al doilea mandat 

casă normală. Ăsta sunt, în ciuda unora 
aproape 90% din comună Borcea şi 

care ... am fost dintr-o pătură medie, 
aproape 70% din Pietroiu m-au votat, 

să nu zic... Am crescut şi fără mamă, 
mi-au dat din nou votul de încredere, 

chiar am avut o viaţă destul de grea şi 
înseamnă că ai făcut într-adevăr ceva 

totuşi...
pentru oamenii aceia. Nu am decât să 

Şi ce e mai important, aţi făcut mă înclin în faţa lor şi să nu le înşel 
şcoala când trebuia… aşteptările.

Da, am absolvit Politehnica Bucureşti, Mulţumit de anul financiar 2017? 
după ce am terminat Liceul de Mă refer la gradul de încasare a 
matematică-informatică. După impozitelor şi taxelor locale…
Politehnică, 5 ani curs de inginer, am 

Să ştiţi că la comuna Borcea datorită 
absolvit şi cursurile Facultăţii de 

sistemului la care şi oamenii 
matematică-informatică de la 

contribuie, prin care fermierii au 
Universitate. Practic am făcut două 

înţeles într-un final că trebuie să ajute 
facultăţi când trebuia şi când puteai şi 

bugetul local şi cu acei bani să 
aveai capacitatea mentală de a 

dezvoltăm şi să îmbunătăţim condiţiile 
înmagazina cunoştinţele şi de a-ţi 

şi viaţa din comuna Borcea, acei mici 
dezvolta capacitatea. Când ajungi într-

sau mari fermieri au venit şi au plătit 
o administraţie publică locală nu ai 

impozitul şi practic la bugetul local, de 
cum să le ştii pe toate pentru că vii 

la 60-70% am ajuns la 82% gradul de 
dintr-un mediu în care nu te-ai lovit de 

încasare, atât persoane fizice cât şi 
lucrurile astea. M-am adaptat şi am 

persoane juridice. Ceea ce înseamnă 
încercat să pun la punct multe lucruri 

un plus, un lucru de lăudat pentru 
în administraţia locală în care puţini 

comuna Borcea.
credeau. Vă daţi seama că eu am 

Mulţumesc şi mult succes!plecat în alegeri după locul 5 când 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

Aniel Nedelcu: Îmi doresc, ca până la 
să nu mai existe o stradă neasfaltată

sfârşitul mandatului, 
în comuna Borcea Primarul comunei Grădiştea, „Impozitele şi taxele le-am mărit 

Constantin Corbu a declarat pentru numai pe terenul intravilan, restul nu 
www.arenamedia.ro, că în 2017, s-au mărit de ani de zile. Şi 
procentul de încasare a impozitelor bineînţeles preţul la apă. Va veni în 
şi taxelor locale a fost mai mic faţă următoarea perioadă adjudecarea 
de 2016, situându-se la 69%. prin licitaţie a unei firme de 
„Procentul încasat în 2017 a fost mai 
mic decât cel din 2016. Din cauza a 
două elemente: prelungirea 
perioadei de bonificaţiei din martie 
în iunie care a însemnat foarte mult 
şi acea impunere a plăţii amenzii 
înaintea impozitelor şi taxelor. Deci 
calculatorul nu îţi ia banii pentru 
impozit dacă nu plăteşti amenda. Şi 
atunci unii cetăţeni s-au întors înapoi 
acasă nedorind să mai plătească, alţii 
nu au cum să reuşească să ajungă la 
impozite şi taxe care sunt 
generatoare de dobânzi şi penalităţi. 
Îi învăţ pe mulţi cetăţeni să plătească 
o sumă din amendă mai mare decât 

salubritate care va crea mari i-ar genera impozitele şi taxele din 
probleme tuturor pentru că, pentru spate dobânzile şi penalităţile, că 
persoanele care nu vor să încheie altfel vine şi sprijină primăria o sumă 
contract cu operatorul se impune o de bani, el rămânând întotdeauna în 
taxă specială la primărie şi primăria debit cu o sumă egală sau poate mai 
să plătească suma de bani aferentă mare cu cât a avut în anul anterior. 
celor care nu au încheiat contracte. Am încasat 69%, comparativ cu 78%, 
Lucru care la Grădiştea nu se va comparativ cu anii trecuţi de 40-
întâmpla pentru că există o Hotărâre 42%. Ceea ce ne doare acum este 
de Consiliul Local în baza Ordonanţei această reducere a impozitului de la 
1/2001 unde scrie că persoanele 16 la 10%. Nu am avut pârghii să 
care nu încheie contract de recuperăm această pierdere decât în 
salubritate cu operatorul va primi proporţie de 40% pentru că singurul 
amendă între 500 şi 1000 de lei. element unde am putut să mărim a 
Adică eu mă duc cu operatorul la el fost impozitul pe terenul intravilan, 
la poartă, îi spun să încheie contract, care l-am mărit de la 900 de lei la 
nu vrea imediat primeşte amenda. 1250 de lei, nu la maxim pe hectar." 
Din amenzile lor atunci vom putea să a declarat Corbu care a mai adăugat 
plătim faptul că nu vor să încheie că pentru 2018 s-au mărit impozitele 
contract."şi taxele doar pe terenul intravilan. 

Încă de la începutul lunii februarie, la ml (7.830 mp); Anghel Saligny – 265 
sediul Ministerul Dezvoltării ml (1.610 mp); Soldat Craia Gh. Ion – 
Regionale şi Administraţiei Publice, 518 ml (4.594 mp)
primarul Constantin Corbu a semnat  Sat Cuneşti: Griviţa – 795 ml (8.298 
contractul de finanţare privind mp); Pescăruş – 186 ml (1.154 mp); 
asfaltarea unor străzi din comuna Mihail Sadoveanu – 190 ml (1.040 
Grădiştea. Este vorba, în esenţă de mp); Soldat Radu Tudorache – 204 
proiectul Modernizare străzi cu ml (1.308 mp); Ştefan Bănică – 405 
înveliş asfaltic, accesat în cadrul ml (4.251 mp)
Programului Naţional de Dezvoltare 

Sat Rasa: Bucovina Tronson 1 – 283 
Locală 2, în cuantum de 7.897.869 

ml (2.365 mp); Ion Neculce Tronson 
lei.

1 – 148 ml (1.445 mp); Eternităţii – 
Astfel vor fi modernizate străzi în 188 ml (1.484 mp); Carol I Tronson 2 
satele Grădiştea, Cuneşti, Rasa şi – 272 ml (2.815 mp); Mateiu 
Bogata, cu o lungime totală de 7.578 Caragiale Tronson 2 – 257 ml (2.685 
metri liniari (şi cu o suprafaţă de mp); Poştei Tronson 1 – 290 ml 
71.382 mp). Iată mai jos, ce străzi (2.964 mp); Gârlei – 1.213 ml 
vor fi modernizate în baza acestui (10.057 mp); Grigore Ureche – 263 
proiect ml (2.772 mp)
Satul Grădiştea: Str. Campionului – 

Sat Bogata: Obeadă Vasile – 412 ml 458 metri liniari (suprafaţa 3.891 
(3.216 mp); Stadionului – 150 ml mp); Erou Andrei Tudor Tronson 1 – 
(1.205 mp); Mărăşeşti – 122 ml (867 135 ml (1.234 mp); Şerban Vodă – 
mp)265 ml (2.478 mp); Erou Nistor Ioan 
Total – 7.578 metri liniari Tronson 1: Tronson 2: Tronson 3 – 
(suprafaţa: 71.382 mp).250 ml (1.819 mp); Zăvoiului – 309 

n Grădiştea

S-a semnat contractul de 
finanţare privind modernizarea 

unor străzi cu înveliş asfaltic

n Grădiştea

Constantin Corbu: În 2017, 
am încasat impozite şi taxe 
locale în proporţie de 69%
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Borcea. Mai rămân 16 străzi în vorba de un  contract pe 49 de ani. sunt destul de dificile. Aici, mă refer Un bătrân de 80 de ani mi-a spus comuna Borcea, şi când spun 16 Iată că la Borcea s-a putut, iată că din la partea de achiziţii şi în acest sens "Domnule eu pe aici am urcat cu înseamnă 100% pe care le voi face pe 6 lei, apa este acum la 3 lei, cu avize, trebuie schimbat ceva. Nouă ni de căruţa acum vreo 40 şi ceva de ani. alei pietonale deoarece aceste străzi cu serviciu făcut în cadrul primăriei dau banii în martie, de exemplu, De atunci nu am mai putut nici cu nu se încadrează la stradă. Au 50 m până punem pe SEAP, până vin la cu tot: mediu, ANRSC şi locuri de căruţa să urc!" Acum ele sunt lungime sau au 3 m lăţime şi acelea licitaţie, până se fac contestaţii, cum muncă, şi banii să rămână în comună practicabile şi vor ajunge şi la asfalt le voi face pe alei pietonale, din ştim prea bine că se fac, ajungem în să nu mai plece la aşa cum zic eu anul acesta.bugetul local.noiembrie. Până am semnat oamenii de binefacere din Constanţa. 

Mai am un proiect foarte ambiţios şi contractul în noiembrie, ne-a prins Al doilea pariu, pe lângă faptul că am Practic aceste străzi făcute din 
sper să fie de bun augur. E vorba de decembrie, în decembrie ne-au găsit adus apa în comună, este aducerea bugetul local pe alei pietonale, plus 
proiectul de canalizare pe fonduri cu banii. Găsindu-ne cu banii, 1/3 din de gaze în comuna Borcea. Şi aici ca celelalte străzi care mai sunt de făcut 
europene depus şi acesta. Acum ne-acest sold necheltuit, ni s-au luat. punct strategic avem UM Bărăganu pe PNDL 2 pe care nu l-am demarat 
am blocat la Planul de urbanism Practic nu că mi s-au luat bani dar nu întrucât am început pe AFIR şi pe cu bază NATO şi o dată vin americanii 
pentru că trebuie ca acele zone unde mi s-a mai dat pe alocarea bugetară PNDL 1. Cu aceste 3 proiecte în la noi, hai să le tragem gaze. Când se 
există staţia de epurare să fie prinse pe anul în curs 1/2. comuna Borcea nu va mai exista o va semna Master Plan – ul, o să pun 
în PUZ iar acesta a fost făcut acum 7 stradă neasfaltată. Ăsta este pariul condiţia să aducă reţeaua în 15 miliarde lei vechi nu sunt puţini ani... Nu este vina mea pentru că meu! Am spus clar că la încheierea extravilanul nostru, iar în intravilan pentru comuna Borcea. Aceşti 15 atunci nu eram primar şi gândirea mandatului nu vreau să mai existe o staţia unde mă pot racorda. Practic miliarde se găsesc atât la şcoli cât şi fostului primar nu a fost să stradă neasfaltată în comuna Borcea. noi facem o coborâre de la 500, de la la fotbal, pentru că vă daţi seama a amplaseze acele două staţii.

cea care traversează spre Constanţa, trebuit să echilibrăm bugetul cu 15 Acum nu vreau să mă laud, las 
Va trebui elaborate PUZ-ul…miliarde mai puţin faţă de anul la 300. Se face o aducţiune. Nu-i oamenii să aprecieze. Au fost străzi în 

trecut. mare lucru, numai să se vrea şi să se comuna Borcea, mai ales în satul Trebuie. Ne-am blocat aici puţin dar 
facă. Şi pe de altă parte tot aici avem Pietroiu, pe care nu s-a circulat timp este un proiect foarte bun.Am convingerea că până în vară, 

î 
î 

î 

n Borcea

discuţii destul de avansate pentru a se nimeni nu îmi dădea nicio şansă.
pune în practică un parteneriat cu În 2012, parcă aţi apărut de 
Feteştiul sat care are 12 mii de locuitori nicăieri, fiind cotat şi cu cele mai mici 
şi cu Borcea să fie 20 de mii de şanse. Iar în 2016, aţi câştigat 
locuitori astfel încât Distrigazul să-şi competiţia într-o manieră clară. V-aţi 
justifice investiţia. spulberat adversarii…

Distanţa este mare? Da, practice decât un singur partid a 
trecut pragul electoral pentru că a fost Undeva la 6 km, liniari. Dar vă daţi 
şi o prezenţă foarte mare.seama, trebuie avize de la ANIF, avize 

de la proprietari, etc. Ăsta e pariul În Consiliul Local sunt 11 membri 
meu, acum Dumnezeu ştie dacă voi PNL, nu?
reuşi. Dar dacă se vor aduce şi gaze în 

13 din 15! Dintr-o comună "roşie", că 
comuna Borcea, practic apa e la 

ştim ce a fost acolo, s-a făcut o comună 
jumătate de preţ, canalizarea e ca şi 

"galbenă" cu 13 consilieri. Eu zic că nu 
rezolvată, străzi asfaltate…. Păi ce să ne 

a contat coloratura politică, a contat 
mai facă, frate, primarul, să ne ia să ne omul şi faptul că şi-a făcut treaba.
ţină degeaba în faţa primăriei? Nu se 

Practic pe primul loc la momentul poate. Fiecare să-şi facă treaba. Pe 
respectiv era considerat Zăgărin, era primar l-au ales să-şi facă treaba lui, să 
primar în funcţie susţinut de USL, dea dovadă că este un om harnic şi 
Costică Zaharia susţinut de PNL, gospodar iar cetăţenii să-şi plătească 
viceprimar, fost primar cu atâtea taxele şi impozitele. S-au învăţat să 
mandate. Ştiţi ce puterea avea domnul vină la ajutoare sociale. S-au dus la 
Zaharia pe timpul domnului Tărăcilă. medic şi şi-au luat o adeverinţă şi cu 
Pe locul 3 era PSD-ul cu Burlacu care acea adeverinţă trebuie să mă 
era un fermier de renume, pe locul 4 scutească primarul că am tensiune sau 
era acest Din Crinel, la momentul că sunt supraponderal…
respectiv candida pe PDL şi practic eu 

Totuşi, Borcea este o comună de 
pe locul 5, din pământ din iarbă verde 

oameni vrednici, o comună cu oameni 
am reuşit să-i depăşesc la 1700 de 

care ştiu ce vor de la viaţă şi aceşti 
voturi. I-am lăsat exact cum trece 

oameni trebuie să gândească şi să 
acceleratul prin gară: voi rămâneţi în 

aleagă ce e bun: a făcut treabă 
gară şi eu merg după. Oamenii mi-au 

primarul,  continuă, nu a făcut treabă, 
dat şansă, au crezut în mine. Nu a fost 

pleacă acasă! E simplu. Primarul care 
o luptă uşoară. Am venit cu sufletul 

merită şi face treabă, rămâne, care nu, 
deschis, am încercat să fac ceva şi nu 

pleacă acasă. Eu am venit cu o gândire 
le-am înşelat aşteptările dovadă că 

nouă, am venit cu sufletul curat, nu am 
oamenii m-au reales. Prima dată te 

venit să mă îmbogăţesc. Sunt un om 
votează cu gândul că "hai să-i dăm o 

modest, am o maşină normală, am o 
şansă!" dar când la al doilea mandat 

casă normală. Ăsta sunt, în ciuda unora 
aproape 90% din comună Borcea şi 

care ... am fost dintr-o pătură medie, 
aproape 70% din Pietroiu m-au votat, 

să nu zic... Am crescut şi fără mamă, 
mi-au dat din nou votul de încredere, 

chiar am avut o viaţă destul de grea şi 
înseamnă că ai făcut într-adevăr ceva 

totuşi...
pentru oamenii aceia. Nu am decât să 

Şi ce e mai important, aţi făcut mă înclin în faţa lor şi să nu le înşel 
şcoala când trebuia… aşteptările.

Da, am absolvit Politehnica Bucureşti, Mulţumit de anul financiar 2017? 
după ce am terminat Liceul de Mă refer la gradul de încasare a 
matematică-informatică. După impozitelor şi taxelor locale…
Politehnică, 5 ani curs de inginer, am 

Să ştiţi că la comuna Borcea datorită 
absolvit şi cursurile Facultăţii de 

sistemului la care şi oamenii 
matematică-informatică de la 

contribuie, prin care fermierii au 
Universitate. Practic am făcut două 

înţeles într-un final că trebuie să ajute 
facultăţi când trebuia şi când puteai şi 

bugetul local şi cu acei bani să 
aveai capacitatea mentală de a 

dezvoltăm şi să îmbunătăţim condiţiile 
înmagazina cunoştinţele şi de a-ţi 

şi viaţa din comuna Borcea, acei mici 
dezvolta capacitatea. Când ajungi într-

sau mari fermieri au venit şi au plătit 
o administraţie publică locală nu ai 

impozitul şi practic la bugetul local, de 
cum să le ştii pe toate pentru că vii 

la 60-70% am ajuns la 82% gradul de 
dintr-un mediu în care nu te-ai lovit de 

încasare, atât persoane fizice cât şi 
lucrurile astea. M-am adaptat şi am 

persoane juridice. Ceea ce înseamnă 
încercat să pun la punct multe lucruri 

un plus, un lucru de lăudat pentru 
în administraţia locală în care puţini 

comuna Borcea.
credeau. Vă daţi seama că eu am 

Mulţumesc şi mult succes!plecat în alegeri după locul 5 când 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

Aniel Nedelcu: Îmi doresc, ca până la 
să nu mai existe o stradă neasfaltată

sfârşitul mandatului, 
în comuna Borcea Primarul comunei Grădiştea, „Impozitele şi taxele le-am mărit 

Constantin Corbu a declarat pentru numai pe terenul intravilan, restul nu 
www.arenamedia.ro, că în 2017, s-au mărit de ani de zile. Şi 
procentul de încasare a impozitelor bineînţeles preţul la apă. Va veni în 
şi taxelor locale a fost mai mic faţă următoarea perioadă adjudecarea 
de 2016, situându-se la 69%. prin licitaţie a unei firme de 
„Procentul încasat în 2017 a fost mai 
mic decât cel din 2016. Din cauza a 
două elemente: prelungirea 
perioadei de bonificaţiei din martie 
în iunie care a însemnat foarte mult 
şi acea impunere a plăţii amenzii 
înaintea impozitelor şi taxelor. Deci 
calculatorul nu îţi ia banii pentru 
impozit dacă nu plăteşti amenda. Şi 
atunci unii cetăţeni s-au întors înapoi 
acasă nedorind să mai plătească, alţii 
nu au cum să reuşească să ajungă la 
impozite şi taxe care sunt 
generatoare de dobânzi şi penalităţi. 
Îi învăţ pe mulţi cetăţeni să plătească 
o sumă din amendă mai mare decât 

salubritate care va crea mari i-ar genera impozitele şi taxele din 
probleme tuturor pentru că, pentru spate dobânzile şi penalităţile, că 
persoanele care nu vor să încheie altfel vine şi sprijină primăria o sumă 
contract cu operatorul se impune o de bani, el rămânând întotdeauna în 
taxă specială la primărie şi primăria debit cu o sumă egală sau poate mai 
să plătească suma de bani aferentă mare cu cât a avut în anul anterior. 
celor care nu au încheiat contracte. Am încasat 69%, comparativ cu 78%, 
Lucru care la Grădiştea nu se va comparativ cu anii trecuţi de 40-
întâmpla pentru că există o Hotărâre 42%. Ceea ce ne doare acum este 
de Consiliul Local în baza Ordonanţei această reducere a impozitului de la 
1/2001 unde scrie că persoanele 16 la 10%. Nu am avut pârghii să 
care nu încheie contract de recuperăm această pierdere decât în 
salubritate cu operatorul va primi proporţie de 40% pentru că singurul 
amendă între 500 şi 1000 de lei. element unde am putut să mărim a 
Adică eu mă duc cu operatorul la el fost impozitul pe terenul intravilan, 
la poartă, îi spun să încheie contract, care l-am mărit de la 900 de lei la 
nu vrea imediat primeşte amenda. 1250 de lei, nu la maxim pe hectar." 
Din amenzile lor atunci vom putea să a declarat Corbu care a mai adăugat 
plătim faptul că nu vor să încheie că pentru 2018 s-au mărit impozitele 
contract."şi taxele doar pe terenul intravilan. 

Încă de la începutul lunii februarie, la ml (7.830 mp); Anghel Saligny – 265 
sediul Ministerul Dezvoltării ml (1.610 mp); Soldat Craia Gh. Ion – 
Regionale şi Administraţiei Publice, 518 ml (4.594 mp)
primarul Constantin Corbu a semnat  Sat Cuneşti: Griviţa – 795 ml (8.298 
contractul de finanţare privind mp); Pescăruş – 186 ml (1.154 mp); 
asfaltarea unor străzi din comuna Mihail Sadoveanu – 190 ml (1.040 
Grădiştea. Este vorba, în esenţă de mp); Soldat Radu Tudorache – 204 
proiectul Modernizare străzi cu ml (1.308 mp); Ştefan Bănică – 405 
înveliş asfaltic, accesat în cadrul ml (4.251 mp)
Programului Naţional de Dezvoltare 

Sat Rasa: Bucovina Tronson 1 – 283 
Locală 2, în cuantum de 7.897.869 

ml (2.365 mp); Ion Neculce Tronson 
lei.

1 – 148 ml (1.445 mp); Eternităţii – 
Astfel vor fi modernizate străzi în 188 ml (1.484 mp); Carol I Tronson 2 
satele Grădiştea, Cuneşti, Rasa şi – 272 ml (2.815 mp); Mateiu 
Bogata, cu o lungime totală de 7.578 Caragiale Tronson 2 – 257 ml (2.685 
metri liniari (şi cu o suprafaţă de mp); Poştei Tronson 1 – 290 ml 
71.382 mp). Iată mai jos, ce străzi (2.964 mp); Gârlei – 1.213 ml 
vor fi modernizate în baza acestui (10.057 mp); Grigore Ureche – 263 
proiect ml (2.772 mp)
Satul Grădiştea: Str. Campionului – 

Sat Bogata: Obeadă Vasile – 412 ml 458 metri liniari (suprafaţa 3.891 
(3.216 mp); Stadionului – 150 ml mp); Erou Andrei Tudor Tronson 1 – 
(1.205 mp); Mărăşeşti – 122 ml (867 135 ml (1.234 mp); Şerban Vodă – 
mp)265 ml (2.478 mp); Erou Nistor Ioan 
Total – 7.578 metri liniari Tronson 1: Tronson 2: Tronson 3 – 
(suprafaţa: 71.382 mp).250 ml (1.819 mp); Zăvoiului – 309 

n Grădiştea

S-a semnat contractul de 
finanţare privind modernizarea 

unor străzi cu înveliş asfaltic

n Grădiştea

Constantin Corbu: În 2017, 
am încasat impozite şi taxe 
locale în proporţie de 69%
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