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Grădiştea

Constantin Corbu: Aş dori să pregătesc viitorul
cu oameni interesaţi de comună şi nu de ei
Primarul Constantin Corbu are
gânduri mari pentru comuna pe
care o administrează din 2012
încoace fără întrerupere. Obiectivul
său major este transformarea
comunei într-un centru
administrativ, în perspectiva
realizării regionalizării în România.
n
Domnule primar, noi am mai discutat în
acest an, despre activitatea
dumneavoastră, despre proiecte, investiţii,
chiar şi gândurile pentru 2020, dar cred că
e momentul optim să realizaţi şi un scurt
bilanţ. Vă invit să trecem încă o dată în
revistă obiectivele demarate şi să ne
spuneţi care ar fi şi perspectivele pentru
anul viitor.
Perspectivele pentru anul viitor se referă la
terminarea obiectivelor de investiţii
începute în 2019 şi enumăr aici Şcoala cu
cls. V-VIII din Rasa, aflată acum într-un
stadiu de execuţie de 85%, Grădiniţa
Cuneşti aflată într-un stadiu de execuţie de
78-80%, Căminul Cultural, 65%,
modernizare străzi în comuna Grădiştea 4243%, deci investiţii în derulare acum care se
vor finaliza în 2020, bineînţeles dacă vom
primi şi fondurile necesare.
La o parte din ele am executat lucrările care
erau în atribuţiunea UAT Grădiştea, având
banii necesari pentru a plăti aceste lucrări.
Suntem în întârziere cu proiectul
„Canalizare şi staţie de potabilizarea a apei
în comuna Grădiştea” din cauza unor
inadvertenţe care sunt create între Comisia
formată la nivelul Primăriei şi specialişti ai
CRFIR, unde se respinge pe diverse motive
achiziţia publică făcută. Aşteptăm acum să
se dea un verdict final după ce am insistat
pentru a se face discuţii în comun la CRFIR
pe aceste teme.
Al doilea proiect care se află în achiziţie
publică este „Pistă de biciclişti şi teren
multifuncţional în comuna Grădiştea”.
Celălalt proiect este Grădiniţa Grădiştea cu
4 săli de clase prin Programul Operaţional
Regional, contract încheiat cu ADR Sud
Muntenia. Şi tot în achiziţie publică la CNI,
sediu nou al Primăriei. A avut o perioadă de
suspendare din cauza unor clarificări şi am
înţeles că CNI i-a dat drumul, din nou.
Deci sunt o grămadă de obiective pentru
viitor. Au fost proiecte depuse pe Fondul de
Dezvoltare şi Investiţii, obţinusem
realizarea investiţiilor „Iluminat public în
com. Grădiştea” şi „Potabilizarea apei în
satele Cuneşti, Rasa şi Bogata” şi staţie de
pompare în satul Rasa, în baza Studiului de
Fezabilitate actualizat, proiect eligibil care
urma să intre în contractare. După cum
ştiţi, acest program, FDI, a fost anulat, deci
nu se mai ia în consideraţie.
Ceea ce avem în perspectivă pentru anul
viitor este să redepunem acel proiect pe
fonduri europene cu asfaltare a unui drum
care să lege toate satele comunei, din
Grădiştea şi până la Bogata, drumul agricol
care trebuie repus de la DN3 până în
comuna Grădiştea, bineînţeles colaborarea
care a început, s-au făcut deja ridicările
Topo şi studiile Geo pentru DJ 309 care
leagă Bogata de Alexandru Odobescu, până
la Vlad Ţepeş.
În rest, mai sunt proiectele, SF-urile care
urmează să fie făcute pe acel ADI pentru
introducerea de gaze în cele 10 comune, de
la Vâlcelele până la Ulmeni, proiect de care
mă ocup personal împreună cu Consiliul
Judeţean.
În următoarea perioadă, în şedinţa de
Consiliu Judeţean se va aproba un deviz

general referitor la acest ADI pentru
alimentare cu gaze. Am avut discuţii la
nivelul Ministerului Lucrărilor Publice şi ni
s-a cerut să avem ADI, componenţă,

certificat de înregistrare dar şi nişte studii
de fezabilitate pe care unele comune le au
făcute pentru a se discuta în Guvern că în
judeţul Călăraşi există dorinţa de a se
introduce gaze. Există şi grupul de comune
care au făcut ceva în această direcţie. Ceea
ce rămâne de stabilit este pe ce programe
s-ar putea introduce gaze în România, care
ar fi costurile, pentru că indiferent ce facem
trebuie să ţinem cont de costurile faţă de
populaţie care în ultimul timp, din punctul
meu de vedere, suportă din ce în ce mai
greu utilităţile cu toate că ele au devenit
obligatorii în România.
n
Cei care au apreciat cele două mandate
ale dumneavoastră, susţinătorii
dumneavoastră, cred că sunt interesaţi să
afle intenţia în ceea ce priveşte localele
din 2020. Veţi mai candida la vară?
Bineînţeles! Dacă sunt sănătos, vreau să
mai candidez, să duc la bun sfârşit
proiectele începute, propuse şi schimbarea
poziţiei comunei Grădiştea în clasamentul
comunelor de top, să reuşesc să introduc
Comuna Grădiştea într-o zonă
metropolitană a Călăraşiului pentru că e
nevoie de aşa ceva şi nu mă feresc să spun
că dorinţa mea este ca prin modernizarea,
reabilitarea, construirea unor investiţii
publice noi, bine puse la punct, această
comună să fie viitorul centru administrativ,
în situaţia în care din 2024, în România, se
va face regionalizarea. Se va trece la
comune de peste 10.000 de locuitori.
Avantajele comunei Grădiştea constau în:
suprafaţa de teren extravilan, 18 mii de ha,
cea mai mare, suprafaţa de islaz cea mai
mare, 602 ha, populaţia cea mai mare
dintre comunele din jur, aproape 5000 de
locuitori, secţie de Poliţie, Liceu tehnologic,
lucruri pe care alţii nu le au. În afară de
asta, poziţia faţă de Călăraşi, e comună la
Drumul Naţional, deci ar avea nişte
avantaje pentru a deveni centru
administrativ pentru o comună mai mare,
cu 10 mii de locuitori.
Deci, acesta e scopul direct, de a schimba
Comuna Grădiştea şi a o duce cât mai
aproape de condiţiile de la oraş: canalizare,
gaze, prin potabilizarea apei, lucruri pe care
reuşim să le facem greu. Cine sunt
vinovaţii? N-are rost să-i căutăm.
n
În mod normal, porniţi cu prima şansă.

Mă gândesc că şi rezultatele de la
prezidenţiale unde candidatul susţinut de
PNL a câştigat, dacă nu mă înşel chiar
detaşat competiţia, par un semnal că aveţi

o organizaţie puternică în stare să susţină
un candidat cu şanse reale pentru
primărie.
Din munca în teren, în aceste două
campanii, am văzut că lumea ne apreciază,
ne primeşte bine, discută cu noi, pune
diverse probleme prin sistemele noi de
comunicare care au început să ia amploare
şi atunci discuţia cu cetăţeanul poate să
devină directă. Nu neapărat face-to-face.
Eu aş dori să pregătesc viitorul acestei
comune cu oameni interesaţi de comună şi
nu interesaţi de ei, cu oameni care să vadă
obiectiv problemele comunei. Şi nu să vadă
precum contracandidatul ca o duşmănie
veche, ca o ură. Şi eu, aşa cum am spus
tuturor celor care vor să stea lângă mine,
nu primesc oportunişti în administrarea
unei comune, unde primarul, aparatul
Primăriei şi Consiliul Local trebuie să
lucreze în slujba cetăţeanului şi nu a unor
grupuri de persoane.
Ceea ce consider eu, în mod excepţional,
este că oamenii, cei plecaţi în afară, nu vor
veni în România înapoi pentru că li s-au
echilibrat salariile. Eu cred că vor veni acasă
atunci când vor fi trataţi ca afară. Cu
respect şi cu modul în care li se rezolvă
problemele. De-abia atunci vor veni.
Degeaba au bani dacă-n România există un
astfel de sistem.
În Primăria Grădiştea, din discuţiile cu cei
din exterior, care apreciază foarte mult
comuna Grădiştea, dar şi cu cei din interior
care sunt destul de mulţi, spun că lucrurile
s-au schimbat şi se desfăşoară în interesul
cetăţeanului. Că există oameni care văd
altfel şi din păcate oamenii trecutului care
n-au mai fost aleşi şi vor să candideze şi nu
se generează tineri care să vină să vadă
viitorul, viziunea nouă, să-păstreze
dorinţele tinerelor generaţii pentru viitor,
mă întristează.
Pentru cine a anunţat că va candida, la
anul, pe mine mă bucură. Nu e o problemă.
Importat e că eu nu răspund la mizeriile pe
care le încearcă aceşti posibili
contracandidaţi, la atacurile la familie şi la
păstrarea acestui mecanism de
dezinformare şi de minciună, atribuindu-lise lucruri exact ca plagiatul care-i la modă
în România. Deci plagiem lucrarea, şi faptul
că lucrarea nu-i a lui Corbu ci a celui care a
fost... Deci oamenii sunt convinşi că
lucrările şi dezvoltarea comunei Grădiştea

sunt făcute în timpul mandatelor lui Corbu.
Dacă nu credeau asta, pe cei care
candidează anul viitor sau cei care-l sprijină
pe unul dintre ei, îi votau la momentele
respective, considerând că au făcut ceva. Să
se întrebe singuri de ce nu au mai fost
votaţi şi de asemenea, în primul rând să-şi
plătească obligaţiile din fraudele pe care leau făcut în această comună. Şi-n special mă
refer la cel care a fost primar, a luat ilegal
banii de pe urma islazului, care a avut
pedeapsă, care are interzise drepturile
electorale şi nu a plătit un leu din acea
fraudă constatată de DNA.
Colegul lui, consilier local, şi-a plătit banii.
Deci există diferenţe de voinţă şi nu înţeleg
de ce vrei să vii. Plăteşte-ţi întâi datoria şi
apoi vino cu pretenţii la comuna care ţi-a
dat un vot de blam când ai candidat de 2
ori.
n
Pentru finalul anului, intenţionaţi să
organizaţi vreun eveniment?
Pentru sfârşitul anului, am făcut mai multe
lucruri. În primul rând, am constatat că pe
lângă educaţia care trebuie făcută în şcoli şi
este precară şi din păcate, dezvolt faptul că
am fost invitat la Şcoala pentru copii cu
dizabilităţi şi acolo am exprimat ca să dea
Dumnezeu ca acest gen de educaţie a unor
profesori care au devenit prieteni şi reuşesc
în 8 ani să înveţe un copil să recite o poezie,
acelaşi interes să apară şi în învăţământul
de masă unde deocamdată există interesul
profesorului de a lua salariu cât mai mare,
de a lua bani pentru plata cu ora, de a nu
ţine ore, de a nu respecta pauzele şi de a
nu face nicio activitate în direcţia educării
copiilor.
În acest sens, am creat o asociaţie între
Primărie-Şcoală şi ONG pentru activităţi
cultural-artistice în comuna Grădiştea care
să cuprindă copiii de la clasa zero, până la a
10-a. Adică să facem şi altceva pentru
aceşti copii. De ce să fim chitiţi doar pe
materiile de bază. Diversitatea este amplă.
În acest sens, cu copiii din această asociaţie
dezvoltăm pe toată perioada săptămânii
viitoare, 16-22 decembrie, activităţi în
Parcul tematic în care formaţii de dansuri
ale copiilor mici sau din grupa medie vor
dansa, vor cânta, vor spune colinde. Vom
avea Moşi adevăraţi care vor socializa cu
copiii şi vor împărţi daruri. Avem o sumă
suficientă pentru a atribui daruri tuturor
copiilor din comuna Grădiştea.
Pe lângă copiii noştri, avem şi invitaţi de la
Şcoala cu copii cu dizabilităţi, 14 la număr,
ca să vadă Parcul tematic de la Grădiştea,
care e o atracţie, să primească şi ei câte o
punguţă de la Moşul, astfel încât să avem
grijă şi de cei care în învăţământul de masă
nu sunt băgaţi în seamă. Şi în Şcoala
Grădiştea există copii cu dizabilităţi care
erau marginalizaţi.
n
Ce mesaj aveţi pentru cetăţenii comunei
dumneavoastră?
Le mulţumesc pentru că au înţeles în mare
parte acţiunile administraţiei liberale
condusă de mine în comuna Grădiştea, le
mulţumesc că au participat la alegerile din
acest an într-un mare număr. Le mulţumesc
că nu au fost create probleme şi îi rog să
aibă încredere în administraţia liberală
pentru că, poate, din 2020 şi până astăzi,
am convins că interesul meu şi al colegilor
mei este numai în sens obiectiv pentru
binele comunei.
Le urez cu această ocazie un Crăciun fericit,
să fie sănătoşi şi să le aducă Moşul câte
ceva la fiecare. Să ne vedem cu bine în
2020, an pentru care le urez de acum La
Mulţi Ani!
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Lică Voicu: Important e să faci tot ce depinde
de tine să aduci bunăstare în comună
sunt şi altele. Important e să faci tot ce Şi acesta e un argument pentru care
Aflat la al doilea mandat de
accentuez candidatura pentru că
depinde de tine să aduci bunăstare în
primar al comunei
oamenii au înţeles că atunci când ai
comună, să aduci investiţii. Şi aici aş
Independenţa, Lică Voicu a
trecut în revistă nu doar
obiectivele realizate cu
precădere în acest an ci şi gama
de probleme cu care se
confruntă comunitatea locală.
Colectarea selectivă a gunoiului
menajer rămâne în continuare
principala provocare a
Executivului Primăriei
Independenţa condus de Lică
Voicu.
n
Domnule primar, puţine zile ne mai
despart de finalul anului. Ultimul
dinaintea localelor. Pentru început vaş ruga să realizăm un tablou succint
al activităţii desfăşurate până acum.
Pot spune că 2019 a fost unul dintre
anii cu dorinţele, cum spuneam eu
atunci când am devenit primar,
realizate într-un procent important şi
văzute de comunitatea locală.
De ce spun dorinţe? Pentru că prima
dată facem hârtii iar partea finală care
mă interesează pe mine dar şi pe
cetăţeni, e ca obiectivul propus să
prindă contur.
Aşa că pot spune că acest an, l-aş
putea cataloga ca fiind al doilea cu o
importanţă destul de mare pentru
mine. Primul a fost 2015 când a avut
loc şi implementarea proiectului
transfrontalier. În 2019, prin PNDL1 şi
PNDL2, am reuşit să asfaltăm 7 km de
drum în satul Potcoava, să reabilităm
grădiniţa din Potcoava. Acum lucrăm la
reabilitarea grădiniţei din Vişinii şi zic
că aceste lucruri se văd cu ochiul liber
şi cred că pentru toţi e un succes.
Acest lucru l-aş evidenţia şi prin faptul
că în satul Independenţa, greu găseşti
astăzi un loc unde să-ţi mai
construieşti o casă.
Acum se îndreaptă cetăţenii judeţului
şi nu numai, pentru că ne avantajează
şi distanţă mică dintre noi şi Călăraşi,
să cumpere locuri de casă în satul
Vişinii şi, de ce nu?, au început să intre
şi în satul Potcoava datorită acestor
investiţii realizate în reabilitarea
infrastructurii precum şi a iniţierii
altora, aflate acum în stadiul de
elaborarea a documentelor şi mă refer
la „apă”, în satul Vişinii şi Potcoava şi
„canalizare”, în satul Independenţa.
Haideţi să evidenţiem aici şi
documentele demarate pentru gaze
care sper să prindă contur cât mai
repede astfel încât să ne ajute pe toţi
aceste ultime investiţii: de la
administraţie până la ultimul cetăţean!
Dar astea vor fi într-un viitor, sper eu,
apropiat.
n
Veţi mai candida pentru încă un
mandat în 2020....
Păi cred că am dovedit că pot. Am
prezentat o parte din argumente, mai

mai vrea să aduc la cunoştinţă că
suntem într-o reabilitare generală a
căminelor pe raza comunei, lucruri
realizate cu bani din bugetul local. La
CNI, am depus un proiect pentru
Căminul Independenţa dar să vedem
când ne vor spune când va fi finanţat.
Avem în acelaşi timp documentele
depuse dar şi acceptate din ce am
văzut la finanţare, pentru o sală de
sport pentru şcoală. Cum spuneam
proiectul privind apa care ne e foarte
necesară în satele Vişinii şi Potcoava,
ar putea prinde contur prin ADI
Ecoaqua. Aşa au stat lucrurile când am
mai solicitat bani prin PNDL că pe raza
judeţului Călăraşi avem un program
operaţional de infrastructură mare şi
să depunem acolo documentele
pentru a primi finanţare. Am făcut
lucrul ăsta, am aderat la ADI Ecoaqua,
am dat toate documentele care ne-au
fost solicitate, de la studii şi tot ce-a
fost necesar ca să primim finanţarea.
Suntem în acea evaluare judeţeană şi
nu mai e mult până când vom primi şi
un răspuns. Acolo nu suntem singuri
care aşteptăm. Independenţa are o
solicitare de finanţare de 220 de
miliarde lei vechi. Asta înseamnă
canalizare, în satul Independenţa, apă,
în Vişinii şi Potcoava.
Cred că numai aceste lucruri dacă le-aş
putea finaliza, măcar să le încep anul
viitor, ajută foarte mult comunitatea
locală.
Cetăţenii, din ce-am văzut la ultimele
alegeri, lasă de înţeles că aş avea şanse
să-mi depun, cu succes, candidatura.
Cine va ieşi, vom trăi şi vom vedea!
n
De altfel şi alegerile prezidenţiale,
din punctul meu de vede, înseamnă
un barometru pentru primarul
localităţii respective. Un succes cum a
fost al dumneavoastră. în ambele
tururi, ar putea confirma faptul că
porniţi cu prima şansă anul viitor.

acum ca populaţia să înţeleagă că
responsabilitatea e la ei. La noi e
partea cu hârtiile. Partea de selecţie e
la cetăţean. El trebuie să selecteze
gunoiul şi să-l ducă reciclabil şi
menajer. Să nu-l amestece pentru că
preţurile nu-s deloc mici iar toate sunt
calculate la tonă.
În momentul în care nu-l selectezi şi-l
pui la grămadă, operatorul bagă
tomberonul tomberonul în maşină şi
când vine factura totul se împarte la
fiecare cetăţean. Noi avem o zonă mai
dificilă, suntem în zona 4. Încă nu s-a
atribuit operarea şi suntem obligaţi
conform legii să operăm şi atunci
suntem nevoiţi să încheiem un
contract temporar. Cu cine are preţul
cel mai mic. Astăzi avem cu IRIDEX-ul.
Am cerut din nou un preţ de la IRIDEX,
dar o să cerem o ofertă şi de la
URBAN.
Eu sper ca munca noastră să nu fie
îngreunată în totalitate de cetăţeni
pentru că dacă nu selectăm, vom avea
probleme.
sprijinit pe cineva cu votul şi a obţinut Din punctul meu de vedere, închidem
funcţia, e bine să-l menţii mai mult
anul, în ceea ce priveşte gunoiul,
acolo ca să vezi ce anume poate să
decent. Pentru că, aşa cum spuneam,
facă şi dacă duce localitatea într-o
nu am lăsat niciodată maşina de gunoi
direcţie aşteptată de toată lumea.
nesupravegheată. Dacă n-a fost
Însă nu toate lucrurile sunt aşa cum
responsabilul pe maşină, a fost în
doresc eu, sunt şi decizii pe care
schimb viceprimarul.
trebuie să le luăm din punctul meu de Cu toate supărările unor locuitori, cei
vedere corecte, dar cetăţenii nu
care nu au selectat gunoiul li s-a lăsat
întotdeauna înţeleg şi aici mă refer la
tomberonul la poartă şi le-am oferit
deciziile privind colectarea gunoiului
explicaţiile necesare. Pentru că nu poţi
menajer. Oamenii trebuie să înţeleagă să amesteci reciclabilul cu menajerul
că facem parte din U.E.. Avem nişte
sau menajerul cu alte tipuri de
angajamente însă mulţi dintre ei
deşeuri, gen frunze.
tratează superficial problema. Zic „Io-s Astăzi pot să spun că în afara unor
bătrân, de ce să plătesc că nu generez cetăţeni, câţiva la număr, care au spus
gunoi!” Legiuitorul nu prevede nicăieri că dacă nu-mi iei tot, nu-ţi mai dau,
această situaţie ca o persoană în vârstă dar legea nu precizează asta. Am făcut
să fie scutită. Se spune doar că fiecare tot ce a depins de noi să-i informăm,
cetăţean e obligat să plătească.
am fost din poartă-n poartă cu tot
Cred că pentru toţi primarii din judeţ şi aparatul Primăriei la începutul anului
din ţară, e o situaţie în care trebuie să să le explicăm oamenilor să-l
explicăm mai mult tuturor cetăţenilor. selecteze. Inclusiv eu am discutat cu
Unii înţeleg, alţii nu, că trebuie să fim
cetăţenii oferindu-le pliante. Vom face
mai responsabili şi în acţiunile care nu la fel şi în continuare. Noi sperăm să
ne convin de multe ori dar care ne
avem cât mai puţine probleme.
aduc tot nouă beneficii.

n
Şi, ca să fim mai concreţi, pentru
anul viitor se prefigurează chiar o
majorare de taxe pentru serviciile
furnizate de Iridex.
Din păcate, e o situaţie destul de grea
pentru mine, pentru cei care fac parte
din aparatul Primăriei, pentru Consiliul
Local şi pentru cetăţeni în primul rând
că ei plătesc. Vom încerca în
continuare să minimizăm efectele
negative ale acestei probleme. Avem
un responsabil care întotdeauna
însoţeşte această maşină care intră în
comuna Independenţa. O cântărim şi
când iese o recântărim ca să tragem
jirul şi să vedem dacă corespund
bonurile de basculă de la noi cu cele
de la societatea unde ajunge gunoiul.
Vorbim de platforma mare. Şi o să
încercăm, aşa cum am făcut şi până

n
Ce mesaj aveţi să le transmiteţi
cetăţenilor, acum la final de an?
Dacă au lucruri de adus la cunoştinţă,
s-o facă. N-am făcut-o şi am promis că
n-o să-mi iau concediu de odihnă până
la viitoarele alegeri. Deci, mă găsesc
întotdeauna aici la Primărie. Le doresc
sănătate şi le mai spun că trebuie să
depunem împreună eforturi ca să
ducem această comună acolo unde ne
dorim cu toţii.
Nu le ştiu pe toate. Unde-i de învăţat,
învăţ dar trebuie întotdeauna ca
dorinţele cetăţenilor să fie însoţite şi
de partea financiară. Că toţi ne dorim
foarte multe şi acasă, dar nu avem de
fiecare dată şi banii necesari. Eu cred
că închidem anul pozitiv iar 2020 să ne
aducă măcar rezultatele din 2019.
n
Mulţumesc!

