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COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria şi Consiliul Local Cumpăna, reprezentate legal prin primar Ec. Mariana GÂJU, vă
aduc la cunoştinţă următoarele:
- Ȋn data de 06 decembrie 2013, la Muzeul Satului Dimitrie Gusti din Bucureşti, Asociația
“CELE MAI FRUMOASE SATE DIN ROMÂNIA” a lansat ghidul turistic și cultural CELE MAI
FRUMOASE SATE DIN ROMÂNIA, ediția a 2 a, revizuită și adăugită, unde comuna Cumpăna a
câştigat următoarele premii:
- “Cea mai dinamică comună din România – comuna Cumpăna, judeţul Constanţa” ;
- Evenimentul anului ,,Festivalul internaţional "Rodul Pământului - Zilele Recoltei la
Cumpăna – proiect realizat în parteneriat cu Autoritatea Naţionala pentru Turism si Asociaţia
“CELE MAI FRUMOASE SATE DIN ROMÂNIA”;
- Ambasadorul Satului Românesc – Mariana GÂJU, primarul comunei Cumpăna.
În cadrul acestui eveniment au participat membrii Asociației “CELE MAI FRUMOASE SATE DIN
ROMANIA”, primari de comune, Ambasadorii Franţei, Elveţiei, Israel, Italiei, Delegatul Wallonie –
Bruxelles, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism, invitaţi din partea ministerelor de resort,
invitaţi din partea consiliilor judeţene, colaboratori şi parteneri ai asociaţiei.
Ghidul turistic și cultural CELE MAI FRUMOASE SATE DIN ROMÂNIA cuprinde în paginile
lui, locuri de poveste, tradiţii si obiceiuri vii păstrate, modul de viaţă autentic în ritmul naturii, care
fac din satul românesc, chiar şi astazi, izvorul culturii şi simţirii românesti.
- Ȋn perioada 12-13 decembrie 2013, la Braşov în urma participării la Concursul Naţional
de Proiecte din Administraţia Publică Locală „Cele bune să se-adune”, concurs desfaşurat în
decursul anului 2013, unde Primăria comunei Cumpăna a prezentat proiecte implementate, aflate
în implementare şi proiecte depuse pentru obţinerea finanţării, în cadrul Galei de decernare a
premiilor înscrise în cadrul Concursului Naţional de Proiecte din Administraţia Publică Locală „Cele
bune să se-adune”, eveniment organizat de rrAPL - Revista Română de Administraţie Publică
Locală, au fost premiate urmatoarele proiecte:

- “Mediul este viaţa - Extindere şi reabilitare reţea apă potabilă, extindere reţea canalizare si
1 staţie de pompare ape uzate nouă, localitatea Cumpăna, judeţul Constanţa” - proiect
finantat prin POS MEDIU, domeniul Mediu
- ,,Festivalul internaţional "Rodul Pământului - Zilele Recoltei la Cumpăna – proiect realizat
în parteneriat cu Autoritatea Naţionala pentru Turism si Asociaţia “CELE MAI FRUMOASE
SATE DIN ROMÂNIA” , domeniul Turism
- ,,Îmbunătăţirea şi dezvoltarea serviciilor sociale la cantina socială de la Parohia Sf.
Cuvioasă Parascheva", construcţia unei cantine sociale cu o capacitate de 100 de locuri–
proiect realizat în parteneriat cu ONG World Vision România, - domeniul Social
Au fost premiate proiecte din cadrul primăriilor de municipii, oraşe şi comune din cele 8
regiuni administrative ale României.
În cadrul Galei Administraţiei Publice La Înalţime a fost decernat premiul „Primarul
anului 2013 în România” doamnei Ec. Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna din Județul
Constanța.
Această importantă distincţie este acordată primarilor care s-au remarcat în anul în curs și
ca extensie din anii precedenți printr-o activitate cu rezultate deosebite și impact major în
transformarea localităților pe care le reprezintă.
O condiție importantă pentru ca un primar să urce pe podiumul APL.H - Administraţiei
Publice La Înalţime este aceea de a fi reales, primind astfel și confirmarea din partea locuitorilor că
omul care le reprezintă interesele o face cu demnitate, inteligență managerială și cu succese care
se traduc într-o calitate a vieții mai bună.
Premiile au fost acordate de rrAPL- Revista Româna de Administrație Publică Locală, în
baza urmăririi activității primarilor din România și a unei consultări prealabile a partenerilor, a
factorilor importanți de decizie din administrația și din sfera publică românească.
Scopul Galei a fost acela de a arăta că, în ciuda dificultăților cu care se confruntă
administrația locală, sunt totuși primari care, împreună cu echipa funcţionarilor publici şi a
consilierilor locali, se zbat și reușesc să crească calitatea actului administrativ și prin aceasta să
facă cinste întregii administrații românești.
Concursul Naţional de Proiecte din Administraţia Publică Locală „Cele bune să se-adune”
este un eveniment anual organizat de rrAPL pentru a marca evoluţia administraţiei româneşti, de
la an la an, dar şi pentru a scoate în evidenţă rezultatele pozitive ale demersurilor reprezentanţilor
administraţiei publice locale din România.

Primar,
Ec. Mariana GÂJU

