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COMUNICAT DE PRESĂ

Azi, luni, 27.07.2015, intre orele 17.15-18.30, s-a desfasurat Sedinta Publica
in cartierul comunei Cumpana ce privesc strazile: Izvorului, Berzei, Dorului,
Pelicanului, Pescarusului, Egretei, Arcului si Aleea Arcului.
Intalnirea cu cetatenii comunei a fost sustinuta

de doamna primar, ec.

Mariana Gaju insotita de functionarii publici din cadrul Primariei comunei
Cumpana, care sa raspunda intrebarilor adresate de locuitorii din acest cartier si sa
informeze cetatenii cu privire la stadiul investitiilor infrastructurii necesare zonei.
Astfel, problemele se refera la:
- necesitatea lucrarilor de canalizare pe anumite strazi;
- lucrari de pietruire si asfaltare.
Din pacate, primarul comunei le raspunde ca inca nu s-au declansat lucrarile
finantate de Uniunea Europeana din exercitiul financiar 2014-2020, investitii
pentru care exista proiecte intocmite pe Programul Operational Sectorial - POIND
privind canalizarea si Programul National de Dezvoltare Rurala – PNDR privind
drumurile.
„Ceea ce putem sa realizam in zona fara fonduri financiare ci doar cu munca
si pastrare a curateniei este: taierea maracinilor ce depasesc inaltimea unei case din
loturile cumparate si neingradite de proprietari. Aceasta ar evita atat constituirea

focarului de infectie prin aruncarea diferitelor deseuri animaliere, materiale de
constructii dar si cresterea serpilor, un pericol pentru copii”.
Totodata, europubelele nu vor fi amplasate pe platforma betonata pe strada
Izvorului, tot din cauza focarului de infectie ce se crease, de catre oamenii certati
cu cei 7 ani de acasa, cu normele de bun gospodar. Nu s-a inteles inca faptul ca
europubelele sunt amplasate pentru: hartie, pet, sticla, metal. Nu stim ce iseamna
colectare selectiva. Insa cea mai grea problema este apararea vietii copiilor
nostri. Datorita inconstientei unor soferi ce conduc cu viteza pe drumurile asfaltate
si a unor parinti ce-si lasa pe strazi copii, nesupravegheati.
Comandntul Politiei Locale Cumpana, domnul agent sef principal Zisu
Ovidiu, prezent la intalnire a asigurat locuitorii din acea zona si din toata comuna
ca vor fi instituite controale atat pe timpul zilei cat si al noptii pentru circulatia
autovhiculelor fara permis, a soferilor in stare de ebrietate sau cu viteza si pentru
furturi din locuinte si gospodarii anexe.
Nu este pentru prima data cand se discuta despre mizeria lasata de cardurile
de animale ce circula dimineata si seara pe aceste sosele asfaltate. Exemplu strada
din fata GEAMIEI: Osman Gafar, de la proprietarul SAMI FETIN din a carei
curte mult prea mica, in custi de plasa sunt tinute capre si oi, care zilnic strabat
strada Osman Gafar, Monumentului, Izvorului pana ajung in camp, lasand in urma
lor nu numai mirosul specific ci si mizeria pe care calca toti locuitorii din acea
zona.
Terenul din fata GEAMIEI, Domeniul Public este folosit de numitul SAMI
FETIN pentru manejaul calului. Acolo, unde de peste 150 de ani este parcarea din
fata GEAMIEI, iar de 3 zile statia de autobuz pentru locuitorii comunei Cumpana.
Pentru inlaturarea acestor probleme, Primaria Cumpana va solicita sprijinul:
Directiei

de

Sanatate

Publica

Constanta,

Oficiului

pentru

Protectia

Consumatorului, Garzii Nationale de Mediu, Agentiei pentru Protectia Mediului
Constanta si de ce nu a Inspectoratului Judetean de Politie Judetean Constanta.
Oameni buni! Doar impreuna muncind, unul langa altul, cuaratind unul
langa celalat, respectandu-ne unul pe celalalt, putem crea conditii civilizate de trai
pentru noi dar mai ales pentru copiii nostri in comuna noastra, Cumpana.
Va multumesc pentru sprijin si Intelegere!

Primar,
Ec. Mariana GȂJU

