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DIN ACTUALITATE

Interviu cu dl. IOAN CRIȘAN, primarul comunei Vladimirescu

„NU ESTE UŞOR SĂ ÎMPACI
PE TOATĂ LUMEA”
Edilul comunei de lângă Arad spune că un primar nu este doar al
majorităţii, ci al tuturor cetăţenilor, indiferent dacă l‐au votat sau nu
‐ Domnule Crişan, pentru
un primar al unei comune cu
mai multe sate aparţinătoare
este mult mai greu să împace
pe toată lumea. Cum reuşiţi?
Ioan Crişan: Niciodată nu
poţi să mulţumeşti pe toată
lumea, chiar dacă eşti primar
cu o singură localitate în
administrare. Poţi, în schimb,
să nu faci rabat de la principii,
de la corectitudine, iar dacă
unii nu au dreptate, trebuie să
ai răbdare, să le explici că nu
poţi să le faci pe plac dacă
interesul lor este contrar intere‐
sului celor mai mulţi, al comu‐
nei în general. Vă dau un exem‐
plu: La ora actuală se lucrează
la 800 de metri de trotuare
moderne, cu rigole de scurgere
a apei pluviale umplute cu sor‐
turi de balast, resturi de ciur.

că atunci când s‐a construit
Combinatul Chimic strada a
fost supraînălţată şi este cu
circa un metru mai înaltă decât
trotuarul. Ceva deosebit, ce nu
s‐a mai făcut până acum, este
că noi suportăm costurile pen‐
tru construirea tuturor intră‐
rilor în fiecare gospodărie. Am
avut discuţii cu cetăţenii, le‐am
explicat cum procedăm şi de ce
este bine aşa. Cei mai mulţi au
înţeles, dar unii au obiectat că
la ei, care au intrare în garaje
direct din stradă, lăţimea intră‐
rii trebuie să fie dublă. Pentru a
nu avea discuţii cu ceilalţi şi
pentru a respecta proiectul ‐
lucru obligatoriu ‐ nu am apro‐
bat, dar după recepţia final‐
izării şi retragerea construc‐
torului le vom da aprobare
celor în cauză să‐şi lăţească
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tuar, au fost tăiaţi nişte pomi.
Ioan Crişan: Într‐adevăr, au
fost tăiaţi nişte pruni bătrâni,
scorburoşi şi o salcie foarte
bătrână. Înţeleg latura senti‐
mentală, parcă îţi vine greu să

«O comună cu mai multe sate este
ca şi organismul uman: trebuie să aibă
toate organele sănătoase»
Ioan Crişan
Acestea nu se cimentează cu
timpul, ci lasă apa să se scurgă
în pământ, care la o adâncime
de 1,5‐2 metri este foarte nisi‐
pos. Am mai aplicat metoda în
Centru şi este foarte eficientă,
funcţionează de 10 ani. Nu
lăsăm rigolă exterioară, pentru

intrările pe cheltuială proprie,
cu respectarea regulilor de
urbanism. Iată, este un exem‐
plu privind imposibilitatea
satisfacerii tuturor doleanţelor.
‐ Din câte am auzit, au fost
nemulţumiri legate de faptul
că, pentru a construi acel tro‐

O realizare importantă și necesară pentru localitatea Horia:
stațiile de autobuz din Centru (în imagine) și de la intrarea în
localitate (dinspre Arad), care au fost dotate, între timp, și cu bănci

accepţi dispariţia unei sălcii
sau a unor pomi la umbra căro‐
ra ai copilărit. Acesta este, însă,
preţul modernizării, la urma
urmei, nicio naştere nu se face
fără dureri. Vreau să precizez,
însă, că pe lângă rigole vor fi
plantaţi arbori de tuia, care vor
asigura necesarul de spaţii
verzi, chiar mai bine şi mai uni‐
form decât bătrâna salcie sau
prunii scorburoşi.
‐ Aceasta este la nivelul
Centrului de comună. La nivel
general, cum reuşiţi să‐i mul‐
ţumiţi pe locuitorii satelor
aparţinătoare?
Ioan Crişan: Prin evitarea
oricărei discriminări. Ca pri‐
mar trebuie să conştientizezi
faptul că dezvoltarea comunei
trebuie să fie uniformă în toate
localităţile componente. Este ca
şi organismul uman, care dege‐
aba are inima sănătoasă, dacă
alte organe vitale sunt bolnave.
Spre exemplu, să vorbim astăzi
despre Horia, despre cele mai
recente investiţii. Am făcut trei
staţii de autobuz, în aşa fel
încât urcarea şi coborârea din
vehicule să se facă în afara
şoselei, pentru siguranţa călă‐
torilor. Apoi, până la asfaltarea
tuturor străzilor din cartierul
nou, prevăzută pentru 2017,

vom definitiva asfaltarea ulti‐
mei străzi din Horia, pe fon‐
duri europene. Fondurile au
fost accesate cu destinaţia asfal‐
tare străzi în Cartierul Nou al
localităţii Vladimirescu şi 50%
din Cartierul Nou din locali‐
tatea Horia. Aşteptăm să sem‐
năm contractul de finanţare şi
să organizăm licitaţia. Să
sperăm că nu vor fi contestaţii,
care să ne întârzie.
Pe alt palier, ne‐a preocupat
permanent promovarea spor‐
tului, respectiv a fotbalului, la
Horia. Echipa are un teren
adecvat, fiind, mai ales primă‐
vara, mai practicabil decât cel
din Vladimirescu. Fiind un
teren mai permeabil, este mai
uşor de întreţinut, lucru de care
se ocupă un angajat al
Primăriei. Condiţiile pentru
sportivi, mă refer la vestiare,
sală pentru oaspeţi şi celelalte,
sunt la nivel de Liga a II‐a. Ca
să închei, revin la infrastructu‐
ră: construim un drum la mar‐
ginea satului, pentru ca accesul
la cimitir să fie mai simplu.
Una peste alta, pentru următo‐
rul mandat am dorinţa ca
Horia să aibă reţea de canaliza‐
re completă. Avem un mare
avantaj în faptul că străzile
sunt foarte largi, canalizarea
putându‐se face în afara caro‐
sabilului, nu pe mijlocul străzii.
‐ Pe linie politică, în ce
măsură vă bazaţi pe voturile
celor din Horia?
Ioan Crişan: În aceeaşi
măsură în care şi ei se bazează
pe alegerea unui primar pentru
care culoarea politică nu con‐
tează, în balanţă cu administra‐
rea comunei, în aşa fel încât fie‐
care mandat, fiecare an din fie‐
care mandat, să însemne paşi
înainte în procesul de dez‐
voltare şi modernizare.
sursa: aradon.ro

A luat startul
perioada electorală
pentru alegerile
locale din iunie
Autoritatea Electorală Perma‐
nentă a anunțat că la 22 martie
2016, a început perioada electora‐
lă aferentă alegerilor locale care
vor avea loc la data de 5 iunie
2016, conform Hotărârii Guver‐
nului nr. 52/2016
Calendarul acțiunilor din cu‐
prinsul perioadei electorale inclu‐
de următoarele repere:
l 28 martie 2016: constituirea
Biroului Electoral Central (BEC);
l 28 martie ‐ 6 aprilie 2016: co‐
municarea către BEC a denumi‐
rilor și semnelor electorale ale par‐
tidelor politice, alianțelor politice,
alianțelor electorale și organizații‐
lor cetățenilor aparținând minori‐
tăților naționale;
l 11‐26 aprilie 2016: depunerea
candidaturilor;
l 4 mai: rămânerea definitivă a
candidaturilor;
l 6 mai 2016: aducerea la cu‐
noștință publică a numărului cir‐
cumscripțiilor electorale, a delimi‐
tării și numerotării fiecărei secții
de votare, precum și sediilor aces‐
tora;
l 6 mai – 4 iunie 2016: campania
electorală;
l 26 mai 2016: tipărirea buleti‐
nelor de vot;
l 5 iunie 2016 (în intervalul orar
7‐21): ziua votării;
l 6 iunie 2016 (ora 21:00): nu‐
mărarea voturilor, încheierea pro‐
ceselor‐verbale, întocmirea dosa‐
relor cu rezultatele votării;
l totalizarea voturilor și asigu‐
rarea publicării rezultatelor în
Monitorul Oficial al României,
Partea I.
*****
Principalele noutăți legislative
privind alegerea autorităților ad‐
ministrației publice locale sunt:
l implementarea sistemului in‐
formatic de monitorizare a pre‐
zenței la vot și de prevenire a
votului ilegal (SIMPV), respectiv
prezența în fiecare secție de votare
a unui operator de calculator;
l desemnarea prin tragere la
sorți computerizată a preșe‐
dinților birourilor electorale ale
secțiilor de votare și a locțiitorilor
acestora, din rândul membrilor
Corpului experților electorali;
l dreptul cetățenilor Uniunii
Europene cu domiciliul în Româ‐
nia de a fi aleși în funcția de pri‐
mar, consilier local sau consilier
județean;
l alegerea președinților și a vi‐
cepreședinților consiliilor jude‐
țene, precum și a viceprimarilor
prin vot indirect, de către consili‐
ile județene, respectiv consiliile
locale;
l rambursarea către competito‐
rii electorali a cheltuielilor privind
campania electorală de la bugetul
de stat, prin intermediul Auto‐
rității Electorale Permanente.
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