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„Când deţii o
funcţie publică,
trebuie să laşi
acasă nu numai
problemele,
ci şi disputele
personale“
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În 21-22 mai 2011 vom sărbători Zilele comunei Glodeanu Sărat.
ANUNŢ Programul manifestărilor
va fi publicat în numărul viitor al ziarului “Semnal de Glodeanu Sărat”
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Iubesc oamenii și sunt onorat să fiu
primarul comunei Glodeanu Sărat!
Administraţia locală a comunei Glodeanu
Sărat a început acest an cu o listă de proiecte
ambiţioase şi care au început deja să prindă
contur. Care sunt acestea, dar şi ce alte
obiective şi-a mai propus primăria din Glodeanu
Sărat pentru anul în curs, am aflat de la edilul
localităţii, domnul Neculai Stoica.
Reporter: Domnule
Neculai Stoica,
sunteți edilul comunei
Glodeanu Sărat din
iunie 2008. Ce calități
credeți că trebuie să
aibă un bun primar?
Neculai Stoica: În
primul rând, trebuie să
fie un bun gospodar, să
aibă inițiativă, să aibă
puterea și perseverența
de a concretiza ceea ce
și-a propus și să aibă
consțiința faptului că tot
ceea ce întreprinde este
în folosul comunității
care l-a ales.
Reporter: Sub
conducerea
dumneavoastră,
comuna Glodeanu
Sărat a cunoscut o

serie de transformări
pozitive. Cum ați
creiona bilanțul celor
aproape trei ani de
mandat?
Neculai Stoica: În
perioada scursă de la
preluarea mandatului,
comuna Glodeanu Sărat
a cunoscut schimbări
notabile în ceea ce
privește infrastructura
locală și mă refer la o
serie de imobile care
au fost reabilitate,
consolidate și dotate, ca
de exemplu: grădinița și
școala din satul Ileana,
grădinița din satul
Pitulicea, grădinița din
satul Glodeanu Sărat,
toate acestea fiind
dotate corespunzător
cerințelor actuale.

Primarul comunei Glodeanu
Sărat - Neculai Stoica

Clădirea în care
funcționează
dispensarul uman
din satul Glodeanu
Sărat, blocul de
locuințe, sediul
Primăriei și cel al
consiliului local, au
fost, de asemenea,
modernizate. Dotarea
cu centrale termice a
unităților de învățământ
școlare și preșcolare
din comună, iluminatul
stradal, pietruirea
drumurilor de interes
local, asfaltarea unui
segment de drum ce
face legatura între
biserică și cimitirul
nou, plombarea rețelei
de drumuri asfaltate,
reconstrucția podului de
peste pârâul Sărata și

Consilierii locali la inaugurarea sălii de sport

multe altele, reprezintă
tot atâtea realizări.
Reporter: Dintre
cele mai importante
proiecte inițiate
odată cu preluarea
mandatului,
nominalizați, vă rog,
două dintre acestea.
Neculai Stoica:
Numarul mare de copii
și tineri din comuna
Glodeanu Sărat a
constituit pentru mine
un obiectiv major în
ideea creării unor
spații special destinate
acestor categorii.
În acest sens, aș

nominaliza finalizarea
execuției unei moderne
săli de sport cu nivel
de practică sportivă
competițională,
finanțată integral din
fonduri guvernamentale,
precum și accesarea
unei finanțări
nerambursabile din
fonduri europene în
vederea reabilitării,
extinderii și modernizării
celei mai mari unități
de învățământ din
comuna noastră,
proiect ce urmează a fi
implementat în perioada
imediat următoare,
aceste două obiective
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de investiții ridicând șansele
copiilor noștri de a accede la
un nivel superior de educație
și recreere, la standarde
europene.
Reporter:
Ce ne puteți
spune despre
gestionarea
serviciilor de
utilități de la
nivelul comunei
Glodeanu Sărat?
Neculai Stoica:
În vederea unei
gestionări eficiente
a serviciilor de
utilitate publică,
am considerat
necesară achiziția
unor utilaje cu
ajutorul cărora să
putem desfășura
diverse activități,
fără a depinde de
alți factori. Astfel, încă din
anul 2008 am achiziționat
un tractor cu remorcă,
vidanjă iar în anul 2010 un
buldoexcavator.
Reporter: Ce proiecte
de viitor aveți în vedere
pentru perioada următoare
și care au fost criteriile de
prioritizare ale acestora?
Neculai Stoica: La nivelul
comunei Glodeanu Sărat,
prioritare sunt proiectele
care vizează modernizarea și
dezvoltarea localității. Astfel,
au fost depuse în vederea
evaluării la ministerele de
resort, proiecte ce au ca
obiective de investiții lucrări
de asfaltare a drumurilor
comunale și sătești,
extinderea rețelei de apă
potabilă precum și înființarea

Grădiniţa: PREZENT

unei retele de gaze naturale.
Si pentru că vorbim despre
priorități, la fel de importantă
este și construirea unei noi
gradinițe cu program normal în

local pot să spun că avem,
din fericire, obiective comune
ce vizează dezvoltarea locală
iar climatul intern este de
colaborare strânsă și susținere

satul Căldărușanca.

reciprocă.

Reporter: Cum ați descrie
relația cu locuitorii comunei
pe care-o conduceți și
cum vedeți colaborarea
cu Consiliul local?
Neculai Stoica: Încerc să
am un dialog permanent
cu comunitatea, sunt
primarul întregii comunități,
iubesc oamenii si sunt
onorat să fiu primarul
comunei Glodeanu Sărat!
Le mulțumesc că sunt
alături de mine și sunt
convins că numai cu
ajutorul dumnealor putem
concretiza visul de a
avea o comună demnă
de hărnicia și ambițiile
locuitorilor ei.
În ceea ce privește
colaborarea cu Consiliul

Reporter: Sub aspectul
promovării și mediatizării

imaginii comunei Glodeanu
Sărat, ce acțiuni ați
întreprins?
Neculai Stoica: În premieră,
în cursul lunii viitoare, în 21 și
22 mai, vom organiza „Zilele
comunei Glodeanu Sărat”,
sărbătoare locală ce sperăm
că se va permanentiza în
comunitatea noastră, prilej cu
care localnicii se vor aduna
cu mic cu mare pentru a
sărbători evenimentul în mod
tradițional prin manifestări
folclorice și cultural-artistice.
Reporter: Pentru că ne
aflăm în perioada sfintelor
sărbători pascale, vă rugăm
să transmiteți un mesaj
pentru cetățeni, la finalul
dialogului nostru.
Neculai Stoica: Cu ocazia
sărbătorilor de Paşte, de care
ne despart doar câteva zile,
le urez membrilor comunităţii
noastre Paşte fericit, alături
de familie şi de cei dragi,
linişte sufletească și multă
sănătate!

Primăria comunei Glodeanu Sărat
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Vechiul amplasament

Noua sală de spor t

Comuna Glodeanu Sărat trecut, prezent şi viitor
Bloc: TRECUT

Bloc: PREZENT

Bloc: TRECUT

Bloc: PREZENT

Viceprimarul comunei Glodeanu Sărat:

„Când deţii o funcţie publică, trebuie să laşi acasă
nu numai problemele, ci şi disputele personale“

Domnul Marin Rusu este viceprimar al comunei Glodeanu Sărat din
2008, după ce, din anul 1996, a fost consilier local. Domnia sa ne-a
vorbit despre atribuţiile care vin cu funcţia de viceprimar, activităţile
derulate în această perioadă pe raza comunei sub coordonarea sa,
dar şi despre cele pe are cetăţenii localităţii le au, având în vedere
ocupaţia de bază a acestora, legumicultura.

„Din punctul de vedere
al atribuţiilor pe care le
îndeplinesc ca viceprimar,
trebuie spus că munca
mea se desfăşoară cu
preponderenţă în teren,
practic la faţa locului,
acolo unde au loc diverse
activităţi.
Având în vedere faptul că
a venit primăvara, sigur că
am demarat şi noi o serie
de lucrări de curăţenie pe
raza comunei, începând
cu plantarea de pomi şi
la şcoli şi la grădiniţe şi,
în acelaşi timp, facem
un permanent apel la
cetăţeni să-şi facă şi
dumnealor curăţenie în
dreptul
gospodăriilor.
Aici avem, de altfel, o
problemă mai delicată,
în condiţiile în care nu
toţi reuşesc efectuarea
unor lucrări prin care să
realizeze şi să menţină
curăţenia în localitate. Iar
aceasta pentru că, odată

cu venirea primăverii se
reiau şi lucrările specifice
acestei zone şi mă refer
la cele de legumicultură.
Astfel,
activitatea
principală a cetăţenilor în
această perioadă constă
în învelirea solariilor şi
însămânţare, ceea ce
nu înseamnă, pe de
altă parte, că neglijează
activităţile de curăţenie
despre care vorbeam.
Şi aceasta cu atât mai
mult cu cât locuitorii din
Glodeanu Sărat sunt
cunoscuţi pentru hărnicia
lor, se ţin de treabă şi,
într-un cuvânt, ştiu ce au
de făcut.
Pentru că se apropie
sărbătoarea
Învierii
Domnului, ţin să le urez
cetăţenilor noştri în primul
rând sănătate, înţelegere
în familiile lor dar şi în
relaţia cu reprezentanţii
primăriei,
pentru
că
dumnealor sunt, practic,

motivul pentru care noi
ne aflăm aici. Şi trebuie
să ne gândim cu toţii la
această comunitate ca
şi la o gospodărie: să
avem grijă de ea şi să
încercăm să-i asigurăm
toate lucrurile de care
are nevoie. Nu este mai
puţin adevărat că, pentru
a realiza acest lucru, este
nevoie şi de bani, iar în
ce ne priveşte facem
ce putem cu fondurile
de care dispunem. Dar,
după cum spuneam, orice
comunitate trebuie să fie
ca o familie: să existe în
primul rând înţelegere,
dialog şi capacitatea de a
trece împreună pentru de
perioade mai dificile.
În ce priveşte funcţiile
publice, părerea mea este
că, atunci când deţii o
astfel de funcţie, trebuie
să laşi acasă nu numai
problemele personale, ci
şi disputele personale“.
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Profesorul Nicolae Trişcaş, director al Şcolii cu clasele I-VIII Glodeanu Sărat:

„O şcoală modernă pentru copiii noştri”
de mare?

Cum va simţiţi în calitate

de director al unei
institutii de invatamant,
domnule Nicolae Trişcaş?
In primul rînd,
responsabil.
Responsabilitatea pentru
tot ceea ce s-a făcut în
această instituţie până la
mine, să fie multiplicată
şi păstrată tradiţia
respectivei instituţii.
Să fii directorul unei
instituţii de învăţământ,
în general, este o mare
responsabilitate, deoarece
parinţii iţi aduc ceea ce
au mai scump, bucata
lor de aur - copilul.
Responsabilitatea este
nu doar în faţa parinţilor,
ci şi în faţa elevilor şi
a absolvenţilor acestei
instituţii.

Va este greu să
conduceti o scoala asa

Uneori e mai greu,
alteori mai uşor. Dar
indiferent cât e de greu
sau uşor, trebuie să fie
rezolvate problemele
şcolii. Am spus
întotdeauna că am un
mare noroc în această
privinţă deoarece în
şcoala există cadre
didactice bine pregatite
care au un înalt simţ
al datoriei şi totodata
elevi sârguincioși. Acest
lucru reprezintă un mare
ajutor pentru director.

Cu siguranţă că
şcola a înregistrat
multe succese. Care
consideraţi că au fost
cele mai mari realizari?
Cea mai mare mândrie
a unui director sunt
rezultatele frumoase
obţinute la olimpiadele
şi concursurile şcolare
de către elevi , dar
acestea se datorează ,
în primul rând sârguinţei
lor şi a profesorilor care
îi pregătesc. Este o
deosebită mândrie pentru
şcoala noastră atunci când
toţi absolvenţii clasei a
VIII-a urmeză liceul, aşa
cum s-a întâmplat cu elevii
promoţiei 2010.
Tot printre realizări aş
mai putea aminti ceea
ce s-a făcut la nivelul

infrastructurii unităţilor
şcolare prin colaborarea
exceptională pe care
am avut-o cu primarul
localităţii, dl. Stoica
Neculai şi Consiliul Local.
Comunitatea si nu numai,
au sesizat schimbările
majore care au apărut în
ceea ce priveşte spaţiul
şcolar. Anul acesta vom
realiza poate cea mai
importantă investiţie
pentru copiii din comuna
noastră – reabilitarea,
modernizarea şi dotarea
Şcolii cu clasele I-VIII
Glodeanu Sărat.

Sunteţi profesor
de educaţie fizică.
Spuneţi-mi , ce loc
ocupă sportul în
rândul copiilor?
Stim cu toţii ce
înseamnă sportul
pentru copii… este
un mijloc prin care
scoatem la lumină
şi cizelăm trăsături
fără de care viaţa
noastră n-ar putea fi
concepută. Sportul
acoperă necesităţile
de bază ale copiilor
de la o stare de bine,
la o formare integrală
a lor din punct
de vedere motor,
cognitiv, afectiv; de
la îmbunătăţirea
condiţiei fizice la
necesitatea
antrenării
pentru
competiţii
sau doar în sens
recreativ.
După o muncă
intensă, plină de
sacrificii cu elevii
noştri, rezultatele
n-au întârziat
să apară, iar
acum suntem
mândri că numele
localităţii noastre
a fost cunoscut
şi respectat la
toate competiţiile
sportive judeţene,
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zonale şi naţionale.
În cadrul Olimpiadei
Naţionale
a Sportului
Şcolar
suntem
campioni
judeţeni la
handbal
fete,
handbal
băieţi,
rugby tag,
campioni
zonali la
rugby tag,
locul 4
pe ţară şi
premiul Fair play la rugby
tag. De asemenea am

6
participat la numeroase
competiţii judeţene şi

naţionale unde sportivii
nostrii au cîştigat

numeroase trofee şi
medalii. De la Glodeanu
Sărat au făcut
pasul spre
sportul de
performanţă
elevi care ne
vor reprezenta
în continuare
pe terenurile si
salile de sport:
Ene Vasilică
(Steaua
Bucureşti),
Ionescu Adrian,
Globaşu
Matilda (LPS
Buzău) şi
Trişcaş Roxana (CSS
Slobozia).

Care sunt obiectivele
dumneavostră pentru
viitor?
Ne propunem să devenim
o şcoală apreciată de către
elevi, părinţi şi comunitatea
locală pentru eficienţa
activităţii instructiv-educative,
asigurarea condiţiilor
materiale necesare unui
învăţământ de calitate,
asigurarea egalităţii şanselor
tuturor elevilor, pentru
rezultate deosebite în
activitatea de performanţă
şi pentru ancorarea şcolii
în comunitatea locală şi
europeană.

Dorim ca Şcoala cu clasele
I-VIII Glodeanu Sărat să
devină o şcoală centrată
pe promovarea valorilor
şi principiilor democratice,
pe implicarea mai largă a
comunităţii în viaţa şcolii
şi extinderea serviciilor
acesteia pentru comunitate.
Climatul educaţional al
şcolii să se bazeze doar
pe performanţă, competiţie
transparentă şi onestă, pe
cooperarea şi încurajarea
iniţiativei individuale şi a
inovaţiei didactice menite
să susţină dezvoltarea
individuală a fiecărui elev şi
egalitatea de şanse prin
educaţie.

Studenţii de peste hotare în vizită la
Glodeanu Sărat
În cadrul unui schimb
de experienţă care a
avut loc între elevi de la
Liceul Agricol din Buzău
şi un grup de elevi de
la unităţi de învăţământ
din Austria şi respectiv
Norvegia, aceştia din
urmă au vizitat, prin
bunăvoinţa administraţiei
locale, şi localitatea
Glodeanu Sărat, unul
dintre principalele bazine
legumicole ale zonei.
Despre felul în care au
perceput elevii străini
această experienţă ne-a
vorbit domnul Tudor
Virgil, profesor la Liceul
Agricol din Buzău.
„Am venit aici cu un grup de
şase elevi, patru din Austria şi doi

din Norvegia, pentru un schimb
de experienţă cu elevii români.
Trebuie spus că diferenţa pe
care gradul de civilizaţie o face
între aceste ţări a fost la un
moment dat motiv de uimire
pentru elevii străini, şi mă
refer la activităţile concrete
pe care noi le efectuăm
aici, aşa cum este cazul
anumitor utilaje pe care noi
încă le folosim sau faptul
că, de exemplu, realizăm
în mod manual activităţile
de plantare. Totuşi, sunt
experienţe noi pe care leau avut şi care le vor fi utile
pe viitor, cu atât mai mult cu
cât aceşti copii sunt realmente
interesaţi de tot ce este nou,
au stabilite ţeluri exacte în viaţă
şi sunt foarte deschişi la toate
informaţiile care le pot fi de folos
pe viitor. Făcând o comparaţie,
însă fără a generaliza, aş spune

că elevii noştri se bucură atunci
când primesc o diplomă, un
certificat, un atestat, practic o
hârtie, în vreme ce pe elevii din
aceste ţări îi bucură cunoştinţele
şi informaţiile noi pe care le
dobândesc, şi cred eu că este o
diferenţă uriaşă.
Revenind la felul în care aceşti
copii au perceput schimbul de
experienţă realizat, mai trebuie

spus că, dacă la noi utilajele
performante sunt o noutate, în
ţările lor folosirea acestea sunt
demult un lucru firesc.
Astfel de schimburi de
experienţă au mai avut loc, chiar
cu aceşti copii deplasându-ne
de curând la Padina şi respectiv
Bălteni, urmând şi alte localităţi, pe
parcursul celor trei săptămâni, cât
ne vor fi oaspeţi“.
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„Ne gândim de cele mai multe ori la lucrurile cu care ne
hrănim corpul şi mai puţin la cele cu care ne hrănim sufletul“
De la Bogdan Frăţilă, preot paroh de 8 ani în Glodeanu Sărat, am
aflat care este relaţia dintre instituţia bisericii şi membrii comunităţii, dar
şi care sunt eforturile pe care acesta le face în încercarea sa de a-i
apropia mai mult pe enoriaşi de biserică.
„Sunt fiu al satului, ceea ce ma
face sa indragesc si mai mult ceea
ce fac, pastoratia si oamenii din
parohie. In tot ce am facut am pus
suflet si am venit aici cu gandul de
a face schimbari, in sensul bun al
cuvantului, in mentalitetea oamenilor,
desi, mergand in aceasta directie,
mi-am dat seama ca este foarte
greu. ca fiecare tanar, am venit cu
ganduri si sperante mari, care in nici
un caz nu s-au naruit, dar s-au mai
estompat. n-am renuntat insa pentru
ca asta fac si asta trebuie sa fac, iar
cand vorbesc despre mentalitatea
oamenilor, ma gandesc in primul
rand la dorinta lor de a acapara
cat mai multe bunuri materiale, in
detrimentul celor spirituale. Si acesta
este felul in care stau lucrurile: ne
gandim de cele mai multe ori la ceea

ce punem pe masa, la cele cu care
ne hranim corpul si mai putin la cele
cu care ne hranim sufletul. Suntem
o comuna de oameni harnici, este
un lucru de necontestat, dar punem
pret mai mult pe partea materiala si
mai putin pe cea duhovniceasca. Si
aici trebuie schimbata mentalitatea
oamenilor, caci mai devreme sau
mai tarziu ne vom intalni cu Bunul
Dumnezeu si asa ca in “Pilda celor
10 fecioare” ne va fi greu sa adunam
untdelemnul faptelor bune. sa nu
schimbam “nevoia de a avea” cu
“dorinta de a avea”.
In ce priveste apropierea oamenilor
de biserica, inainte de a realiza
lucrarile la acoperisul lacasului
de cult, aveam o prezenta a
acestorabuna, nemultumitoare dar
buna, fiind prezente la slujbele din

fiecare duminica aproximativ
200 de persoane. Totusi, tinand
cont de faptul ca avem cca 600
de familii de crestini ortodocsi
in parohie, consider ca este un
numar destul de mic, pentru
ca macar un reprezentant al
fiecarei familii trebuie sa fie
prezent la aceste slujbe. acum,
prezenta este inca mai putin
numeroasa, pentru ca iarna
si lucrarile de care aminteam
ne-a obligat sa ne desfasuram
activitatea, o periada, chiar sub
cerul liber.
Insa ajutorul pe care l-am
primit din partea credinciosilor
si din partea Primariei, ne-a dat
curaj sa mergem mai departe.
Vom merge mai departe cu credinta
in suflet, cu nadejdea in Dumnezeu

si cu inimile pline de dragoste catre
Iisus Domnul nostru si catre toti cei
care au nevoie de ajutorul si sprijinul
nostru.“

Importanţa sărbătorii Învierii Domnului
Învierea Domnului este un
eveniment central şi unic în istoria
lumii, dar depăşeşte şi redefineşte
această istorie, cu toate că actul
în sine este cât se poate de real
sau "palpabil", realitatea istorică a
acestuia fiind întărită de apariţiile
lui Iisus Hristos după Înviere.
În plan istoric, Învierea lui Hristos
izvorăşte fiinţei umane un curaj
de nebănuit. După evenimentele
cutremurătoare ale răstignirii,
morţii şi îngropării, ucenicii Săi
se aflau într-o stare de lipsă a
păcii şi de frică. Stăteau închişi de
frica iudeilor, iar Iisus Hristos Cel
Înviat "a venit şi a stat în mijlocul
lor şi a zis: Pace vouă!... Şi,
suflând asupra lor, le-a zis: Luaţi
Duh Sfânt" (Ioan XX, 19, 22).
De acum înainte întru nădejdea
Învierii lui Hristos creştinii nu vor
mai experimenta sentimentul de
frică de moarte, de singurătate
sau deznădejde, conştientizând
Pacea permanentă a Duhului
Sfânt prin post şi rugăciune, dar
şi Curajul mântuitor al Învierii,
căci ne socotim a fi „morţi
păcatului (trupeşte), dar vii pentru
Dumnezeu, în Hristos Iisus,
Domnul nostru" (Romani 6, 11).
Ca şi creearea lumii, tot astfel şi

Învierea lui Iisus Hristos este un
fapt istoric dar depăşeşte istoria şi
puterea umană de înţelegere căci
este un act care ţine de puterea
dumnezeiască şi nu se
datoreazã vreunei puteri
din natura omenească
sau din mediul
înconjurător. Deşi este
atestată prin numeroase
mărturii cuprinse atât în
Sfânta Scriptură, cât şi în
Sfânta Tradiţie - transmise
prin "viu grai" - Învierea
Domnului rămâne o taină
mai presus de mintea
şi cugetul omenesc,
cuprinsă şi experimentată
prin credinţă.
Actul de credinţă îsi
păstrează şi în acest
caz rolul hotărâtor căci
în forma actuală de
existenţă nu ne putem
apropia de lucrările şi de
prezenţa lui Dumnezeu
prin vedere sau prin
constatare tangibilă, dar
le putem experimenta sau
împropria prin lucrarea
harului Duhului Sfânt
în Biserică. De aceea,
praznicul Învierii Domnului

capătă sens şi se actualizează
permanent în spaţiul divin-liturgic
al Bisericii. Prin participarea la
sfintele slujbe din Săptămâna

Mare suferim împreună cu
Hristos pentru ca să ne bucurăm
împreună cu El prin Înviere.
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Secretarul comunei, o funcţie cu
multe responsabilităţi

8

Conform Legii Administraţiei Publice Locale, fiecare comună este
condusă de o echipă formată din primar, viceprimar şi un secretar.
Dacă primarul şi viceprimarul sunt funcţii pe care le candidaţii le
câştigă în urma unei campanii electorale, secretarul unei comune
este o funcţie de sine stătătoare şi apolitica. Este un funcţionar public
care deţine un rol cheie în cadrul instituţiei, aşa cum am aflat de la
secretarul comunei Glodeanu Sărat, doamna Ioana Roman.
„Trebuie spus mai întâi
faptul că deţin funcţia
de secretar al comunei
Glodeanu Sărat de la
începutul anului 1990, însă
îmi desfăşor activitatea în
primărie din 1971.
Funcţia de secretar
presupune o multitudine
de responsabilităţi în
cadrul unităţii administrativteritoriale, atât pe Legea
Administraţiei Publice

Locale, 215/2001 cât şi pe
toate celelalte legi cu care
lucrăm. O parte din activitate
vizează problemele legate
de fondul funciar, secretarul
comunei fiind şi secretarul
comisiei locale de aplicare
a Legii Fondului Funciar şi,
în general, în exercitarea
atribuţiilor mele, colaborez
cu primarul şi viceprimarul
comunei, precum şi cu
instituţiile şi autorităţile

publice de interes local.
În ce priveşte problemele
legate de stare civilă, este
de asemenea un segment
al activităţii mele, neavând
un angajat responsabil
pe acest domeniu. Intră,
aşadar, în atribuţiile mele,
fiind ofiţer delegat pentru
oficierea căsătoriilor şi
înregistrând toate actele de
stare civilă la nivelul instituţiei.
Anul trecut am avut 14

căsătorii, iar pe anul în curs
avem efectuate până la acest
moment două căsătorii. În
schimb, de la 1 ianuarie 2011
am înregistrat 18 decese, faţă
de 89 înregistrate anul trecut.
Şi activitatea de stare civilă
este una care presupune
multe responsabilităţi,
metodologia în acest domeniu
s-a schimbat şi ea, avem
acum şi divorţurile pe care
administrativă din care noi nu
am înregistrat,
însă, până
acum nici unul.
De asemenea,
multe acte

Locuitorii comunei Glodeanu Sărat
îşi asumă cu constiinciozitate plata
taxelor şi impozitelor

Aurel Postelnicu îşi desfăşoară activitatea, din anul 1996, în cadrul
compartimentului Taxe şi impozite de la primăria din Glodeanu
Sărat. Am dorit să aflăm de la domnia sa care sunt problemele
de a căror rezolvare se ocupă din această postură, detalii despre
dificultăţile care apar în desfăşurarea activităţii sale precum şi
modalităţile prin care se încearcă depăşirea acestora.
„Mă voi referi,
pentru

început, la gradul
de încasare a
taxelor şi

impozitelor locale
la nivelul localităţii
noastre. Anul
trecut, acesta a
fost undeva la 75
la sută, aşadar
aş spune că se
colectează
destul de bine,
ceea din
păcate nu
este valabil
şi în cazul
colectării
amenzilor
primite de
unii dintre
cetăţeni. În
ce priveşte
achitarea
taxelor şi

impozitelor,
cetăţenii au fost
într-o anumită
măsură stimulaţi şi
de faptul că, dacă
îşi plăteau aceste
dări până la 31
martie, beneficiau
şi de o reducere cu
10 la sută a sumei
respective. Un alt
aspect care trebuie
remarcat aici este
acela că la nivelul
localităţii noastre,
cei mai conştiincioşi
contribuabili sunt,
de cele mai multe
ori, persoanele
în vârstă şi, mai
exact, pensionarii.

de care mă ocup vizează
dezbateri de mase
succesorale, domeniu în care
trebuie explicat cetăţenilor
cum să procedeze în funcţie
de modalitatea prin care
aleg să realizeze aceste
succesiuni, în instanţă sau la
notariat, şi aşa mai departe.
Este, după cum spuneam,
o funcţie cu multe
responsabilităţi şi atribuţii,
iar în ce mă priveşte, aş
spune că experienţa acestor
ani îmi asigură posibilitatea
de a rezolva toate aceste
probleme în timp util, dar şi
cu profesionalism.

