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Actualul primar al comunei Bradu, DÄƒnuÅ£ Stroe, ÅŸi-a anunÅ£at candidatura pentru obÅ£inerea unui nou mandat în frun
administraÅ£iei publice locale, în calitate de reprezentant al PSD. Acesta ÅŸi-a propus sÄƒ continue proiectele începute ÅŸi
mai ambiÅ£ios obiectiv al sÄƒu este asfalt pe toate drumurile din localitate. Dar, mai are ÅŸi alte planuri, iar ducerea lor la
îndeplinire nu depinde doar de el.

Cum aÈ›i caracteriza, cu bune È™i cu rele, mandatul care se încheie? Cum aratÄƒ bilanÈ›ul dumneavoastrÄƒ person
primar, legat de responsabilitÄƒÈ›ile asumate È™i îndeplinirea lor?

- Un mandat despre care pot spune cÄƒ sunt mulÅ£umit, pentru cÄƒ am reuÅŸit sÄƒ aduc la îndeplinire mare parte
din obiectivele pe care mi le-am propus atunci când am candidat în 2016. BineînÅ£eles cÄƒ întotdeauna este loc
ÅŸi de mai bine, dar sunt convins cÄƒ suntem pe un drum bun ÅŸi, nu mÄƒ sfiesc sÄƒ spun, un drum cÄƒtre o com
modernÄƒ de facturÄƒ europeanÄƒ.

Care sunt cele mai mari greutÄƒÈ›i sau piedici pe care, la momentul 2020, le întâmpinÄƒ un primar în România È™i
pentru a duce la bun sfârÈ™it proiectele pe care È™i le doreÈ™te pentru comunitate?

- Cred cÄƒ cea mai mare piedicÄƒ din administraÅ£ia publicÄƒ localÄƒ actualÄƒ este procesul greoi de
obÅ£inere a avizelor legale pentru executarea lucrÄƒrilor publice, precum ÅŸi procedura legalÄƒ de
desfÄƒÅŸurare a licitaÅ£iilor privind atribuirea lucrÄƒrilor, în domeniul cÄƒrora avem o legislaÅ£ie
oarecum stufoasÄƒ, cu termene mari. Sunt mai multe greutÄƒÅ£i, cum ar fi cele de ordin bugetar, dar
la Bradu nu e cazul, relaÅ£ia cu un consiliu ostil, dar despre asta vom vorbi mai încolo.

De la piedici la satisfacÈ›ii... EnumeraÈ›i trei realizÄƒri profesionale de care sunteÈ›i mându, acum la finalul mandat

- Ca realizÄƒri profesionale în acest mandat, pot spune cÄƒ sunt multe, nu neapÄƒrat de mare anvergurÄƒ,
gen construcÅ£ii uriaÅŸe, printre cele mai importante, aÅŸ enumera: lucrÄƒrile de infrastructurÄƒ,
reabilitare strÄƒzi, introducerea de utilitÄƒÅ£i publice pe multe strÄƒzi, asfaltare, amenajare lacuri,

amenajare trotuare etc.

ÎnvÄƒÈ›Äƒm privind înapoi È™i acÈ›ionÄƒm privind înainte. Care vÄƒ sunt ambiÈ›iile pentru un viitor mandat?

- Vreau ca pânÄƒ în 2024 sÄƒ nu mai existe în Bradu strÄƒzi fÄƒrÄƒ utilitÄƒÈ›i sau neasfaltate, lacuri
neamenajate.

Cum aÈ›i caracteriza relaÈ›ia dumneavoastrÄƒ cu oamenii din localitate, cu cetÄƒÈ›enii? Ce funcÈ›ioneazÄƒ bine, ce
îmbunÄƒtÄƒÈ›it?

- RelaÅ£ia mea cu oamenii din localitate este una foarte bunÄƒ, bazatÄƒ pe respect faÅ£Äƒ de aceÅŸtia,
uÅŸa mea fiind deschisÄƒ tot timpul oricui are o problemÄƒ la PrimÄƒrie. BineînÅ£eles cÄƒ mai sunt ÅŸi
oameni nemulÅ£umiÅ£i, pentru cÄƒ unii chiar nu vor sÄƒ înÅ£eleagÄƒ cÄƒ eu sunt aici în primul rând ca s
respect legea, iar dacÄƒ li se dÄƒ o soluÅ£ie nefavorabilÄƒ, normal cÄƒ devin nemulÅ£umiÅ£i, chiar dacÄ
uneori sunt conÅŸtienÅ£i cÄƒ nu au dreptate.

Cum s-a schimbat electoratul în aceÈ™ti ani în care aÈ›i condus administraÈ›ia localÄƒ? Sociologic, demografic, ca
aÈ™teptÄƒri...

- Åži în anii de când sunt primar, comuna noastrÄƒ s-a aflat în plin proces de transformare, atât din punct
de vedere sociologic, cât ÅŸi demografic, ÅŸi nu numai. DatoritÄƒ apropierii de PiteÅŸti a devenit tot mai
atractivÄƒ, populaÅ£ia înregistrând o creÅŸtere simÅ£itoare, ajungând la un numÄƒr de 8.273 de locuitori,
oficial, însÄƒ, în mod neoficial, estimez undeva la circa 9.500. În aceste condiÅ£ii, aÅŸteptÄƒrile
locutorilor din Bradu au devenit mult mai numeroase ÅŸi mai elevate.

Cum aÈ›i caracteriza relaÈ›ia cu echipa de consilieri locali pe care aÈ›i avut-o pânÄƒ acum? Dar cu aparatul PrimÄƒ

- Din capul locului vreau sÄƒ evidenÅ£iez faptul cÄƒ am avut o colaborare în general bunÄƒ cu Consiliul
Local ÅŸi în special cu consilierii locali din partea PSD, partidul cu care am câÅŸtigat alegerile în 2016,
care au înÅ£eles cÄƒ sunt în slujba comunutÄƒÅ£ii ÅŸi au susÅ£inut proiectele de hotÄƒrâre iniÅ£iate de m
în interesul acesteia. Åži cu actualul viceprimar am avut o relaÅ£ie profesionalÄƒ excelentÄƒ, fiind foarte
activ ÅŸi implicat în rezolvarea treburilor edilitar-gospodÄƒreÅŸti care i-au fost încredinÅ£ate. Cu aceastÄ
ocazie, vreau sÄƒ le mulÅ£umesc încÄƒ o datÄƒ tuturor consilierilor locali.

RelaÅ£ia cu aparatul de specialitate este una foarte bunÄƒ ÅŸi este normal sÄƒ fie aÅŸa, pentru cÄƒ fiecare
este specializat pe domeniul sÄƒu de activitate ÅŸi trebuie sÄƒ te consulÅ£i permanent cu aceÅŸtia pe

ori este dictator ÅŸi pânÄƒ la urmÄƒ va eÅŸua negreÅŸit în administraÅ£ia publicÄƒ.

