Sevastian PupÄƒzÄƒ RoÅŸu se aÅŸteaptÄƒ la o creÅŸtere
dupÄƒ ce va exista alimentare cu gaze
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Primarul comunei Stolnici, Sevastian PupÄƒzÄƒ RoÅŸu, care are o experienÅ£Äƒ de 20 de ani în administraÅ£ia localÄƒ, p
care sunt cele mai mari piedici pe care le întâmpinÄƒ administraÅ£iile locale din zona ruralÄƒ, la acest moment. Vine însÄƒ Å
notÄƒ de optimism ÅŸi proiecte ambiÅ£ioase, care vor face din Stolnici o localitate mult mai atractivÄƒ, peste 4 ani. Cel ma
ambiÅ£ios proiect este cel de introducere a reÅ£elei de gaze în comunÄƒ, un efort comun, pentru care s-au asociat patru
localitÄƒÅ£i, însÄƒ mai multe detalii ne oferÄƒ în rÄƒspunsurile de mai jos.

În contextul actual, care sunt cele mai mari piedici pe care le întrevedeÅ£i în dezvoltarea proiectelor?

- Banii sunt cea mai mare piedicÄƒ. Este o lipsÄƒ acutÄƒ de bani, pe care am previzionat-o încÄƒ de la
constituirea bugetelor de venituri ÅŸi cheltuieli, însÄƒ chiar nu ÅŸtim la ce sÄƒ ne mai aÅŸteptÄƒm în
contextul actual. Stau acum ÅŸi mÄƒ gândesc dacÄƒ vom putea finaliza ceea ce am început. Sunt liniÅŸtit
cu proiectele pe PNDL ÅŸi PNDR, respectiv dispensarul uman ÅŸi grupurile sanitare. La dispensar sa muncit în tot acest sezon rece, deoarece vremea a permis ÅŸi sunt într-un stadiu avansat cu lucrÄƒrile.
Am ajuns la finisajele interioare, avem toate instalaÅ£iile montate, suntem bine ÅŸi cu plata
tranÅŸelor de bani. La fel ÅŸi cu grupurile sanitare, am fost foarte eficienÅ£i.

În prezent, care consideraÅ£i cÄƒ sunt cele mai mari È™i importante investiÅ£ii derulate de administraÅ£ia publicÄ
localÄƒ?

- Cea mai mare mândrie a mea este cÄƒ am apÄƒ pentru 95% din gospodÄƒrii, am 1.200 de abonaÅ£i,
canalizare pe zona centralÄƒ ÅŸi, un lucru foarte important, Stolnici face parte din programul
operaÅ£ional Infrastructura Mare, pe care îl implementeazÄƒ societatea ApÄƒ Canal 2000 în cadrul
ADIA ÅŸi vom primi peste 7 milioane de euro pentru a moderniza tot sistemul de alimentare cu apÄƒ
ÅŸi a finaliza canalizarea menajerÄƒ în toatÄƒ comuna.
Am toate drumurile comunale asfaltate, respectiv DC 139, 143, 142. Am realizat ÅŸi podul peste râul
Cotmeana prin accesarea mÄƒsurii 125, pe fonduri europene, ÅŸi drumurile agricole.
Åži, mai mult decât orice, pot sÄƒ spun cÄƒ am o echipÄƒ în cadrul administraÅ£iei publice locale capabilÄ
sÄƒ ducÄƒ la bun sfârÅŸit orice problemÄƒ ivitÄƒ, fiind pregÄƒtiÅ£i sÄƒ atragem în continuare fonduri eu
ÅŸi structurale.

Care sunt prioritÄƒÅ£ile în viitorul apropiat?

- Cea mai mare ambiÅ£ie este realizarea distribuÅ£iei de gaze în localitate. Suntem în stadiu avansat
cu procedurile privind acest demers. Ne-am asociat 4 comune, Stolnici, Lunca Corbului, SÄƒpata ÅŸi
HârseÅŸti, ÅŸi lucrÄƒm împreunÄƒ, deoarece nu putem de unii singuri, iar conducta de gaz trece pe la
Lunca Corbului. Sper ca în 2024 sÄƒ avem ÅŸi pe Valea Cotmenei gaze. Ne dorim sÄƒ finalizÄƒm ÅŸi
proiectul de reabilitare ? modernizare apÄƒ Stolnici ÅŸi introducere canalizare în toatÄƒ comuna.

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

- CetÄƒÅ£enii sunt în mare parte aceiaÅŸi. Locuitorii din Stolnici sunt oameni destoinici, care îÅŸi vÄƒd de
treaba lor ÅŸi nu vin pentru lucruri mÄƒrunte la PrimÄƒrie, iar eu, ca om de administraÅ£ie, vin în
întâmpinarea lor cu tot ce poate fi realizat pentru a le uÅŸura munca ÅŸi viaÅ£a în localitate. DeÅŸi nu
suntem pe lângÄƒ oraÅŸele mari, cum este PiteÅŸtiul, ne dezvoltÄƒm ÅŸi avem investitori noi. S-a cumpÄ
baza de la Fâlfani, care era în paraginÄƒ ÅŸi i s-a dat o faÅ£Äƒ nouÄƒ. A fost deschisÄƒ o staÅ£ie de
carburanÅ£i ÅŸi un supermarket modern, exact ca în mediul urban. Încet, încet, ne miÅŸcÄƒm.
Demografic stÄƒm puÅ£in mai bine, pentru cÄƒ în perspectiva urmÄƒtorilor 6 ani, în baza naÅŸterilor din
2019, pot spune cÄƒ vom avea clase complete, fÄƒrÄƒ sÄƒ fie nevoie de învÄƒÅ£Äƒmânt simultan. În preze
avem 216 copii înscriÅŸi, de la grÄƒdiniÅ£Äƒ la clasa a VIII-a. AÅŸa cum observ eu tendinÅ£ele, tinerii se
vor convinge cÄƒ cel mai bine este sÄƒ rÄƒmânÄƒ acasÄƒ, iar noi, ca administraÅ£ie, avem obligaÅ£ia sÄƒ
creÄƒm reÅ£elele de servicii ÅŸi utilitÄƒÅ£i.

