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El spune că este ho-
tărât ca în anul ce vine 
să transforme comuna 
 într-un adevărat șantier. 
Proiectele există și sunt 
toate premisele ca aces-
tea să prindă viață în 
2018. Pentru că totul se 
face cu chibzuință și cu 
răbdare, deoarece, spune 
primarul, nu și-ar fi închi-
puit că că demararea unui 
proiect are nevoie de atâ-
ta birocrație pentru a pu-
tea fi pus în practică.

O gospodărie 
comunală 
rentabilă

Una dintre realizări-
le sale, spune edilul, es-
te înființarea gospodăriei 

comunale, în vara aces-
tui an. O inițiativă care a 
degrevat bugetul primă-
riei de unele cheltuieli, 
a creat locuri de muncă 
și, mai mult, aduce chiar 
și bani în vistieria comu-
nei. Angajații gospodăriei 
se vor ocupa de curățenia 
stradală, amenajarea și 
întreținerea spațiilor  verzi, 
vidanjare etc. Așa cum 
spuneam, gospodăria co-
munală încheie și con-
tracte cu persoane fizice 
sau juridice pentru efec-
tuarea unor astfel de lu-
crări, astfel încât a ajuns 
să se autofinanțeze, în 
bună parte, din serviciile 
oferite.

Robert Ștefan es-
te mulțumit și de noi-

le stații de autobuz, ca-
re au un design original 
și foarte atractiv. Prima-
rul ne-a mai mărturisit că 
intenționează să introdu-
că și un sistem de iluminat 
pentru aceste refugii. „Eu 
când fac un lucru, îl fac de 
calitate, nu de mântuială, 
și așa cum face croitorul, 
măsor de cinci ori și tai o 
dată!”, afirmă acesta.

Parcul din 
centrul comunei, 
reabilitat la 
standarde 
europene

Stefăneștii au, de 
acum, un parc superb ca-
re, seară de seară, es-
te plin de chiotele copi-

ilor veniți aici să se joa-
ce cu noile instalații. To-
tul respectă standarde-
le de siguranță, suprafața 
parcului este acoperită 
cu tartan, iar prichinde-
ii se pot distra de minu-
ne, ca într-o lume de po-
veste. Nu a fost uitat nici 
monumentul dedicat ero-
ilor căzuți în Primul și Al 
Doilea Război Mondial, re-
abilitat în întregime. Toa-
te acestea sunt alte reali-
zări, despre care primarul 
vorbește cu modestie. 

Lucrări de 
canalizare și 
asfaltare, în 
comună

„Lucrările de canali-
zare și asfaltare au conti-

nuat și în acest an. Astfel, 
a fost introdusă rețeaua 
de canalizare pe stra-
da Sighișoara și intrări-
le Sighișoara I, II și III. 
Acum se fac racordurile la 
limita de proprietate, ur-
mează să pregătim aceste 
drumuri pentru iarnă, iar 
anul viitor acestea vor in-
tra la asfaltare. Totodată, 
a fost asfaltată și Intrarea 
Făgăraș, iar dacă vremea 
ne va permite vom asfal-
ta și Intrarea Câmpina”, 
 ne-a povestit primarul Ro-
bert Ștefan. 

El se mai plânge de 
faptul că pentru o serie de 
străzi pe care intenționa 
să efectueze lucrări de as-
faltare primăria nu are ac-
te de proprietate, astfel 
că nu poate demara lu-

crările de asfaltare. Prin-
tre acestea se află str. 
Piersicului, str. Comarnic, 
str. Timișoara, sau Intra-
rea Zorelelor.

Proiectul 
grădiniței va intra 
la licitație

Tot anul viitor, vor în-
cepe lucrările și la no-
ua grădiniță cu orar pre-
lungit, în acest moment 
proiectul urmând să in-
tre, și el, în licitație. „Lu-
crările au întârziat de-
oarece suprafața con-
struită a grădiniței depă-
șea suprafața terenului 
de 1.697 mp aflat la dis-
poziția primăriei pe stra-
da Făgăraș, astfel că pro-
iectul a trebuit refăcut 
de la zero. Iar anul vii-
tor, intenționăm să rea-
bilităm toate școlile din 
Ștefănești și să le do-
tăm”, ne-a spus primarul. 
Grădinița va avea trei săli 
de curs, fiecare cu pro-
priul său dormitor, și o 
sală multifuncțională. În-
treaga suprafață constru-
ită va avea 484 mp, iar 
suprafața desfășurată – 
892 mp.

El ne-a mai vorbit și 
despre înființarea, rea-
bilitarea și reamenaja-
rea cabinetului medical 
școlar, o premieră pentru 
Ștefănești.  

Chiar dacă primarul comunei Ștefăneștii 
de Jos ne-a mărturisit că și-ar fi dorit să 
aibă mai multe realizări în primul an de 
mandat, realitatea îl contrazice. Pentru 
că edilul s-a lovit de o serie de probleme 
la care nu se aștepta. Cu toate acestea, 
comuna se află pe mâini bune și se 
îndreaptă către o dezvoltare durabilă. 
Ne garantează asta chiar Robert Ștefan, 
primarul localității.

Andrei Dumitru

Stefăneştii de Jos, pe făgaşul dezvoltării

Primarul Robert Ștefan are 
multe proiecte de viitor

Viceprimarul Mircea 
Gheorghiță și consilierul 

personal al primarului, 
Dumitru Anghel, pe intr. 

Făgăraș, proaspăt asfaltată
Se lucrează la racordurile 
rețelei de canalizare

Macheta viitoarei 
grădinițe cu orar 
prelungit

Noile refugii ale stațiilor de autobuz
Parcul din Ștefănești 
a fost reabilitat


