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Petre Gheorghe este 
în funcție din anul 2012. A 
câștigat alegerile din anul 
2016, candidând din par-
tea PSD. În această vară, 
Petre Gheorghe a ales să 
facă parte din echipa PNL, 
iar luni, 27 iulie 2020, a 
anunțat că  partidul îl va 
susține pentru cel de-al 
treilea mandat de primar 
al comunei 1 Decembrie.

Cu o vastă activita-
te administrativă și nu-
meroase proiecte finali-
zate pentru comunitatea 
căreia îi aparține, Petre 
Gheorghe spune că dis-
pune de competențele și 
experiența necesară pen-
tru a continua proiecte-
le sociale și de infrastruc-
tură privind modernizarea 
comunei  1 Decembrie.

În noua sa calitate de 
candidat oficial la un nou 
mandat de primar al co-
munei 1 Decembrie, Pe-
tre Gheorghe  spune că 
are o misiune importan-
tă, de a câștiga alegerile 
din luna septembrie, pen-
tru a putea continua pro-
iectele deja începute ca-
re se referă la moderni-
zarea drumurilor, anvelo-
parea  tuturor blocurilor, 
dezvoltarea infrastructu-
rii, repartiția caselor socia-
le ANL, construcția de noi 
instituții educaționale, ex-

tinderea rețelei de canali-
zare și multe alte proiecte 
ce vor permite  dezvolta-
rea localității.

„Sunt un om din co-
munitate și muncesc pen-
tru comunitatea din care se 
trag strămoșii mei. Sunt un 
om modest, un om al fap-
telor și al realizărilor, nu al 
promisiunilor demagogice. 
Candidez pentru un nou 
mandat și doresc să îi asi-
gur pe concetățenii mei că 
voi lupta întotdeauna doar 
pentru binele comunității 
noastre, pentru viitorul co-
piilor noștri și voi depune 
toate eforturile necesare 
pentru a putea susține și în 
viitor proiecte importante 
care vor transforma locali-
tatea noastră în una de top, 
în județul Ilfov. În manda-
tul prezent, am atras fon-
duri de la toate ministere-
le de resort, în vederea im-
plementării proiectelor de 
investiții, am atras fonduri 
europene nerambursabile, 
am avut asocieri cu Consi-
liul Județean Ilfov  pentru 
diverse proiecte care au vi-
zat dezvoltarea continuă 
a comunității noastre. Îmi 
doresc ca în fiecare an de 
mandat, alături de dum-
neavoastră, concetățenii 
mei, să am drept țel doar  
transformări în bine ale co-
munei noastre”, a declarat 

primarul.
„Am ales PNL cu 
sufletul, pentru 
dezvoltarea 
corectă și 
puternică a 
localității noastre”

„Validarea mea ca și 
candidat din partea PNL 
vine chiar de ziua mea de 
naștere! Am ales echipa 
PNL pentru că este o echi-
pă profesionistă, dinami-
că, tânără și deschisă pen-
tru dezvoltare.  Totodată, 
am ales PNL cu sufletul 
pentru dezvoltarea corec-
tă și puternică a localității 
noastre! Ne apropiem de 
finalul celui de-al doilea 
mandat al meu ca primar, 
câștigat în urma unor ale-
geri democratice. Este un 
mandat cu multe realizări 
dar și unul marcat de câ-
teva dezamăgiri.

Dezamăgirile, din 
păc  a te, au venit de la 
persoane la care mă 
așteptam cel mai puțin, 
persoane creditate 100% 
de mine, dar persoane 
orbite de putere și în sta-
re de orice, numai de fap-

te bune nu! Tot timpul 
am mizat pe inteligența 
oamenilor, și așa voi fa-
ce în continuare! Nu fi-
ecare furtună vine să-
ți distrugă viața; une-
le vin să-ți curețe calea. 
Nimic fără Dumnezeu!” a 
transmis Petre Gheorghe 
cetățenilor comunei sale. 

„Proiectele pe care le-
am început în perioada 
aceasta au fost susținute 
de Guvern și am luat deci-
zia să candidez din partea 

PNL”, a mai punctat prima-
rul.

Investiții noi și 
peste 200 de locuri 
de muncă 

Petre Gheorghe a 
menționat că într-un vi-
itor mandat se va stră-
dui să se asigure că dez-
voltarea comunei va fi 
cel puțin la un nivel simi-
lar cu cel înregistrat pâ-
nă acum. ”În ultimii ani, 
se observă că există tot 
mai multe companii care 
au început să investeas-
că în 1 Decembrie, ceea 
ce nu se întâmpla în urmă 
cu 10 ani. Au venit inves-
titori precum Lidl, Rom-
petrol, Soccar, TSV, Profi, 
Mega Image și alte com-
panii. Avem ca țină și am 
promis și la candidatura 
trecută că vom crea lo-

curi de muncă. Iar acest 
lucru chiar s-a întâmplat 
și s-au creat peste 200 
de locuri noi de muncă la 
angajatori de marcă care 
au ales localitatea noas-
tră. În mandatul următor 
vom continua atragerea 
de noi investitori, de noi 
investiții și crearea de noi 
locuri de muncă și a unui 
mediu propice și favora-
bil dezvoltării sănătoase 
a comunității. Anul aces-
ta, bugetul a scăzut cu 
48%, pe fondul pandemi-
ei de coronavirus, dar cu 
toate acestea noi facem 
investiții și încercăm să ne 
organizăm. Am ales echi-
pa PNL și pentru faptul că 
vom avea un președinte 
de consiliu județean tâ-
năr, deschis pentru dez-
voltarea județului nostru”, 
a punctat primarul Petre 
Gheorghe. 

POLITICĂ

Petre Gheorghe, edilul comunei 1 
Decembrie, va candida pentru PNL
Petre Gheorghe, primarul comunei 1 
Decembrie, a anunțat, săptămâna trecută, 
că a fost validat de PNL drept candidat 
oficial al acestui partid la un nou mandat 
în alegerile locale din 27 septembrie. 


