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Actualul edil al localității 
s-a dovedit a fi, de-a 
lungul celor două 
mandate ale sale, 
nu numai un bun 
gospodar, iubitor al 
locului în care s-a 
născut, dar și un bun 
credincios, ocrotitor al 
bisericii din localitate, 
în care a investit nu 
numai suflet și iubire 
de Dumnezeu, dar și 
fonduri semnificative 
pentru ca lăcașul 
sfânt să-și recapete 
strălucirea estompată 
de trecerea anilor. Prin 
urmare, în astfel de 
împrejurări, depunerea 
candidaturii pentru un 
nou mandat în ziua de 
15 august, când este 
prăznuită una dintre 
cele mai mari sărbători 
creștine – Adormirea 
Maicii Domnului – a 
devenit un fapt cât se 
poate de firesc.

Ionela ChIrCu
Că așa stau lucrurile, 

o dovedesc atât numeroa-
sele proiecte menite să ri-
dice nivelul de civilizație al 
comunei, cât și implicarea 
acestuia în viața spiritua-
lă a comunității pe care o 
conduce.             

De aceea, prima-
rul Gheorghe Petre își 
dorește să rămână în 
fruntea localității pentru a 
face din ea o comună ca-
re să arate mai bine decât 
multe orașe din țară. Ia-
tă de ce sâmbătă, pe 15 
august, într-o zi de mare 
sărbătoare pentru locali-
tatea 1 Decembrie, edi-
lul și-a depus candidatu-
re, din partea Partidului 

Național Liberal, pentru 
un nou mandat de primar 
al acestei comune. 

În prezența preșe-
dintelui PNL Ilfov, Thuma 
Hubert și însoțit de toți 
candidații pentru funcțiile 
de consilieri locali în ale-
gerile din data 27 sep-
tembrie, acesta a pre-
dat lista cu semnăturile 
de susținere și s-a decla-
rat încrezător că oamenii 
de bună credință din co-
muna 1 Decembrie îi vor 
acorda în continuare spri-
jinul pentru a duce la bun 
sfârșit proiectele începu-
te, dar și cele viitoare. 

El a declarat că a por-
nit în această campanie cu 
gândul de a o câștiga, pen-
tru că își dorește să facă 
din localitatea în care s-a 
născut una dintre cele mai 
moderne comune din Ilfov. 

„Am depus candida-
tura pentru funcția de 
primar, alături de cei ca-
re candidează pentru 
funcția de consilier. Am 

vrut ca acest lucru să se 
întâmple într-o zi de ma-
re sărbătoare creștină or-
todoxă, praznicul închi-
nat Adormirii Maicii Dom-
nului fiind o sărbătoa-
re deosebit de importan-
tă pentru noi și parohia 
noastră. Dacă anul trecut 
eram alături de enoriași și 
de cetățenii noștri și săr-
bătoream hramul biseri-
cii la masa frățească, din 
cauza restricțiilor impu-
se de virusul SARS-CoV 
2 anul acesta ne-am con-
centrat doar pe depune-
rea candidaturii și a ne 
ruga pur și simplu pentru 
noi, pentru familiile noas-
tre și pentru cei adormiți 
din familiile noastre. Ală-
turi de noi, la depunerea 
candidaturii a fost prezent 
și președintele PNL Ilfov, 
Thuma Hubert, un prieten 
al localității noastre care 
ne-a și transmis energia 
de care mai aveam nevoie 
pentru a câștiga cu 100% 
această bătălie care ur-

mează”, a conchis prima-
rul Gheorghe Petre.      

Cu sufletul alături 
de Biserică și de 
credincioșii ei

Astfel, cele două eve-
nimente, care s-au împle-
tit atât de armonios, ne-
au oferit prilejul să aflăm 
de la proaspătul candidat 
la funcția de primar al co-
munei 1 Decembrie care a 
fost sprijinul pe care, în ul-
timele două mandate, l-a 
acordat parohiei din loca-
litate. 

„În ultimii patru 
ani, biserica a fost cum-
va privilegiată în comu-
nitatea noastră. A pri-
mit subvenții semnifica-
tive din partea Primăriei 
și a Consiliului Local, ca-
re au fost investite în con-
solidarea, înfrumusețarea 
și extinderea ei prin cre-
area unor anexe care să 
vină în sprijinul nevoi-
lor credincioșilor. Mă re-

fer la curte și cimitir, care 
la momentul actual dispu-
ne de alei pavate și asfal-
tate, iluminate și suprave-
gheate video. Am alocat 
fonduri pentru ridicarea 
și a unui agheasmatar, loc 
în care se țin slujbe im-
portante atunci când vre-
mea permite acest lucru. 
Am construit și un lumâ-
nărar, unde cei care vin 
să se roage pentru odih-
na rudelor adormite pot 
să le aprindă și o lumâna-
re sau, pur și simplu, să 
se roage pentru ei și pen-
tru familiile lor aprinzând 
o lumânare, ca să rămâ-
nă în lumina Domnului. 
To todată, am renovat bi-
serica la exterior și i-am 
înlocuit acoperișul. Tot în 
susținerea bisericii, am 
venit cumva să anticipăm 
legislația în vigoare și în 
capelă am amenajat o ca-
meră frigorifică unde pot 
fi depozitate trupurile a 
trei persoane decedate”, 
ne-a spus Gheorghe Pe-

tre, primarul comunei 1 
Decembrie. 

Cimitirul comunei 
va fi extins

Dar planurile pen-
tru dezvoltarea lăcașului 
de cult și sprijinirea 
cetățenilor din localita-
tea pe care o administrea-
ză, nu se opresc aici. Prin-
tre prioritățile primarului, 
într-o perioadă apropiată, 
se numără și extinderea ci-
mitirului vechi, care în pre-
zent mai are doar cinci lo-
curi disponibile. „Deja am 
discutat în Consiliul Lo-
cal și urmează să apro-
băm un proiect care pre-
vede achiziționarea unui 
teren adiacent cimitirului 
vechi, întrucât în ultimii ani 
populația aproape s-a du-
blat, iar cei care au venit în 
localitate s-au stabilit defi-
nitiv aici, au devenit practic 
locuitori pentru totdeauna 
ai acestei comune și au ne-
voie și de locuri de veci. De 
curând, adică de un an de 
zile, s-a mai înființat o pa-
rohie pe teritoriul comunei 
noastre. Se află în zona de 
nord a localității, într-o zo-
nă nouă, de dezvoltare. Bi-
serica aceasta este la înce-
put și, bineînțeles, vom fi 
alături și de ea și de slu-
jitorii ei. Cu atât mai mult 
cu cât, odată cu înființarea 
acestei parohii, i-au fost 
repartizate anumite străzi 
din localitate. Deoare-
ce unii localnici vor mer-
ge acolo, vom fi alături și 
de noua parohie. Vrem să 
împărțim cumva subvenția 
pe care am acordat-o bi-
sericii în fiecare an, s-o 
împărțim în două, în 
funcție de necesitățile fi-
ecărei parohii”, ne-a spus 
Petre Gheorghe, primarul 
comunei 1 Decembrie. 
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Primarul Gheorghe Petre și-a depus 
candidatura pentru un nou mandat

În zi de mare sărbătoare creștină, în comuna 1 Decembrie 


