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Interviu cu primarul Ana ANCUTA
- Doamna primar, care au fost, in opinia
dvs., cele mai importate lucrari realizate
de administratia locala pe care o
conduceti,in ultima jumatate de an?
- In cele sapte luni de mandat nu se
puteau muta muntii, pentru ca, fizic,
timpul nu ne-a ajutat. Totusi, am reusit
sa modernizam 1,2 km de drum
comunal in satul Dreptu, din 4,8 cat a
fost prevazut initial, prin proiect, pentru
aceasta investitie aprobata cu fonduri
guvernamentale. Va urma diferenta de
3,6 km, pe care, in maximum 2 ani,
poate chiar si mai repede, trebuie sa o
terminam.
- Cum a ramas cu drumul spre
Manastirea Hasca?
- In anii din urma, s-a lucrat pe o
portiune importanta, insa tot au mai
ramas 2 km de drum forestier.
Documentatia este in etapa intocmirii
studiului de fezabilitate. Proiectul
propune modernizarea drumului
forestier care duce, in continuare, spre
Manastirea Hasca, lacasul ctitorit de
Parintele Iustin Parvu. Cat de curand,
prin hotarare de Guvern, acest drum va
fi trecut de la silvic la comuna noastra.
De fapt, este singura modalitate de a
moderniza acest drum foarte circulat de
cei care vor sa merga la mormantul
marelui dohovnic.
- Ce mai include agenda dvs. de lucru la
primarie?
- Avem un proiect, pe Masura 7.2.,
pentru 11 drumuri comunale, are
insumeaza 4,6 km. Vorbim aici de
Paraul Fagului pana la capat, in hotar cu
Farcasa, apoi la Savinesti (Scoala),
Galu (Biserica veche), strada din
spatele primariei, spre gradinita noua,
Biserica din Lunca (Poiana Largului),
asta ca sa mentionez doar cateva din
ele. Dupa cum vedeti, sunt multe de
facut. Comuna este mare, intinsa pe o
lungime apreciabila, de peste 30 km, si
avem mult de lucru. Si, ce e interesant la noi, dar si in alte comune de munte -,
nu avem niciun drum judetean.
Avem doua drumri nationale si cele
comunale, asta este structura sistemului
rutier din comuna.
Inaugurare la Scoala Galu
- Ati anuntat ca noua aripa de la Scoala
Galu va fi inaugurata in curand, dar a
trecut ceva vreme de atunci. Aveti
noutati in aceasta situatie?
- A fost o lucrare care a inaintat mai
greu decat s-a crezut posibil. Investitia a

fost prinsa spre finantare pe OG 38, iar
in ultimele 6 luni au fost platite 10
miliarde lei vechi, ceea ce inseamna ca
s-a achitat toata suma restanta. Insa,
pentru a se termina investitia, ar mai fi
de primit o autorizare, pentru
functionarea centralei pe lemn. In luna
martie va fi inaugurata. Pentru noi,
esteimportant ca elevii comunei sa
beneficieze de conditii foarte bune, sa
aiba si o baza materiala adecvata
vremurilor in care traim. La noi, in
comuna, functioneaza trei scoli cu
clasele I-VIII, dupa ce, din pacate,
unitatea de la Poiana Largului si-a inchis
portile, pentru ca nu mai sunt copii. Au
ramas cele de la
Galu, Dreptu si Petru Voda. Vom face
inaugurarea scolii in luna martie,
deocamdata, nu am stabilit ziua.
- Pentru celelalte unitati din comuna ce
planuri ati gandit in anii urmatori?
- Sunt multe de facut si sper sa le
rezolvam in cea mai mare parte in anii
care vor urma. In primul rand, este in
lucru un proiect, de reabilitare si
modernizare a Scolii Petru Voda, unde
nu s-au mai efectuat lucrari importante
de foarte multa vreme. La acea scoala,
avem copii si trebuie sa intervenim cat
mai repede pentru a crea conditii si mai
bune. De asemenea, mai avem o
lucrare importanta, in valoare de 13
miliarde lei vechi, care are in vedere
reabilitarea gradinitei din spatele
primariei. Tot in acea constructie va fi
gazduita si Biblioteca, institutie care
trebuie sa-si poata realiza misiunea de a
fi un punct central de organizare si
gazduire a manifestarilor culturale din
comuna noastra.
Mai multa importan?a acordata
institu?iilor de cultura si cult
- In ce stadiu va mai aflati cu proiectul
de la Caminul cultural din Galu?
- Investitia este in faza de achizitie. Este
finantata prin FEADR, valoarea ei fiind
estimata la 15 miliarde lei vechi.
Modernizarea respectiva este dorita de
oamenii locului de mai multa vreme,
insa comuna mai are doua constructii de
acest fel, la Poiana Largului si la Petru
Voda. Asa cum am promis muntenilor
mei, toate aceste constructii vor fi
realizate daca ne ajuta Dumnezeu. Tot
in acest sens, de construire si
modernizare a institutiilor locale,
vreau sa terminam cat mai repede noua
cladire a Bisericii din Lunca, mistuita de
flacari acum cativa ani. Desi noua
biserica este la rosu, asa cum spun
constructorii, cred ca trebuie sa
depunem, cu totii, eforturi ca respectivul
asezamant sa fie terminat cat mai
repede, pentru a fi pictat in interior.
Pana la aceasta ultima lucrare, mai sunt
foarte multe de facut. Insa, cu voia Celui
de Sus si cu ajutorul oamenilor, se vor
termina toate. Important este sa fie
vointa, credinta si dorinta de a realiza
ceva pentru toti credinciosii din comuna,
printre ei numarandu-ma si eu.
- Despre ce fonduri ar fi vorba la
Caminul de la Petru Voda?
- In caminul din acest sat se vor investi
170.000 euro, dupa care urmeaza cel
de la Poiana Largului. Important este ca

toate cele trei camine culturale sa fie
terminate si sa nu stea inchise. Am
multe planuri in acest sens, iar daca
oamenii vor fi langa mine, le vom
impinge pe toate, asa cum ni le dorim.
- Alte proiecte finantate?
- As mentiona unul, legat tot de
infrastructura, in zona Dartu, unde vom
corecta un torent. Lucrarea se ridica la
113.000 euro, finantare obtinuta prin
GAL Ceahlau. De fapt, finantarea totala
prin GAL este de 150.00 de
euro, iar cu diferenta, de 35.000 euro,
vom construi un teren de joaca pentru
copii.
Toate aceste lucrari au darul de a
schimba multe din aspectele actuale din
comuna Poiana Teiului.
- Am remarcat in satele Petru Voda si
Poiana Largului cateva pensiuni...
- ...care pot demonstra ca, in comuna
noastra, exista si turism. Insa, la noi,
este unul de tranzit, nu ca la Durau sau
Borsec, asta ca sa dau doua exemple.
Pentru noi este important ca, in timp, in
comuna sa ramana turistii, dar nu dintre
cei care vin doar pentru manastirile de
la Hasca si Paltinu. Insa, pentru a-i
retine in comuna cat mai mult,
avem nevoie de investitii, fie private, fie
ale administratiei publice locale, toate cu
un singur scop: dezvoltarea capacitatilor
de agrement si cazare. Daca ne gandim
bine, in afara catorva unitati de
prelucrare primara a lemnului si a
cresterii animalelor, alta activitate
productiva nu mai avem. De-o vreme,
se observa o reasezare a activitatilor
comerciale, dar asta nu inseamna
dezvoltare economica.
- Care sunt viitoarele proiecte cu titlu
prioritar?
- Sunt multe pe care vreau sa le
realizam in viitorii ani. O parte le-am
spus, dar nu ma hazardez sa spun ca
voi face aia, ca o voi face pe cealalta.
Toate vor fi anuntate la timpul lor. Eu
cred ca putina tenacitate in demersuri
nu strica, iar eu sunt tenace si fac
demersuri peste tot pe unde stiu ca
exista sansa de a atrage beneficii pentru
comuna.
Ma bucur ca, in actiunile pe care le
intreprind, alaturi de mine este si
conducerea Consiliului Judetean Neamt,
reprezentata de domnul presedinte Ionel
Arsene.
Constantin NEGRU

