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Ana Ancuta, un primar optimist si
planurile sale
• sefa administratiei din Poiana Teiului
nea destainuit citeva din planurile de
viitor • „Oamenii se bucura de
realizarile mari, dar si de cele mici,
uneori poate chiar mai mult. De aceea
trebuie sa le imbinam pe ambele pentru
a ajunge la sufletul lor si sa le dam
satisfactie", a declarat primarul Ancuta •
Comuna Poiana Teiului, o asezare de
munte pitoreasca, bine situata in galeria
unitatilor administrative de pe Valea
Bistritei, cu oameni gospodari, incearca
prin administratia locala, insemnind
primarie, aparatul tehnic si consiliul
local, saconstruiasca pentru prezent,
dar mai ales pentru viitor o imagine in
ton cu realitatile vremurilor actuale.
Vremuri in care se vorbeste despre
cresterea nivelului de trai al populatiei
prin atragerea de investitii si
implementarea deproiecte cu si fara
finantare europeana in toate sectoarele
ce tin de viata sociala si economica a
comunitatii. Si ne referim aici la cu tot
ceea ce inseamna infrastructura,
educatie, cultura sau turism. Despre ce
si cum cu strategia de dezvoltare a
comunei Poiana Teiului aveam sa aflam
cite ceva de la primarul Ana Ancuta, o
femeie vesela si optimista, agreata de
electorat in iunie 2016. Aceasta nea
spus ca planuri si proiecte sint multe, la
fel ca sin alte locuri, dar totul depinde de
banii avuti la dispozitie. „In comuna
noastra exista doua mari proiecte pe
care eu le catalogaz a fi de suflet.
Proiectul de reabilitare si modernizare a
drumului comunal Dreptu, pe o lungime
de 4,8 km, inceput din 2006, dar care sa
impotmolit mereu si a ramas in stadiu de
realizare de 23%. Cit ma priveste, din
iulie 2016, de cind am preluat functia de
primar, am reusit sa asfaltez 1.200 de
metri din acest drum, continuam cu
rigolele, oprindune insa din cauza racirii
vremii. Spuneam, un proiect de suflet,
pentru ca am rezolva necazul a peste
500 de oameni care locuiesc in
vecinatate, avind drept cale de acces
acel drum. Este un proiect greu, pentru
ca presupune consolidari de maluri.
Sper ca impreuna cu alesii nostri locali
sa reusim sa implementam acest proiect
si sa mergem cu asfaltari de macar un
km pe an, ca pina la finalizarea
mandatului sa avem incheiata
investitia", a declarat primarul Ancuta.

Cit priveste cel deal doilea proiect de
suflet la care afacut referire, acesta are
in calcul finalizarea si receptia finala la
extinderea Scolii Gimnaziale Iustin
Pirvu. „Si acest proiect a inceput din
2006. Anul trecut, cu bani de la bugetul
local am reusit sal finalizam, acum
ocupindune de receptie, pentru ca mai
apoi sa obtinem autorizarile ce se
impun", am mai aflat de la
interlocutoarea noastra. Sigur,
administratia pe care o conduce mai are
in vedere si alte obiective utile comunei.
Dincolo de drumuri sar dori
modernizarea macar a unui camin
cultural, din cele trei de pe raza
comunei, cel de la Galu, pentru care a
fost deja semnat contractul de finantare
in valoare de 15 miliarde lei vechi, in
prezent aflinduse in procedura de
licitatie. „Sufar enorm pentru ca nu
avem un spatiu adecvat organizarii
activitatilor culturale. Actiunile dedicate
Sarbatorilor de iarna, la care au
participat copii, maturi si batrini, au fost
gazduite de spatiul insuficient de la After
School. Vrem cu tot dinadinsul sa existe
un camin cultural modern si functional.
Avem «forte» culturale si dorinta din
partea populatiei. Asa ca trebuie sa le
satisfacem dorinta. Am invatat de cind
lucrez la Primaria Poiana Teiului, mai
intii ca vice si acum ca primar, ca
oamenii se bucura de realizarile mari,
dar si de cele mici, uneori poate chiar
mai mult. De aceea trebuie sa le
imbinam pe ambele pentru a ajunge la
sufletul lor si sa le dam satisfactie", zice,
plina de optimism, primarita din Poiana.
Discutia purtata cu Ana Ancuta a fost
mult mai ampla, nea mai spus despre
investitiile de perspectiva, dar
deocamdata neam oprit aici, cu
promisiunea ca va continua intrun viitor
apropiat.
Sint sapte in Neamt
Ana Ancuta a inceput activitatea in
administratie in legislatura 20122016,
fiind aleasa ca viceprimar al localitatii,
inainte de aceasta functie lucrind in
domeniul silvic (a si terminat un liceu de
profil), ca economist. Apoi sa decis sa
candideze la alegerile din 5 iunie anul
trecut din partea aliantei PSDUNPR si a
avut cistig de cauza, obtinind 1.005
voturi. Astfel, ea se numara pe lista
celor sapte unitati teritorial
administrative nemtene conduse de
femei. Pe aceasta se mai afla
„veteranele" Valeria Dascalu, primar la
Sabaoani, Maria Petrariu, primar la
Vinatori Neamt, Georgeta Blaj, primar la
Botesti si Aurora Balan, primar la
Gircina, alaturi de ele mai fiind Daniela
Ursachi, la Tasca si Vasilica Cretu, la
Dobreni.
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