Cristian Dumitrescu şi Miron Mitrea susţin
proiectele comunei Goleşti

Alături de echipa USL, primarul Alexandru Zar vrea să
facă din Goleşti „cea mai frumoasă localitate din
judeţul Vrancea“
Parlamentarii Cristian Dumitrescu (candidatul USL pentru Colegiul 2 Senat) şi
Miron Mitrea (candidatul USL în Colegiul 4 pentru Camera Deputaţilor) susţin proiectele
de investiţii care vizează modernizarea infrastructurii din comuna Goleşti. Alimentare cu
apă, canalizare, staţie de epurare, asfaltarea străzilor sunt doar câteva din proiectele pe
care administraţia locală din Goleşti le are în derulare. „Aceste proiecte au fost posibile
cu sprijinul preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, dar şi cu
sprijinul parlamentarilor Cristian Dumitrescu şi Miron Mitrea“, a afirmat primarul
Alexandru Zar.
În Goleşti a fost demarat un amplu proiect de asfaltare a străzilor. Lucrările de
modernizare începute de primarul Alexandru Zar le oferă locuitorilor un trai mai bun şi condiţii
civilizate de locuit. În acest moment se află în plină modernizare strada Oituz, unde se execută
lucrări de asfaltare, se fac şanţuri dalate de scurgere şi colectare a apelor pluviale şi se construiesc
poduri şi podeţe. Valoarea investiţiei este de 565 mii lei fără TVA, bani ce provin de la bugetul local
şi are ca beneficiari 60 de familii. „Acest proiect face parte din unul mult mai amplu privind

modernizarea străzilor din Goleşti. Această investiţie a fost făcută pentru măsura 3.2.2,
proiectul a fost efectuat în 2009-2010, a fost aprobat, dar nu a fost finanţat de Guvernul
Boc. Din aceste motive am luat decizia de a începe reabilitarea străzilor cu fonduri
proprii“, a spus primarul Alexandru Zar.
Pentru anii următori, primarul Alexandru Zar are în vedere modernizarea şi altor străzi tot
cu bani de la bugetul local în situaţia în care proiectul nu va fi finanţat de la nivel naţional.
Proiectul în integralitatea lui prevede modernizarea tuturor străzilor din localitate însumând 22 de
kilometri de drum, prevăzuţi cu rigole de scurgere, poduri şi podeţe.
Sistem de canalizare prin proiectul VranceAqua
Primarul Zar spune că nu poate realiza modernizarea străzilor din localitate până când nu
se fac recepţia finală la reţeaua de alimentare cu apă din satul Cerdac şi canalizarea pentru toată
localitatea. „Eu cred că lucrările de canalizare şi apă vor fi finalizate în primăvara anului
2013, poate şi mai devreme dacă timpul va permite constructorului să finalizeze. De
asemenea, un lucru de menţionat este repararea străzilor în urma lucrărilor. O localitate
care are apă, canalizare şi în curând străzi modernizate va putea fi numită o localitate cu
oameni gospodari şi cu o administraţie locală care se preocupă la fiecare pas de
problemele oamenilor. Toate aceste lucrări au fost realizate cu sprijinul autorităţilor
locale, dar şi cu sprijinul domnului Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean
Vrancea. Sunt sigur că şi în viitor domnul preşedinte Marian Oprişan va avea ochii
aţintiţi spre comuna noastră. Locuitorii din Goleşti trebuie să ştie că doar votând echipa
USL, respectiv deputatul Miron Mitrea şi senatorul Cristian Dumitrescu vom putea face
din Goleşti cea mai frumoasă localitate din judeţul Vrancea“, a mai spus primarul din
Goleşti. Alexandru Zar a afirmat că guvernele Boc au refuzat să finanţeze proiecte importante
pentru comunitatea locală. „Nu pot să nu spun public faptul că Guvernul PDL, condus de
Boc şi Băsescu nu a vrut să finanţeze două proiecte care erau deja aprobate pentru
comuna noastră. Este vorba de alimentarea cu apă în satul Cerdac şi construirea unui
nou stadion. Este o mândrie pentru mine că deţinem la ora actuală una dintre cele mai
bune echipe de fotbal din judeţ - Naţional Goleşti“, a mai spus acesta.
„Pe 9 decembrie alegem echipa USL“
Primarul Zar a adăugat că în această perioadă elaborează documentaţia privind extinderea
reţelei electrice în Satul Vechi pentru un grup de case şi locuinţe care nu au posibilitatea de
racordare la energia electrică. Fondurile necesare sunt în jur de 50 mii lei şi provin de la bugetul
local. „De adăugat este faptul că am finalizat lucrările de întreţinere şi izolare termică a
unor incinte din cadrul Căminului Cultural şi Dispensarului Medical. Aceste lucrări au fost
realizate pentru a crea condiţii pentru buna desfăşurare a activităţii în instituţiile
respective. Alături de mine s-a aflat viceprimarul Vasile Bostănaru care m-a sprijinit în
rezolvarea problemelor privind gospodărirea localităţii“, a mai spus edilul şef din Goleşti.
Alexandru Zar a mai spus că pe 9 decembrie vrâncenii şi românii trebuie să voteze echipa
USL. „Vreau ca oamenii să înţeleagă ca pe 9 decembrie să alegem echipa USL, echipa
câştigătoare pentru Goleşti şi pentru România. De 8 ani suntem în opoziţie şi am reuşit
să fac lucruri bune pentru localitate. Dacă eram la guvernare sunt sigur că Goleştiul era
mult mai mult dezvoltat. Îmi doresc ca locuitorii din Goleşti să voteze USL pentru a fi
sprijiniţi la rândul nostru să facem lucruri deosebite pentru oameni“, a mai spus primarul
Alexandru Zar.

