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Bilanţul primarului
Baciu, după 5 ani
de mandat:

Infrastructura rutieră
pe o lungime de
peste 68 km a fost
modernizată!
n Total străzi asfaltate: 22 km.
n Modernizare străzi comunale: 14,75 km.
n Modernizare drumuri agricole: 31,80 km.
n Trei terenuri de sport, cămine culturale,
modernizarea şcolilor, iluminatul public şi
alimentarea cu apă completează realizările.

Am sentimentul
datoriei împlinite!

Aceasta este convingerea
mea nezdruncinată după mai
bine de cinci ani de mandat.
Am candidat la postul de primar în 2012 pentru că nu mai
suportam să văd cum comuna
mea natală se instala în coada
celorlalte. Mi se spunea obsedant că dezvoltarea este o himeră şi că ar fi cale lungă de la
vorbă la faptă. Convins că „nu
se poate” este scuza neputincioşilor, m-am ambiţionat să
candidez la postul de primar. Unii m-au socotit nebun, pentru că o făceam contra primarului în funcţie, susţinut de colosul politic USL, cum era cunoscut
atunci. Nu mi-am frânt gâtul, cum mi se prezisese,
deoarece şi oamenii din Corbi simţeau acut nevoia
schimbării. N-am să spun acum că am preluat o situaţie dezastruoasă în plan administrativ. Şi n-o fac, întâi
pentru că nu-mi plac clişeele altora şi apoi pentru că
oamenii n-au uitat cum se prezentau lucrurile atunci.
Dar nu neg că atunci când am avut imaginea clară a
lucrurilor, m-am întrebat: „Doamne, în ce m-am bă-

gat, pe unde scot cămaşa acum?...” Dar cum n-aveam
timp de pierdut, m-am înhămat la muncă, aşa cum am
făcut în toate proiectele mele. Am început prin a face
o echipă în primărie, redând personalului responsabilitatea posturilor ocupate şi demnitatea - în ultimă
instanţă. După stabilirea ordinii priorităţilor, am trecut la rezolvarea problemelor cu mijloacele destul de
reduse pe care le oferea un buget gândit pe asigurarea funcţionării şi mai puţin pe dezvoltare, adoptat
de fosta administraţie publică locală. Reabilitarea şi
modernizarea drumurilor, inclusiv a celor de câmp
pentru a permite gospodarilor să-şi aducă recoltele
acasă, a fost pe primul loc. Pentru reuşită am regândit
strategia de atragere de fonduri suplimentare la bugetul local. În paralel am căutat soluţii şi pentru celelalte probleme, am întocmit şi promovat proiecte de
infrastructură şi am intrat în 2013 cu alte perspective
de dezvoltare durabilă. Pas cu pas, lucrurile au intrat
pe făgaşul normalităţii. Asta din punctul meu de vedere, pentru că mai apoi am descoperit că deranjam
destui dintre puternicii din plan local, judeţean şi nu
numai. Şi când fac asemenea afirmaţie, vizez mai ales
refuzul de a face compromisuri în ceea ce priveşte
respectarea legilor în vigoare sau a preceptelor bunului simţ. Aşa mi-am atras duşmănii puternice, chiar
şi din partea unora pe care-i credeam prieteni, care
n-au ezitat să mă atace pe toate căile posibile.
Nu ţin cu tot dinadinsul să mă laud cu ceea ce am
realizat în aceşti cinci ani de mandat. Faptele au pledat pentru mine şi pentru echipa care m-a sprijinit
şi fără de care mi-ar fi fost imposibil să aduc Corbii

în prima linie a localităţilor argeşene în curs de dezvoltare, astfel că la alegerile locale de anul trecut am
obţinut încă un mandat de primar. Am candidat din
nou deşi dovedisem că se poate orice atunci când ai
voinţă şi iubeşti oamenii şi locurile pe care ai văzut
lumina zilei. Şi am făcut-o pentru că lansasem nişte
proiecte aflate în derulare care, finalizate, n-ar mai fi
permis stagnarea. Mi-am asumat un risc enorm şi am
devenit ţintă, fiind lovit de unde mă aşteptam mai puţin. Tocmai de aceea am afirmat că stau în cumpănă
dacă-mi voi duce acest mandat la capăt şi că există
numai 1% şanse să mai candidez la al treilea în 2020.
N-am să stau acum să număr kilometrii de drum pietruiţi sau asfaltaţi ori de reţele prin care am dus apa
unde oamenii nici măcar nu visau acum cinci ani. Îi
las pe beneficiari s-o facă, pentru că aşa mi se pare corect. Repet: eu am conştiinţa datoriei împlinite, sentiment întărit de câte ori întâlnesc corbeni mulţumiţi
şi mai ales copii care se bucură, percepându-mă ca pe
un părinte care s-a îngrijit să le fie mai bine, scoţându-i din noroaie şi aducându-le apa la robinet! Orice
ar spune sau ar face cei ce nu mă au la suflet, nu mă
vor putea lipsi de această mulţumire, adevărat balsam
pentru rănile sufleteşti care mă chinuiesc uneori. De
voi pleca, am convingerea că am stabilit un punct de
referinţă pentru cei care mă vor urma în funcţia de
primar. Şi sunt convins că de-acum încolo Corbii au
viitor, pentru că oamenii sunt vrednici şi ştiu să se
respecte. Să ne-ajute Dumnezeu pe toţi, după cum
merităm!
Virgil Baciu, primar
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Rapsodia Păstorească 47 - sub sem
„Nu ne vindem ţara!”

Tradiţionala sărbătorire a Zilei comunei
Corbi are probabil cea mai solidă istorie în
judeţul Argeş. „Prima ediţie s-a desfăşurat la
data de 24 mai 1970”, anunţa duminică de
pe scena de „La Chilii” primarul Virgil Baciu, remarcând că în 28 mai 2017 se apropie
de cea cu numărul 50. Acest veritabil festival
păstoresc celebrează vechea ocupaţie a oamenilor locului, care i-au primit cu braţele
deschise pe oierii veniţi de la Jina Sibiului
prin 1776, de unde-şi lăsaseră vetrele străbune siliţi de asprimea stăpânirii austriece.
Şi ei şi-au găsit pe văile râurilor muntene
locuri potrivite pentru a-şi croi noi vetre,
printre fraţi, răspândidu-se prin ţinuturile
subcarpatice, unde-şi puteau creşte animalele, ca să-şi hrănească familiile. Aşa se
face că mai prin toate satele din astfel de
zone se găsesc aşezări botezate Pământeni
şi Ungureni, fără a se face deosebiri sau discriminări. Comunităţile păstoreşti din Ţara
Românească au păstrat de-a lungul veacurilor nu numai legăturile dintre ele, dar şi cu
ţinuturile de origine, de dincolo de crestele munţilor, chiar şi în vremuri vitrege, în
care fraţii erau despărţiţi de graniţe statale
impuse de puternicii lumii. Aşa se face că
la „Rapsodia Păstorească” nu lipsesc reprezentanţi ai acestor comunităţi, iar cântecele,
dansurile şi portul popular demonstrează
cât de adânci sunt rădăcinile înfipte în acest
pământ sfinţit cu sudoarea trudei şi cu sângele celor care l-au apărat de poftele liftelor
străine. Ne-am convins de aceasta duminică, la Corbi, când am privit parada populară
a formaţiilor artistice prezente la ediţia cu
nr. 47 a evenimentului, dar şi urmărind programele prezentate. N-au lipsit nici fraţii de
peste Prut, din Republica Moldova, cu care
comuna Corbi a strâns legăturile la iniţiativa
lui Virgil Baciu - cei de la Baimaclia şi cei
de la Vasilcău, în frunte cu primarii Anatol
Doibani, respectiv Gheorghe Cojocaru. Din
motive obiective, au lipsit cei de la Rădulenii

Vechi - a treia localitate înfrăţită cu Corbii.
S-a remarcat faptul că întregul folclor păstoresc are seva naţională grevată în amprenta
genetică şi chiar cântecele noi insistă asupra identităţii naţionale, constituindu-se în
adevărate proteste contra ofensivei globalizării, prin care se maschează tendinţele de
stăpânire străină asupra bogăţiilor acestui
pământ şi a oamenilor lui care-l fac să rodească prin muncă. Din păcate, oaspeţii au
avut parte de o surpriză neplăcută, din partea Poliţiei - după cum a denunţat public
situaţia primarul Baciu, cu legitimă revoltă,
de pe scena de la Chilii...

Comportament de
Ana Pauker - atitudine
kaghebisto-stalinistă

Aşa a caracterizat şeful administraţiei
publice locale din Corbi măsura interdicţiei
de a urca la Chilii autovehiculele ansamblurilor folclorice sosite la eveniment, aplicată
de către „şefa Poliţiei Domneşti”, care are
responsabilitatea menţinerii ordinii publice
în localităţile de pe valea Râului Doamnei.
Astfel, respectivele mijloace de transport au
rămas blocate pe drumul judeţean şi artiştii
cu toată recuzita, inclusiv cu instrumentele
necesare spectacolului, au trebuit să „bată
talpa” până în vârful dealului. „Acest moment de bucurie a fost umbrit pentru oaspeţii noştri, veniţi de la sute de kilometri
distanţă - cum este cazul cu fraţii din Basarabia. Eu, ca primar, m-am simţit umilit şi
m-am gândit că poate doar prin anii 19481959 se putea întâmpla aşa ceva. Practic,
această interdicţie a încălcat legile româneşti
şi europene, care nu permit împiedicarea liberei circulaţii a persoanelor. A fost mai rău
ca la anumite vămi şi voi face cunoscut acest
fapt fără precedent organelor abilitate!”, a
anunţat Virgil Baciu evident revoltat. Imediat după ce a coborât de pe scenă a avut, de
altfel, o discuţie telefonică pe această temă,

dar n-a precizat cu cine.

Parada cântecului,
dansului şi portului
popular

Superba zi de mai a fost după sufletele
oamenilor locului şi ale oaspeţilor, oferind
cele mai bune condiţii pentru debutul evenimentului. După vizitarea muzeului comunal, de la Căminul Cultural, centrul comunei a fost animat de parada ansamblurilor
folclorice participante la Rapsodia Pastorală 47. Rând pe rând au fost aplaudate cele
din Argeş, Vâlcea, Olt, Sibiu, Dolj, din Republica Moldova şi spectatorii au remarcat
paleta largă de culori specifice fiecărei zona
folclorice, dar şi ritmurile muzicale diversificate, pe care se dansa. Artiştii, mândri ca
Feţii-Frumoşi şi Ilenele Cosânzene din basmurile care legănau visele copilăriei bunilor
şi străbunilor noştri, precum şi urmaşii lui
Ducipal, calul lui Alexandru Macedon, călăriţi de descendenţii vechilor haiduci ridicaţi
din rândurile păstorilor, au făcut deliciul celor care au urmărit parada în drumul spre
„Chilii”, locul de desfăşurare al festivalului
păstoresc. Foarte mulţi dintre participanţi
erau curioşi să vadă expoziţia de mioare şi
animale de pază, care an de an face deliciul
cunoscătorilor şi nu numai al acestora. Paradoxurile au fost prezente la fiecare pas, căci
imaginile cu cai priponiţi de autoturisme de
teren sau cu câini de pază traşi la umbră sub
şasiurile lor aproape s-au banalizat.

Premierea anduranţei
în căsnicie şi a
vrednicilor crescători
de animale

Primarul Virgil Baciu n-a vrut să pună
la încercare răbdarea cuplurilor premiate de
comunitate pentru convieţuirea exemplară
pentru generaţiile mai tinere. Aşa că a programat festivitatea imediat după deschiderea oficială a evenimentului transmis la Absolut TV în direct. Cuplurile care au primit
diplome şi premii băneşti au fost: Maria şi
Ion Samoilă, Maria şi Ion Filipoiu, Maria şi
Ion Florescu, Maria şi Vasile Oprian, Angela
şi Gheorghe Vlaicu, Elena şi Gheorghe Popescu, Elisabeta şi Nicolae Gheorghe, Maria
şi Toma Puşcatu, Eugenia şi Petre Verdete,
precum şi Angela şi Gheorghe Cătană.
Dr. Ion Săvescu, preşedintele Asociaţiei
Crescătorilor de Animale „Corbii de Piatră”,
a urcat pe scenă şi a anunţat premiile pentru
expozanţii de ovine, care au fost destul de
frumoase, respectiv de 600 lei (locul I), 500
(II), 400 (III) şi de câte 300 lei pentru parti-

cipanţi. Alături de dumnealui a fost secretarul Federaţiei Crescătorilor oilor de munte,
Tuţi Ştefan. La categoria oilor ţurcane, cele
trei locuri au fost ocupate de Ion Cosmin
şi Stelian Poinaru, iar la berbeci, localnicul
Irinel Petrică s-a remarcat ca şi la Indagra,
fiind urmat de Mircea Crăciun (Slatina) şi
de Constantin Năstăsescu (Şuici). La „Alte
rase”, remarcaţii au fost Petre Săvescu (specializat pe rase franţuzeşti) şi Mihai Oproiu - unul dintre puţinii care menţin ţurcana
neagră, rasă aflată pe cale de dispariţie, deşi
este foarte rezistentă - un tânăr remarcat
pentru brânza excelentă pe care o produce şi
care i-a adus binemeritată faimă. Menţiuni
au primit Marin Mandea (Bîrla), Gheorghe
Telu (Sboghiţeşti-Nucşoara), Petre Metehoiu, Gheorghe Bobeanu, Gheorghe Gulie, Petruţ Şuţa, Gheorghe Bebeşelea, Vasile Diaconu, Daniela Şuţa, Gheorghe Groşanu, Sorin
Săroiu, Vasile Bădoi, Petre Rizoi, Gheorghe
Precup (Bică) şi Dumitru Liviu Oproiu.

Festival folcloric

Imaginea panoramică oferită de mulţimea adunată „La Chilii” era a unui târg anual, în care multitudinea produselor oferite
putea satisface sumedenie de gusturi. Cel
puţin pe partea gastronomică, puţine ar fi
fost de reproşat! Organizatorii se îngrijiseră
să amplaseze mesele pentru invitaţi sub umbrele, pentru a-i feri de razele soarelui, dar şi
de ameninţarea ploii. Norii însă nu s-au întunecat şi doar câteva picături s-au scuturat
din ei în reprize de bure care au mai domolit
căldura anunţată de meteorologi. Deliciul
gurmanzilor l-au făcut preparatele tradiţionale, începând cu brînzeturile - telemea, de
burduf, caşcaval - continuând cu roşii, castraveţi (inclusiv muraţi), şunculiţe, cârnaţi,
dar mai ales berbecuţii şi puii puşi să se perpelească la proţap până când carnea se topea
în gură. Roadele fructelor s-au preţuit prin
esenţele de prună sau struguri, prin sucuri şi
alte răcoritoare care au netezit drumul spre
casa sufletelor participanţilor.
În acest timp, pe scenă a început defilarea formaţiilor şi ansamblurilor folclorice, care şi-au prezentat programele, fiind
aplaudate cu căldură de către cei prezenţi.
Deschiderea au făcut-o grupurile locale
„Ciobănaşul”, coordonat de Claudia Radu,
formaţia de fluieraşi - de prof. Stănciulescu,
grupul feminin de pe lângă căminul cultural
condus de Claudia Rotaru, care au smuls ropote de aplauze. Au urmat cei de la Jina, din
Gorj, de la Baia de Fier, „Cheile Olteţului”,
de la Polovragi, de la Corbu-Olt, „Floricica”
de la Bîrla, „Glasul Munţilor”, de la Vaideeni
(Vâlcea) - în care vârstnicul Ion M. Săndoi a
evocat zecile de ani de ciobănie şi întâlnirile
cu ortacii din Corbi - „Floricica de câmpie”,
din Şerbăneşti, comuna Rociu (Argeş) şi
multe altele, dintre care n-au lipsit formaţiunile artistice de la fraţii de peste Prut,
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mnul reafirmării identităţii naţionale
primite cu o deosebită căldură de către toţi
cei prezenţi. Doinele păstoreşti, strigăturile,
dansurile specifice şi mai ales formaţiunile
de căluşari au provocat la hore în care s-au
prins toţi cei ce s-au simţit în stare ori s-au
lăsat îndemnaţi de inimi să nu rămână imobili pe scaunele lor sau pe margine. De remarcat că toate formaţiile şi ansamblurile au
primit diplome şi o lucrare artistică realizată
de meşterul popular Ion Rodoş şi elevii săi
de la Corbi.
În acest timp, la Corbi a ajuns o echipă
liberală în frunte cu Ludovic Orban, Virgil
Guran, Adrian Miuţescu, Florentin Popa,
deputatul Dănuţ Bica, Nae Eugen, Florin
Gardin, Vasile Chiroiu, Doru Georgescu,
prof. Marius Moisescu, primarii din Valea Iaşului, Nicolae Barbu (însoţit de vicele
Cristian Enescu şi de consilierul local Emil
Gorunescu) şi Poienarii de Argeş - Dragoş
Boncea, cu viceprimarul Cornel Panţeru.
De altfel, Virgil Baciu anunţase prezenţa
surpriză a unui vechi prieten, care s-a dovedit a fi Ludovic Orban, unul dintre candidaţii la şefia PNL, la alegerile din 17 iunie. Iar
liderul liberal s-a dovedit a fi un tip extrem
de simpatizat de cei prezenţi, cu care a socializat la modul cel mai firesc cu putinţă, ca
şi colegii care-l însoţeau, ce aveau în public
nu numai cunoştinţe, dar şi prieteni vechi.

Fraţii de peste Prut se
simt ca acasă la Corbi!

La marea sărbătoare de la Corbi au fost
invitaţi, pentru al doilea an consecutiv, primarii Gheorghe Cojocaru şi Anatol Doibani, edilii-şefi din localităţile Vasilcău (raionul Soroca) şi Baimaclia (raionul Cantemir)
din Republica Moldova, cu care s-au perfectat de vreo doi ani actele de înfrăţire, din
partea noastră. Oaspeţii n-au venit cu mâna
goală, ci au adus de peste Prut ceva din parfumul tradiţiilor locale, întruchipat prin
două grupuri de dansuri folclorice autentice. Ec. Anatol Doibani s-a declarat surprins
de îngemănarea atât de elocventă a obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti, care, indiferent
de cursul istoriei, şi-au păstrat frumuseţea
şi esenţa, căci asemănarea dintre spaţiile etnografie i s-a părut izbitoare: „Ne-am simţit
ca la noi acasă! Pot spune că sunt aproape
aceleaşi obiceiuri. Noi am vizitat muzeul din
Corbi şi am zărit acolo foarte multe lucruri
din vechime, covoare, ţesături, crestături...
N-am găsit vreo deosebire între acestea.
Unica pe care am identificat-o eu este în
ceea ce priveşte cojoacele, căci aici oile sunt
ţurcane, iar noi avem alte rase. În rest, nimic
diferit. Este fix ca la noi! Şi ce spune asta? Că
toţi suntem un neam!”
Ospitalitatea gazdelor i-a marcat pe cei
doi primari, care s-au declarat copleşiţi de
primirea de care au avut parte, dar mai ales

de modul în care „corbenii” le-au arătat prietenie şi dragoste frăţească: „Primarul este
un om bun, o personalitate extraordinară! Să ştiţi că ţine la românii noştri, cei din
Basarabia!”, a spus ec. Doibani. De aceeaşi
părere a fost şi omologul Gheorghe Cojocaru, care ne-a mărturisit: „Pentru noi, aceasta este a doua ediţie. Totul este foarte bine
organizat şi am avut parte de atât de multă
ospitalitate!... Oamenii sunt foarte primitori. Recent, am fost în Ucraina. Dacă acolo
acordam atenţie modului în care vorbeam şi
cum mă pronunţam, aici nu am probleme.
Ne-am integrat numaidecât! Am avut noroc
că l-am cunoscut pe dl. primar Virgil Baciu!
Este un om corect, cu caracter, din toate
punctele de vedere, familiar, extraordinar!
De aceea spun că norocul nostru a fost că
l-am întâlnit!”
Cei doi edili ne-a povestit cum anul trecut, când au venit la Bucureşti 450 de primari din Republica Moldova pentru a se
înfrăţi cu cei din România, nu toţi au înţeles
această idee, unii n-au găsit puncte comune
cu basarabenii, iar alţii au respins iniţiativa.
„Noi, însă, l-am găsit pe dl. Virgil Baciu şi
am făcut de îndată actul de înfrăţire. Ne rămâne să-l înregistrăm la Ministerul Regional şi la cel de Externe, pentru a merge mai
departe. Relaţia aceasta specială va continua
multă vreme de acum înainte!Dumnealor
din Corbi au venit la Vasilcău şi la Baimaclia şi au văzut că nu sunt diferenţe între
noi. Şi acolo se cresc oi, au venit şi de la noi
ciobani să vadă cum se cresc aici, pentru că
la noi sunt alte rase. Fiecare sat are ziua lui.
În Baimaclia se numeşte Hramul Satului,
care este legat de cel al bisericii. Mai avem
şi Festivalul Plăcintelor şi al Sarmalelor, iar
fraţii din Corbi sunt invitaţi să ni se alăture.
Anul acesta îi vom chema şi la Ziua Satului,
de Sfântă Măria cea Mică, pe 21 septembrie.
Şi la noi este sărbătoare mare, frumoasă,
unde îi felicităm pe oameni. Am venit aici
cu cântece de la noi, am adus oameni de-ai
noştri ca să vadă cum trăiesc fraţii de aici.
Admitem că în România oamenii o duc cu
mult mai bine decât în Republica Moldova,
şi asta o spunem deschis! De fiecare dată
când venim aducem oameni noi, ca să vadă
şi ei aceste lucruri... Iar peisajul este superb,
nu degeaba se vorbeşte că România e cu
adevărat frumoasă!”, a conchis primarul din
Baimaclia.
Sigur, bucatele tradiţionale sunt irezistibile, însă brânza de burduf de la Corbi
este trufandaua fără de care nu au cum să
se întoarcă acasă. Primarul din Vasilcău s-a
recunoscut cucerit de gustul şi textura brânzei de burduf: „Bucatele sunt foarte bune pe
aici, nici nu se discută! În primul rând, pentru noi, brânza de burduf este la mare căutare! Am şi comandă de dus acasă. Este foarte
gustoasă! Se fac şi la noi astfel de petreceri
- Vatra Satului, la începutul lunii octombrie

şi Sărbătoarea Mărului. Raionul nostru este
numărul unu în Republică la producţia de
mere, şi chiar avem foarte multe soiuri. Noi
ne mândrim acum cu vreo 830 de hectare
cu plantaţii de meri, la noi, acolo. Şi pentru
că nouă ne-a plăcut mult ce am văzut aici,
aducem cu noi oameni din diferite domenii - agricultură, cultură, învăţământ - ca
să culegem de aici câte ceva şi să ducem în
Republică...”

Diplome pentru VIP-uri

Premierea invitaţilor de seamă s-a făcut
spre seară, în jurul orei 17.30 şi a debutat cu
prof. universitar Tudorel Popescu, cel pentru care Corbii reprezintă încă „acasă”. Primarul Baciu l-a elogiat pentru că în urmă cu
câteva zile la Biserica din Piatră avusese o
discuţie cu unul dintre apropiaţii prinţului
Charles al Marii Britanii, Charley Otley. Englezul rămăsese de-a dreptul uluit când avusese ocazia să poarte o conversaţie cu un tip
înveşmântat în costum popular, nimeni altul
decât Tudorel Popescu, vorbitor al câtorva
limbi străine. Au urmat Simona Brătulescu,
vicepreşedintele Consiliului Judeţean, care a
primit şi diploma împreună cu trofeul de la
meşterul Rodoş, conferit preşedintelui Dan
Manu (aflat la Mălureni, la un eveniment
similar), după care au urmat, aleatoriu,
primarii Eugeniu Pătru (Pietroşani), Aurel Bălăşoiu (Rociu), Ion Gabriel Zăvoianu
(Domneşti) - prilej cu care Virgil Baciu şi-a
exprimat durerea că predecesorul Nicolae
Smădu nu mai este printre noi - Evlampie
Alecu (Brăduleţ), Benonie Ştefan (Aninoasa), Nicolae Barbu (Valea Iaşului), Gheorghe Voicu (Bîrla), Nicolae Pană (Coşeşti),
Anatol Doibani (Baimaclia, Republica Moldova), Gheorghe Cojocaru (Vasilcău, idem),
Ludovic Orban, dr. Ion Săvescu şi Constantin Băjenaru. Virgil Baciu a apelat la politicieni, şi mai ales la Ludovic Orban şi la ceilalţi
parlamentari să depună toate eforturile pentru unirea cu fraţii de peste Prut, începând
cu simplificarea procedurilor legale de obţinere a cetăţeniei române de către aceştia şi
a reiterat cererea de a se promova o Lege a
ţuicii, care să-i bage în legalitate pe producători. Liderul liberal l-a lăudat pe primar
şi le-a recomandat localnicilor să-l păstreze

mulţi ani în fruntea comunităţii, pentru că a
dat dovadă de vrednicie în conducerea treburilor publice. La fel s-a exprimat şi primarul Barbu, care a recunoscut public că a fost
depăşit de Baciu, cel care a spus că încearcă
să implementeze la Corbi un model de dezvoltare în colaborare cu antreprenorii. La
început de lună mai, în cadrul unei reuniuni
de acest gen, satul Stăneşti a fost ales să fie
promovat pe plan naţional şi nu numai. Iar
dovada bunei strategii a venit din faptul că
familia Mărăşoiu, de la Constanţa, a decis să
schimbe litoralul cu muntele şi să se mute
definitiv la Corbi!

Ediţia viitoare se va
desfăşura în două zile

Anunţul a fost făcut de către primarul
Virgil Baciu, care l-a motivat prin abundenţa formaţiilor artistice şi distanţele lungi de
câte 500-600 km pe care trebuie să le parcurgă - spre exemplu - fraţii de dincolo de Prut.
Marele show a început practic după căderea
întunericului, care n-a impietat cu nimic
desfăşurarea evenimentului şi nici transmisia televizată, deoarece au fost asigurate
sursele de alimentare cu energie electrică
şi reflectoarele şi-au făcut datoria din plin.
Invitaţii speciali înscrişi pe afiş, soliştii Răzvan Moţ, Nicu şi Nina Spânu, Elena Sima,
dar mai ales Ionuţ Langa, au făcut deliciul
celor care au rezistat „pe baricade” până
după miezul nopţii, la crăpatul de ziuă. „Nu
ne vindem ţara/ Nu ne dăm comoara/ Nu
vindem acest pământ” - a fost hitul propus
de către solistul originar din Munţii Apuseni
să fie imnul comunei Corbi, pentru că Virgil Baciu şi formaţiile artistice din localitate
l-au făcut cunoscut peste şapte hotare. În replică, primarul a plusat: „Eu l-am propus de
mult să fie imn naţional!” Iar cei prezenţi au
cântat cu patos versurile atât de îndrăgite şi
s-au prins într-o horă uriaşă, de parcă ar fi
vrut să cuprindă în ea ciuntitul rotund al pământurilor locuite de români. S-a petrecut
frăţeşte şi la final urarea „La Mulţi Ani, Corbi!” a fost rostită din suflet de toţi cei ce şi-au
dat întâlnire la ediţia cu nr. 48 de anul viitor.
Doru Bobi şi Cristina Dincuţă
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Bilanţul primarului Baciu, după 5 ani de mandat:

Infrastructura rutieră pe o lungime
n Total străzi asfaltate: 22 km.
n Modernizare străzi
comunale: 14,75 km.
n Modernizare drumuri
agricole: 31,80 km.
n Trei terenuri de
sport, cămine culturale,
modernizarea şcolilor,
iluminatul public şi
alimentarea cu apă
completează realizările.

STR ALEXANDRIA - SAT JGHEABURI

STR DISPENSARULUI - SAT CORBI

În centrele civice de la Corbi şi Poenărei s-au turnat echivalentul a câte 0,50 km covor asfaltic. Vă prezentăm în continuare situaţia defalcată, pe sate. Corbi
- 3,04 km, din care: Piua - 0,95 km, Dispensarului 0,54 km, Drumul Carului - 1 km + 0,55 km în execuţie. Satul Jgheaburi punctează cu Drumul Alexandria,
în lungime de 0,70 km. La Poenărei avem un total de
4,56 km: Iosif Poienăreanu - 1,5 km; Lt. David Păunescu - 2,05 km; Învăţător Popescu - 0,55 km şi Preot
Constantinescu - 0,46 km. Corbşorii totalizează cea
mai mare lungime, 5,14 km, după cum urmează: Rugina - 1,20 km; Maluri - 0,420 km; Luncii - 1,50 km;
Muscel - 0,55 km şi Uliţa Şcolii - 0,420 km. În Poduri
avem 2,54 km: Radu cel Mare - 0,40 km; Unirii - 1,12
km; Poduri 620 + 0,40 km în execuţie, care vor totaliza 1,02 km, la finalizare. În satul Stăneşti, cei 4,12 km
s-au divizat pe Erou Ungurenuş - 0,86 km, Pârâieşti
- 2,06 km şi Sfinţii Voievozi - 1,20 km.

STR DRUMUL CARULUI - CORBI

STR LUNCII

Pe ansamblul comunei s-au modernizat prin asfaltare străzi comunale în lungime totală de 14,75 km.
Satul Corbi totalizează 6,10 km, după cum urmează:
str. Sturzenilor - 0,55 km; Aldeşti + Cuptor Adrian +
Curjeansca - 0,85 km; Învăţător Ilinescu + Olandez
+ Tuderoiu - 1 km; Chiliilor - 0,850 km; Naum Râmniceanu - 0,350 km; Piua - 0,50 km; Răchiţii - 1,20
km; Cârstoilor - 0,55 km; str. Mogoeştilor - 0,25 km.
Satul Jgheaburi se înscrie cu 2,15 km: str. Punţii - 1
km; Învăţător Stanciu - 0,20 km; Mănăstirii - 0,50 km;
str. Morii - 0,40 km. În satul Poenărei s-a realizat str.
Preot Constantinescu, în lungime de 0,50 km. Corbşorii au punctat cu 0,6 km, din care str. Surpituri 0,30 km şi str. Luncii, tot cu 0,30 km. Satul Poduri are
o lungime a străzilor asfaltate de 2,6 km: str. Unirii
- 0,80 km; Poduri - 1 km; Codrului 0,15 km; Zăvoiului - 0,25 km; Râului - 0,25 km şi Ghinei - 0,15 km. În
sfârşit, satul Stăneşti a adunat 2,8 km străzi modernizate prin turnare de covor asfaltic: str. Ureanu - 0,80
km; Pârâieşti - 0,50 km; Valea Mare - 0,70 km şi str.
Valea Lupului - 0,80 km.

STR MANASTIRII - SAT JGHEABURI

STR MUSCELULUI

STR PIUA

STR RUGINA

Virgil Baciu a candidat în anul 2012, când a obţinut primul mandat de primar al comunei natale, cu
ideea de a dovedi că nu există ceva imposibil nici când
este vorba despre Corbi. Iar ceea ce a reuşit după ceva
mai bine de 5 ani de mandat rămâne la judecata cetăţenilor, care pot fi obiectivi. Oricum, a ajuns să fie
invidiat de omologi din alte comune pentru modul
exemplar în care s-a mişcat. Fără alte comentarii, vă
prezentăm o situaţie a investiţiilor realizate în această
perioadă.

Covor asfaltic turnat pe
drumuri - peste 22 km!

Străzi asfaltate
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EROU MIHAI UNGURENUS

DAVID PAUNESCU

INV POPESCU

PARAIESTI

PODURI

SF. VOIEVOZI

SURPITURI

UNIRII
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Drumuri agricole modernizate lungime de 31,8 km

AMENAJARE POD STR . UREANU SAT STANESTI

AMENAJARE POD STR. PARAIESTI 1, SAT STANESTI

Una dintre marile provocări pentru Virgil Baciu atunci
când a candidat a fost aceea care viza amenajarea unor drumuri de câmp, pentru a le permite gospodarilor să-şi aducă
recoltele acasă. Calificat de unii dintre cei ce nu aveau obişnuinţa de a se înhăma la muncă drept un pariu cu imposibilul,
încă din primul mandat, primarul Baciu a dovedit că teoria era
falsă. Argumentele care susţin afirmaţia se constituie în realizările din aceşti ani. În satul Corbi, de pildă, acestea totalizează
9,5 km, iar lista este destul de lungă: Drumul Alexe - 0,65 km;
Rotaru - 1,5 km; Coacăz - 0,60 km; Carpen - 0,50 km; Bucium
- 1 km; Costea - 0,15 km; Subjgheab - 0,60 km; Poiana Murgului - 0,80 km; Trestie - 0,40 km; Rotaru - 0,30 km; Zgaia - 0,50
km; Grui - 1 km; Subcoastă - 1,2 km; Izlaz - 0,30 km şi Muchia
Roşie - 0,30 km.
În satul Jgheaburi, lungimea drumurilor modernizate a
fost de 5,45 km: Alexandria Vârtop - 0,20 km; Izlaz Romica
- 0,45 km; Eremie - 0,30 km; Suhat - 1,5 km; Glodoasa - 1,5
km şi Spre Corbşori - 1,5 km. La Poenărei au fost 3,75 km:
Jan Săndulescu - 0,65 km; Bazin apă - 0,70 km; Zgaia - 0,60
km; Muscel - 0,60 km şi Izvor - 0,60 km. În Corbşori s-a înregistrat cea mai mare lngime - 10,80 km: Popa Vivi - 0,25 km;
Giurcan - 0,30 km; Boteanu - 0,90 km; Muscelului - 1,5 km;
Lacu cu bani - 1,5 km; Scondile - 1,5 km; Izvor - 1,5 km; Pod
- 0,50 km; Dogăreasa - 1 km; Dejanu - 0,50 km; Măcău - 0,80
km; În coastă - 0,30 km şi Iţă Colectorul - 0,25 km. În Poduri,
lungimea căilor modernizate a fost de 1,3 km: Cărbune, spre
Domneşti - 0,30 km; Paisi-Punte, 0,80 km şi Izlaz - 0,20 km.
Stăneştii dispun de 1 km drumuri de câmp modernizate: Izlaz
Valea Lupului - 0,50 km; Izlaz Valea Mare - 0,30 km şi Ureanu
Schit - 0,20 km.

Poduri peste nevoi

AMENAJARE POD STR. SFINTII VOIEVOZI 1, SAT STANESTI

AMENAJARE POD STR. SFINTII VOIEVOZI 2 , SAT STANESTI

AMENAJARE POD STR. VALEA MARE , SAT STANESTI

REFACERE POD SAT CORBI ,STR. PIUA

LUCRARI DRUMURI DE CAMP

De remarcat ar fi faptul că în aceşti ani, administraţia Baciu
a fost extrem de preocupată de asigurarea comunicării între
locuitorii despărţiţi de cursuri de ape. Astfel, s-au amenajat
sau modernizat poduri şi podeţe în satul Stăneşti, după cum
urmează: pe str. Ureanu, Pârâieşti 1 şi 2, Sf. Voievozi 1 şi 2 şi
Valea Mare. De asemenea, s-a refăcut şi podul din satul Corbi,
de pe str. Piua, iar în plan mai sunt şi alte proiecte.

DRUMURI AGRICOLE
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Corbi, localitate mai aproape de Europa!
Sub mandatele primarului
Virgil Baciu, localitatea sa
natală şi-a croit drum sigur
spre civilizaţia europeană
şi cei mai mulţi dintre
observatorii avizaţi susţin
că acesta este deja ireversibil. Dovezi convingătoare
se găsesc la tot pasul şi cel
mai încurajator lucru ţine
de faptul că în comuna de
pe Valea Râului Doamnei
s-au implementat în aceşti
ani investiţii private pe
baza accesării prin proiecte
a unor finanţări europene
de peste 1,5 milioane euro.
Şi sunt semne că lucrurile
nu vor mai încremeni în
acest punct. Întunericul a
fost alungat de pe drumurile de la Corbi, iluminatul
public a fost modernizat
şi funcţionează pe leduri.
Un alt punct de reper ţine
de finalizarea lucrărilor de
aducţiune a apei, iar reţelele de distribuţie, inclusiv
racordările la gospodăriile
beneficiarilor s-au realizat
în satele Corbşori, Stăneşti,
Poduri şi Poenărei.
Mare atenţie s-a dat
educaţiei tinerei generaţii,
astfel că imobilele în care
funcţionează şcolile gimnaziale au fost reparate,
modernizate şi au primit
dotări atât la Corbi, cât şi
la Stăneşti. La repararea faţadelor acestora s-a ultima
tuşă de vopsea s-a dat cu
materiale sponsorizate de
„Policolor”. Nu în ultimul
rând s-au modernizat grupurile sanitare de la Şcoala
Gimnazială şi de la Grădiniţa din Stăneşti, idem la
Şcoala Primară Corbşori şi
la Grădiniţa din Jgheaburi. Urmează ca de acelaşi
tratament să beneficieze
şi Grădiniţa de la Corbi.
Copiii şi elevii dispun
acum de condiţii civilizate
pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ
şi obţinerea performanţelor şcolare în cadrul unei
comunităţi locale care şi-a
păstrat gena curată, n-a
uitat cultul pentru muncă
şi pentru buna gospodărire
a treburilor proprii şi nu
numai.
Trebuie remarcat faptul
că în ciuda tranziţiei care
a distrus multe lucruri, la
Corbi încă mai funcţionează un Dispensar Medical
Uman, recent modernizat,
în care medicii supraveghează starea de sănătate a
populaţiei. Ce priveşte cu
îndreptăţită speranţă viitorul, deoarece este obişnuită
să se bazeze pe propriile-i
forţe şi nu să aştepte mila
cuiva!
Doru Bobi

DISTRIBUTIE APA
POIENAREI

DISTRIBUTIE APA
SAT STANESTI

LUCRARI
DISPENSAR CORBI

LOCURI DE MUNCA

MODERNIZARE
ILUMINAT PUBLIC
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„Uniţi şi partizani” au sărbătorit Ziua Naţională la Corbi
Primarul Virgil Baciu a avut o iniţiativă inedită, prin
care a sărbătorit în colaborare cu antreprenorii parteneri
din cadrul Romanian Bussiness Leaders (RBL) Ziua Naţională într-un mod mai aparte. Sub deviza „Uniţi şi partizani”, un grup de iniţiativă din Corbi şi nu numai s-a reunit
în ziua de 1 Decembrie în parcarea de la benzinăria situată în vecinătatea bazei sportive şi a liceului din comuna
Domneşti şi, de acolo, coloana de circa 30 autoturisme care
arborau drapelele tricolore s-a îndreptat spre Corbi, cu muzică patriotică, pe drumul de o rară frumuseţe care însoţeşte valea Râului Doamnei. În centrul comunei conduse de
Virgil Baciu au parcat la Căminul Cultural, unde membrii
ansamblurilor „Ciobănaşul” şi „Muguraş de fluier” pregătiseră un spectacol special, prin care s-au aniversat cei 99 ani
de la Marea Unire din 1918. Festivitatea s-a deschis prin

solemnitatea intonării imnului naţional, urmată de o slujbă
religioasă de pomenire a eroilor ce au adus jertfa supremă
pentru România Mare. S-au depus coroane şi jerbe de flori
la Monumentul Eroilor, unde s-au rostit alocuţiuni, după
care s-a dansat Hora Unirii în faţa instituţiei culturale de
către toţi cei prezenţi. Spectacolul oferit de tinerii artişti lo-

cali a fost salutat cu aplauze şi urale de către asistenţa care
a vibrat la cântecele şi dansurile păstrate cu sfinţenie în patrimoniul cultural al comunităţii locale, una care duce mai
departe moştenirea păstoritului şi a lucrării trudnice a gliei.
Continuarea firească a fost cu degustări de produse tradiţionale în care brânzeturile, cârnaţii, pastrama, dar şi fasolea
cu ciolan, precum şi cea de post - fără - au făcut casă bună
cu plăcintele şi prăjiturile, dar şi cu vestita esenţă de prune ce i-a făcut vestiţi pe oamenii locului peste şapte hotare
şi care le-a adus consumatorilor căldura soarelui de vară,
făcându-i să uite de frigul iernii. Şi, ca în vremea poveştilor de demult, petrecerea a ţinut trei zile, respectând încă
o dată tradiţia acestui neam binecuvântat de oameni care
ştiu să muncească, dar şi să petreacă, atunci când se cuvine.
Doru Bobi

NOI DOTĂRI ÎN PLAN CULTURAL-SPORTIV

Demn de reţinut este faptul că în aceşti 5
ani s-au construit trei terenuri multifuncţionale de sport la Corbi, Corbşori şi Stăneşti,
angajament asumat de către candidatul
Virgil Baciu în campania electorală pentru
alegerile locale din anul 2012. De asemenea,
s-au pus la punct bazinele de alimentare cu
apă de la Corbşori şi Slatina. Pentru conservarea tradiţiilor culturale şi transmiterea
nealterată a patrimoniului tradiţional către
generaţiile următoare, o mare atenţie s-a dat
în ultimii ani nu numai reabilitării şi modernizării, dar şi dotării căminelor culturale
de la Corbi, Corbşori şi Stăneşti. Acestora li
s-a adăugat amenajarea în acest scop a aşezământului cultural din Poenărei, unde a
prins contur un veritabil muzeu al satului.
Căminul Cultural Corbi a beneficiat de o
îmbunătăţire considerabilă a bazei materiale, fiind dotat cu: 320 scaune cu spătar; 20
mese în sala de spectacol; 2 ansambluri dulap-vestiar cu 15 compartimente; 4 banchete-vestiar; 1 dulap pentru depozitarea costumelor populare; 2 oglinzi pentru camera
artiştilor; 10 cuiere pentru vestimentaţie; 18
costume populare bărbăteşti şi 33 de damă;
1 cimpoi, 20 fluiere, 2 LCD-uri Full HD 106
cm, 2 DVD Player(e), 2 sateliţi cu 1 amplificator, 1 mixer sonorizare, 3 microfoane
fără fir, 4 subwoofwer(i) cu 1 amplificator
aferent, 1 cortină scenă culoare bordo, plus
ignifugata, 1 videoproiector, 1 ecran proiecţie şi 1 aparat foto digital. Similar a fost dotat
şi Căminul Cultural din satul Stăneşti, cu:
200 scaune confecţionate din lemn masiv;
1 buc. cortină scenă, 1 oglindă, 14 mese, 8
rafturi tip bibliotecă, având 7 poliţe; 1 birou
cu scaun ergonomic, 2 fotolii, 1 dulap cu
vitrină, oglindă şi cuier, 1 vestiar-dulap cu
15 compartimente, 2 banchete fără spătar,
2 cuiere tip pom, câte 10 costume populare
pentru femei şi bărbaţi şi 1 dulap depozitare
cu 2 compartimente. Pe partea tehnică, dotarea este semnificativă, incluzând instalaţie
completă de sonorizare (2 boxe coloana line
array active 6x4, amplificator 500 W, egalizator 130 Hz-20 KHz, 2 buc. subwoofer de
1.200 W, soundcraft-mixer 8 canale, procesor de efecte cu dimensiunile 330x91x362
mm, SM vocal series, un microfon fără fir,
pachet cu 5 cabluri (din care 2 buc. de 10
m, 2 de 5 şi 1 buc. de 2 m), videoproiector
rezoluţie WXGA 3000 Im contrast 10000:1,
ecran proiecţie cu trepied universal 180x180
cm şi laptop 4Gb RAM. Sunt exemple care
dovedesc reala preocupare a administraţiei
publice locale pentru acest domeniu atât de
sensibil pe care îl gospodăreşte pentru a-l
putea transmite mai departe.
Doru BOBI
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