
 
„De astăzi, uşile sunt deschise!” 
Peste 500 de oameni la inaugurarea Casei de Cultură din Feldioara 
 
Mircea PETRUSE 
3 iunie 2009 va rămâne, cu siguranŃă, o zi de referinŃă pentru viaŃa şi chiar istoria 
comunei Feldioara. Evenimentul care i-a făcut pe localnici să-şi lase deoparte 
treburile gospodăreşti obişnuite a fost inaugurarea Casei de Cultură, peste 500 de 
oameni luând pur şi simplu cu asalt clădirea refăcută din temelii. 
Imaginile grăiesc de la sine, iar curiozitatea şi interesul manifestat de feldioreni 
pentru deschiderea acestui obiectiv social-cultural au depăşit orice previziuni şi 
aşteptări. Au fost de faŃă reprezentanŃi ai autorităŃilor locale şi judeŃene, inclusiv 
preşedintele Consiliului JudeŃean Braşov, Aristotel Căncescu, oameni de afaceri, 
directori ai unor instituŃii publice şi societăŃi comerciale, foarte mulŃi elevi, dar şi 
oameni obişnuiŃi de diferite vârste şi ocupaŃii profesionale. 
Neglijată zeci de ani, clădirea Casei de Cultură a fost reabilitată din temelii în numai 
cinci luni de zile, cu eforturi aproape supraomeneşti din partea primarului Sorin Taus, 
viceprimarului Silviu Trifan, funcŃionarilor din Primărie, precum şi a echipelor de 
muncitori care au lucrat de multe ori în program prelungit, uneori chiar zi şi noapte. 
Desigur, oricâte eforturi şi demersuri ar fi făcut autorităŃile locale şi judeŃene, fără 
fondurile acordate de Guvern, prin intermediul ministerului de resort, circa 30 miliarde 
de lei vechi, repunerea obiectivului în circuitul social şi cultural nu ar fi fost posibilă 
sau ar fi fost amânată încă o bună perioadă de timp. 
Aşa cum spuneam, imobilul a fost refăcut din temelii, deoarece se afla într-o stare de 
paragină. Practic totul a fost complet schimbat, iar în plus au fost amenajate foarte 
multe săli şi spaŃii care au şi primit o destinaŃie precisă, în concordanŃă cu cerinŃele şi 
exigenŃele unei modernităŃi care a început să se instaleze şi să-şi spună cuvântul şi 
în mediul rural.  
S-au executat absolut toate amenajările interioare, s-au făcut consolidări şi zugrăveli 
în interior şi exterior, acoperişul este nou-nouŃ, uşile şi ferestrele sunt din termopane, 
în timp ce instalaŃiile tehnico-sanitare şi electrice au fost complet înlocuite. S-au 
montat calorifere şi două centrale termice care vor asigura încălzirea centrală, 
instalaŃii şi aparate electrice de iluminat ultramoderne, instalaŃii de aer condiŃionat 
pentru perioada de vară, s-a refăcut complet sala de spectacole (scenă, scaune, 
pardoseală etc.), amenajându-se la subsol şi la etaj spaŃii pentru bucătărie, 
bibliotecă, sală de fitness, grupuri sanitare cu gresie şi faianŃă. 
MulŃi feldioreni au vizitat clădirea încă de pe timpul când lucrările erau în plină 
desfăşurare, curioşi să vadă cum poate fi transformat un imobil aflat în paragină într-
o instituŃie modernă şi multifuncŃională. Unora nu le-a venit să creadă ceea ce au 
văzut cu ochii lor, considerând că această investiŃie nu va putea fi finalizată într-un 
timp atât de scurt. Ei bine s-au înşelat, iar acum două zile au venit din nou să se 
convingă de faptul că totul este real şi că de acum înainte vor avea la dispoziŃie un 
loc în care să petreacă şi să se distreze cu ocazia diferitelor evenimente din viaŃa 
comunităŃii. 
„VeniŃi la toate manifestările culturale!” 
Vizibil emoŃionat, primarul Sorin Taus a vorbit în faŃa unei săli arhipline (cele 300 de 
locuri din sală au fost total insuficiente) despre importanŃa respectării şi păstrării 
tradiŃiei şi culturii într-o comunitate cum este aceea din Feldioara, comunitate în care 
au convieŃuit la modul cel mai paşnic şi mai armonios mai multe etnii de-a lungul 
veacurilor. 



„TradiŃiile şi cultura unei comunităŃi sunt foarte importante pentru viaŃa oamenilor. Am 
moştenit în acest sens lucruri foarte bune de la înaintaşi, motiv pentru care îi 
încurajez pe tineri să continue aceste obiceiuri, să respecte şi să ducă mai departe 
toate valorile perene. TradiŃiile spirituale româneşti trebuie continuate. Comuna 
noastră nu mai este o localitate izolată şi necunoscută pe harta Ńării, iar oraşe mari 
precum Bucureşti şi Braşov sunt tot mai interesate de noi. VeniŃi şi participaŃi la toate 
manifestările culturale, deoarece de astăzi uşile sunt deschise”, le spunea primarul 
celor prezenŃi miercuri seara în sala de spectacole. 
Cu ocazia inaugurării Casei de Cultură, edilul şef a Ńinut să mulŃumească Consiliului 
JudeŃean Braşov, personal preşedintelui Aristotel Căncescu, pentru sprijinul financiar 
acordat Feldioarei, viceprimarului, funcŃionarilor din Primărie care au stat permanent 
„la dispoziŃia mea şi a cetăŃenilor”, neuitând să le mulŃumească şi celor de la firma 
constructoare, SC Termoconfort, conducerii şi muncitorilor care s-au achitat mai mult 
decât onorabil de toate sarcinile. 
„Nici un primar nu e aşa puternic ca primarul dvs.” 
La rândul său, preşedintele Consiliului JudeŃean Braşov, Aristotel Căncescu, care 
este şi şeful pe linie de partid (PNL) al primarului din Feldioara, a dorit să-i felicite pe 
toŃi cei care au contribuit la „acest frumos eveniment”.  
„Avem mulŃi primari buni în judeŃ, dar nu avem nici unul care să fi reuşit aceste 
performanŃe. Primarul dumneavoastră, Sorin Taus, a reuşit nu doar să refacă din 
temelii această instituŃie de cultură, ci şi alte obiective sociale şi culturale din zonă, 
cum ar fi Căminul Cultural din Rotbav, cel din ReconstrucŃia, Şcoala Generală din 
cartierul Brazilor, bisericile, ca să nu mai vorbim de reabilitarea drumurilor. Vă spun 
asta deoarece am nouă ani de când conduc judeŃul şi ştiu ce vorbesc. Sunt prieten 
cu primarul dumneavoastră. Dacă într-un an s-au făcut atâtea lucruri, vă daŃi seama 
câte se vor mai putea face de acum încolo. Vă garantez că în judeŃ nu va exista nici 
o şcoală, Cămin Cultural sau drumuri care să nu fie reparate, iar pe de altă parte vom 
continua să acordăm sprijin pentru biserici şi lăcaşuri de cult. Închei spunându-vă că 
în judeŃ sunt mulŃi primari foarte buni, dar nici unul nu este aşa puternic şi tenace 
cum e primarul dumneavoastră”, a conchis Căncescu. 
Mărturisesc că rar mi-a fost dat să aud asemenea cuvinte de laudă, probabil sincere, 
la adresa unei persoane, fie ea şi un primar, mai ales că ele vin din partea unui şef 
de for judeŃean şi de partid (sper să nu stârnească invidie). 
La finalul festivităŃilor de inaugurare a Casei de Cultură preotul din localitate a Ńinut o 
slujbă de sfinŃire, binecuvântând lăcaşul şi pe lucrătorii care au muncit din greu la 
refacerea lui. 
MenŃionez că la începutul acestei săptămâni şi Căminul Cultural din Rotbav a fost 
inaugurat, clădire refăcută şi ea, la rândul său, din temelii, iar zilele următoare va fi 
redat circuitului social şi cultural şi Căminul din ReconstrucŃia, ale cărei lucrări de 
modernizare şi dotare au fost, de asemenea, finalizate.           
 
 
Proiecte fezabile privind dezvoltarea zonei 
Întrucât localităŃile ReconstrucŃia şi Rotbav nu erau cuprinse în proiectul privind 
canalizarea, proiect ce include şi o mare şi modernă staŃie de epurare la Feldioara - 
având ca operator regional Compania RA Apa Braşov - Primăria va elabora şi 
depune în scurt timp un proiect de canalizare a celor două sate în valoare de 2,5 
milioane de euro, pe Măsura 3.2.2. privind accesarea de fonduri nerambursabile de 
la Uniunea Europeană. 



Banii pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate vor fi alocaŃi din bugetul local al 
comunităŃii, suma necesară ridicându-se la 1,5 miliarde de lei vechi. 
Apele vor fi aduse la Feldioara, unde va fi construită cea mai modernă staŃie de 
epurare din Ńară. Această investiŃie ar putea începe chiar din această vară, funcŃie de 
atribuirea licitaŃiei. 
Vrând să fie pregătită din timp, Primăria a finalizat deja Extrasele de Carte Funciară 
privind intabularea terenurilor aparŃinând domeniului public al localităŃii, iar zona de 
construire a staŃiei de epurare va fi undeva în spatele CetăŃii vechi Ńărăneşti.   
 
 
 


