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Am realizat multe investiþii
importante împreunã, însã

mai avem  multe de fãcut. Doresc
pentru localitatea noastrã, pentru
comunitatea în care trãim cu toþii,
un nivel de trai ridicat, un grad de
civilizaþie crescut, cu alte cuvinte o
viaþã mai uºoarã. Vreau sã lãsãm
ceva în urmã, sã construim ceva
durabil pentru tinerii din Corbi,
pentru copiii noºtri.
Infrastructura rutierã va
fi, de asemenea, un
domeniu de intervenþie
prioritar pentru viitor,
iar crearea de locuri
de muncã, prin
atragerea investitorilor,
va reprezenta o
preocupare continuã
pentu mine.

Dragii mei
Corbeni, se încheie o
etapã grea, patru ani în care contextul economic ºi politic nu ne-
a fost favorabil. Viitorul ne oferã însã ºansa de a putea construi
împreunã, de a moderniza comuna noastrã, de a spera la mai
bine! 

Continuarea în pag. 8

Primar, Mihai Ungurenuº

Rapsodia
Pãstoreascã:

La Corbi
tradiþiile
sunt
sfinte! 
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Am vrut ca locuitorii comunei Corbi sã
trãiascã mai bine. Acum patru ani, atunci
când mi-au acordat din nou încrederea,
le vorbeam despre nevoia de dezvoltare
a localitãþii. Eu cred cã nu i-am
dezamãgit. Nici eu ºi nici Consiliul Local.
Atât Executivul pe care l-am condus, cât

ºi Consiliul Local, sau “Parlamentul
comunei”, cum îmi place mie sã-i spun,
au demonstrat cã pot face lucruri bune
împreunã, pentru cetãþeni. Desigur,
întotdeauna existã loc de mai bine, sau
loc de mai multe proiecte. Pe cine sã dau
vina, pe mine, pe Consiliul Local, pe

criza financiarã sau pe nepãsarea foºtilor
guvernanþi, care au uitat cã România nu
se împarte în roºu, portocaliu, galben,
verde sau albastru? Eu ºi Consiliul Local
ne-am dorit ca, la aceastã orã, sã vorbim
doar de realizãri. Dar nu se poate, pentru
cã aºa este în viaþã. Nu le poþi avea pe
toate deodatã! Dar, în fiecare zi mi-am
dorit sã fie un pic mai bine pentru noi,
pentru Corbi, pentru aceastã frumoasã
comunitate. Este timpul sã privim puþin în
trecut, sã ne amintim obiectivele pe care
administraþia din Corbi le-a realizat, ºi
apoi este necesar sã analizãm.  

Mihai Ungurenuº, 
primar Corbi 

1. Reabilitarea albiei Râului Doamnei;
2. Construcþia podului peste Râul

Doamnei, în punctul Stãneºti-Poduri ºi
Corbºori-Bulduri;
3. Construcþia de podeþe în punctele:

Valea lui Boureþ, Valea Tocii, Valea
Patului, Piuã;
4. Refacerea punþilor de acces;
5. Repararea ºi întreþinerea drumurile

comunale;
6. Traversãri cu tuburi a drumurilor

comunale, pentru scurgerea apei;
7. Asfalt pe 1 km în satul Jgheaburi;
8. Canalizarea drumului în punctul “La

Doroghean”;
9. Consolidarea podeþului în punctul

Mormonea, pentru trecerea spre cimitir;
10. Aprobarea proiectului pentru

asfaltarea Drumul Carului ºi reabilitarea
podului peste Râul Doamnei, în punctul
Piuã, proiect în valoare de 500 mii euro,
finanþare europeanã;

11. Amenajarea parcãrii din faþa
Primãriei;
12. Reabilitarea ºcolilor ºi a grãdiniþelor;
13. Amenajarea parcurilor ºi a locurilor

de joacã pentru copii;
14. Împrejmuirea stadionului de la

ªcoala Stãneºti ºi ªcoala Corbºori;
15. Împrejmuirea cu garduri metalice a

ºcolilor Corbi ºi Stãneºti;
16. Modernizarea Cãminului Cultural

Corbi;
17. Înfiinþarea Muzeului Satului;
18. Construcþia scenei pentru spectacole

în aer liber;
19. Construirea unei sãli de nunþi ºi

dotarea cu mobilierul necesar;
20. Împrejmuirea Cãminului Cultural

Corbi ºi a Primãriei;
21. Modernizarea clãdirii Primãriei ºi

dotarea cu aparaturã modernã;
22. Instalarea camerelor video în locuri

publice, pentru siguranþa populaþiei;

23. Finalizarea lucrãrile de extindere la
sistemul de alimentare cu apã în satele
Corbi ºi Jgheaburi;
24. Continuarea lucrãrilor de aducþiune a

apei potabile spre satele Corbi, Corbºori,
Stãneºti ºi Poduri;
25. Achiziþionarea de conducte pentru

distribuþia apei în satele Corbºori, Stãneºti
ºi Poduri;
26. A fost întocmit ºi aprobat proiectul

pentru distribuþie apã în satul Poenãrei;
27. Întocmirea proiectului pentru

canalizare în satele Corbi ºi Jgheaburi;
28. Schimbarea reþelei electrice ºi

înfiinþarea unor puncte de transformare;
29. Modernizarea sistemului de iluminat

public;
30. Întocmirea proiectului pentru

panouri voltaice, în sistemul de iluminat;

31. Implementarea proiectului cu
finanþare europenã pentru   calificarea a
180 persoane în tricotaje ºi ceramicã;
32. Plantarea a 50 de mii de puieþi de

salcâm pe terenurile cu risc de alunecare;
33. Achiziþionarea clãdirii pentru moarã;
34. Reabilitarea parþialã a clãdirii

dispensarului comunal;
35. Cadastrarea domeniului public ºi a

islazurilor de pe raza comunei Corbi;
36. Întocmirea proiectului pe Ordonanþa

de Guvern Nr. 7 pentru reabilitarea
stadionului din satul Corbi. Proiectul a fost
blocat de Guvern; 
37. Achiziþionarea de buldoexcavator,

remorcã ºi plug pentru deszãpezire;
38. Întocmirea Planului de Urbanism

General al comunei Corbi.

Întotdeauna existã loc de mai bine! 

Localul modern al Şcolii din Corbi

Pod peste Râul Doamnei

Şcoala din Corbşori Şcoala Stăneşti

Obiective realizate 
în 2008 - 2012
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Gheorghe ªimon, sat Corbi
Eu sunt alãturi

de primarul
Ungurenuº. Sunt
foarte mulþumit de
primarul nostru ºi
de activitatea
Consiliului Local.
S-au fãcut lucruri
bune pânã acum ºi
se vor face în
continuare.
Primarul nostru
ºtie ce trebuie sã
facã pentru
oameni.

Nicolae
Luþu, 
sat Corbi
Primarul este

un om gospodar.
A fãcut treabã
bunã pentru
comunã. Avem
ºcoli, drumuri,
cãmine culturale.
Meritã toate
aprecierile
noastre. Trebuie
sã rezolve
problema cu apa,
cu canalizarea ºi
sã asfalteze Drumul Carului. Dacã le face ºi pe astea, va
fi primar pe viaþã!

Viorica Bobeanu, 
sat Jgheaburi

Din fericire, noi
avem apã. Acum
vrem ºi
canalizare. În rest,
ce sã spun...
Primarul este un
om bun, îi place
sã munceascã ºi
ºtie sã facã treabã.
Eu aº vrea, dacã
ar putea, sã ne
ajute, cã suntem
pensionari ºi
avem bani puþini. 

Maria
Stoian,
sat
Jgheaburi
Domnul primar

s-a ocupat de soarta
noastrã. Ne-a bãgat
apã ºi noi suntem
foarte mulþumiþi de
dânsul. Sã facã în
continuare lucruri
bune pentru
comunã ºi sã repare
toate drumurile
care sunt rele. 

Neculae Marinoiu, 
sat
Poenãrei
În general

suntem mulþumiþi
de oamenii care
ne conduc. Au
fãcut lucruri bune.
Se putea face mai
mult, dar cred cã
au fãcut ºi dânºii
în funcþie de
posibilitãþile
financiare. Se
vede cã primarul
nu a stat degeaba
pentru cã au fost
realizate mai
multe lucrãri. Dupã pãrerea mea ar trebui sã rezolve
problema cu drumul.

Gheorghe Andreescu, 
sat
Poenãrei
Eu nu am nimic

cu dl. primar
Ungurenuº. E un
om gospodar, ºtie
pe la ce uºi
trebuie sã batã ca
sã primeascã
fonduri ºi se vede
cã a fãcut treabã.
Dar aº vrea sã se
aplece mai mult
asupra satului ãsta
unde sunt doar
bãtrâni ºi au
nevoie de multe
lucruri. Am impresia cã ne-a cam evitat în ultima
perioadã. Drumul ar trebui reparat de urgenþã. 

Gheorghe Florescu, 
sat
Corbºori
Mie îmi place

de primarul
nostru. Sunt
mulþunit de ceea
ce a fãcut ºi nu se
va opri aici. În
continuare va fi
alãturi de noi, ne
va ajuta, pentru cã
are suflet bun ºi
vrea sã facã treabã
pentru comuna
lui. De câte ori
am ajuns la
Primãrie am gãsit
uºa deschisã la primar ºi m-a ajutat sã îmi rezolv
problemele.

Ion
Badea,
sat
Corbºori 
Noi apreciem

munca primarului.
A fost mereu
alãturi de cetãþeni.
Douã lucruri ar
trebui mai facã.
Sã modernizeze
drumurile ºi sã
termine cu apa în
toatã comuna. Apoi sã se apuce de canalizare.

Lavrente
Dumitru,
sat
Stãneºti
Am o pãrere

foarte bunã despre
conducerea
comunei. Sunt
mulþumit de
modul cum pune
problema
primarul, de
modul cum se
implicã, de modul
cum ºtie sã le
vorbeascã oamenilor. În ultimii ani comuna s-a dezvoltat
masiv, ºi asta pentru cã primarul a fost gospodar. Acum,
pentru oameni, principala problemã se referã la drumuri
ºi la apã. Eu sunt convins cã ºi acestea vor fi rezolvate. 

Eugenia
Diaconu,
sat
Poduri
Ce sã spun eu

despre conducerea
localitãþii? Se
vede peste tot cã
s-au fãcut lucruri
bune. Avem ºcoli,
avem poduri,
avem cãmine
culturale. Sã bage
apa în toatã
comuna, sã facã
drumurile ºi sã bage în seamã mai mult tineretul. 

Vasile
Rãdoiu,
sat
Poduri
C o n d u c e r e a

Primãriei a fost
alãturi de oameni.
A fãcut treabã
bunã mereu. Dupã
pãrerea mea, ca
sfat, i-aº spune
primarului sã
rezolve problema
cu drumurile
comunale. ªi l-aº
mai ruga sã ne ajute cu pensiile. Nu ºtiu ce ar putea face,
dar am eu încrederea cã, dacã dânsul vrea, se poate implica
în aceastã problemã. Prea mult suferim ºi prea greu ne este.
Avem venituri mici. Suntem în sãrãrcie cruntã!

Vocea satului
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Rapsod i a  Pãs to reascã   -  
Pe un picior de plai, pe o gurã de Rai, “Rapsodia pãstoreascã”

ne adunã în fiecare an pe platoul “La Chilii” din Corbi, unde ne
amintim de Mioriþa, unde-i vedem pe cei mai mândri dintre cei mai
mândri ciobani, cum îºi iau rãmas bun de la tatã, de la mumã,
nevastã ºi copii ºi urcã la munte cu turmele de oi. Pe 6 mai am
asistat la cea de-a 42-a ediþie a festivalului „Rapsodia pãstoreascã
- urcatul oilor la munte”! Cuvintele sunt de prisos! Îndrãznim sã
mai spunem doar cã, în timpul acestei sãrbãtori, am asistat la
premierea cuplurilor întemeiate în urmã cu peste 50 de ani, cã
Primãria i-a premiat pe deþinãtorii celor mai frumoase animale
domestice - oi, cai ºi câini, ºi cã aceastã sãrbãtoare ar trebui
inclusã în circuitul turistic naþional. Cel mai frumos, „Rapsodia” se
vede în poze!

Acordarea premiilor de fidelitate

Cu mic, cu mare, la Rapsodie!

Constantin Nicolescu - 
prietenul comunei Corbi

Dansul căluşului, îmbrăţişat şi de oaspeţi

Concurs de ovine
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La Corbi tradiþiile sunt sfinte!

Defilarea cailor Grupul 
de dansatori
Ciobănaşul 
din Corbi

Grupul vocal
Ciobănaşul
din Corbi

Fluieraşii
din Corbi,

într-un
moment de
alinare a
sufletului

Muzica, dansul 
şi bucuria 

i-au cuprins 
pe toţi invitaţii

Portul popular  - mândria corbenilor



(continuare din numãrul trecut)
…Cu certitudine ºi activitatea extraºcolarã a

învãþãtorului ªtefan T. Minculescu a fost complexã ºi
multilateralã, pusã permanent în folosul dezvoltãrii
patrimoniului cultural al comunei Corbi, al valorificãrii
tradiþiilor ºi obiceiurilor meleagurilor mioritice din
localitate, strãveche vatrã de dãinuire româneascã.
Astfel, în perioada 1904-1932, ªtefan Minculescu a

fost preºedintele Cercului Cultural “Râul Doamnei” la
care erau arondate ºcolile primare din comunele

muscelene învecinate: Nucºoara, Poenãrei, Corbºori,
Stãneºti ºi Domneºti. 
Învãþãtorii ºi preoþii, membrii Cercului Cultural,

organizau cu regularitate ºedinþe publice cu sãtenii,
susþinând expuneri cu tematicã culturalã, civicã,
pedagogicã, religioasã, economicã, edilitar-
gospodãreascã, adunãri urmate de programele artistice
ale elevilor. 
În jurul anului 1900, din iniþiativa învãþãtorului ºi

directorului de ºcoalã, ªtefan Minculescu, împreunã cu
învãþãtorul Constantin I. Andreescu ºi cu preotul Ioan P.
Ariniº, s-au pus bazele înfiinþãrii Cãminului Cultural
“Corvinul”, primul lãcaº de culturã în comuna Corbi.
Cu sediul în localul ºcolii, Cãminul Cultural “Corvinul”
constituia spaþiul iniþial de afirmare a unor autentice
talente artistice din localitate. Atribuirea denumirii
“Corvinul” provine de la ipoteza istoricã a originii
corbeneºti a familiei Corvinilor, respectiv a principelui
român Iancu de Hunedoara, al cãrui tatã, Voicu Corvin,
s-ar fi nãscut în localitatea Corbi. Se cunoaºte faptul
incontestabil cã principele Iancu de Hunedoara a fost
ilustrul conducãtor al luptei antiotomane de la mijlocul
secolului al XV-lea din sud-estul Europei. 
Renumitul inspector ºcolar ºi om de culturã,

Constantin Rãdulescu-Codin, autorul monografiei
“Muscelul nostru. I. Comuna Corbi ºi locuitorii sãi”
(lucrare publicatã în anul 1922), a beneficiat consistent
în elaborarea acestei opere consacrate corbenilor, de
contribuþia teoreticã ºi practicã a învãþãtorului ªtefan
Minculescu, dar ºi a celorlalþi colegi de ºcoalã:
învãþãtorii Constantin I. Andreescu, Dumitru D. Stanciu
º.a.
Revizorul ºcolar de Muscel îi solicita învãþãtorului

ªtefan Minculescu sã-i furnizeze în scris, informaþii de
bazã, riguroase, autentice ºi exacte, ample ºi
multilaterale (cu conþinut istoric, geografic, toponimic,
economic, demografic, administrativ, bugetar,
lingvistic, etnofolcloric, arheologic, antropologic,
instructiv, cultural, sanitar etc.) despre localitãþile Corbi
ºi Poenãrei, aspecte esenþiale necesare în redactarea
monografiei acestor mirifice aºezãri de pe Valea Râului
Doamnei. 
Scrisoarea pe care, la 25 martie 1921, Constantin

Rãdulescu-Codin o adreseazã învãþãtorului ªtefan
Minculescu este edificatoare ºi poate fi consideratã un
document de valoare pentru istoria comunelor
muscelene Corbi ºi Poenãrei (manuscrisul original al
acestui document se gãseºte în arhiva personalã a
profesorului Ion I. Ilinescu, nepotul lui ªtefan
Minculescu).
Reproducem integral conþinutul acestei comunicãri

scrise: 
“Stimate Domnule Minculescu,
Aºtept cu nerãbdare ºtiinþele cerute prin Dl.

Perceptor Tomescu, acestea fãcându-mi trebuinþã acum
mai la început ºi anume: 
1. Legendele diferitelor localitãþi din Poenãrei ºi

Corbi.
2. Ce se ºtie pe aci despre jidovi (oameni uriaºi de la

începuturile lumii, care, în majoritatea mitologiilor

europene, populau pãmântul-n.n.) ºi despre stânci,
clãdiri sau oase care ar fi dela jidovi. 
3. Vecinãtãþile, dealurile, apele ºi vãile (cu

deamãnuntul ºi în ordinea lor) din satul Poenãrei.
Legendele lor.
4. Cruci vechi cu inscripþiile lor.
5. Felul pãmântului: solul ºi subsolul, clima.
Acestea le aºtept zilele acestea cât mai neîntârziat,

apoi, într’o sãptãmânã-douã, cel mai târziu, trimeteþi-
mi, deosebit de ce-aþi mai trimes, rãspunsuri la toate

chestiunile, la fel cum e în monografia aceasta (o lucrare
a mea fãcutã pe timpul când aproape nu ºtiam mai nimic
despre Priboieni).
Doresc sã-mi daþi note amãnunþite ºi nepãrtinitoare

de felul cum se face administraþia, justiþia, serviciul
technic, serviciul silvic ºi serviciul sanitar. 
Voiesc  sã  am  budgetul cu deamãnuntul al

comunelor Corbi ºi Poenãrei în 1901-902, pe 1915-16,
înainte de rãzboi, în timpul ocupaþiei (pe 1917-18) ºi pe
anul curent.
Apoi budgetul primei eforii ºcolare ºi budgetul pe

anul acesta al comitetului ºcolar. Vreau budgetul - cu
deamãnuntul - al epitropiilor ºi bilanþurile bãncilor ºi
cooperativelor pe anul trecut. 
Vreau sã ºtiu despre vitejii morþi în rãzboiu: unde ºi

cum au luptat ºi unde au murit?
Când descrieþi munþii ºi dealurile, vã rog daþi toate

amãnuntele. 
Apoi la descrierea râului Doamnei - aºa de drag lui

Codin - sã nu se omitã nimic: adâncimea, lãþimea,
insule, plutele º.a.
Daþi-mi amãnunþimi despre Poenãrei. Am gãsit

lucruri interesante cu privire la geologie.
Conduceþi-vã dupã monografia mea ºi rãspundeþi, vã

rog, cât de curând ºi la întrebãrile de care mã interesez.
Vom face ceva de seamã. Au apãrut pânã acum douã

coale de tipar. Vã voiu trimete din ele (aºa ca început)
ca sã vã faceþi ideie, cum se vor trage pe curat.
Mai scrieþi-mi. Ce e cu cântecele ciobãneºti ºi

obiceiurile ciobãneºti fãgãduite de Dl. învãþãtor
Constantin I. Andreescu?
Ce oameni de seamã au vizitat comuna în decursul

timpurilor?
Sãrut mâinile Dnei. Minculescu. Salutãri Dnei.

Andreescu, Dlui. Andreescu ºi Dlui. Stanciu.
Vã salut cu drag, C. Rãdulescu-Codin.
1921 Martie 25, Priboieni”
(Menþionãm cã în transcrierea acestui text, cât ºi a

urmãtorului documentar intitulat “Pentru amintire”, am
respectat normele ortografice folosite de autori.)
Informaþii suplimentare despre activitatea

extraºcolarã a distinsului dascãl al ªcolii Corbi ne oferã
ºi Documentarul “Pentru amintire”, material elaborat de
ªtefan Minculescu, la 4 martie 1945,  sintezã
dactilografiatã  ºi  ataºatã  pe  verso  tabloului (57 cm. x
46 cm.), cu imaginea bustului sãu: 
“În activitatea extraºcolarã am iniþiat înfiinþarea

bãncei populare «Victoria», cooperativa de consum
«Mioriþa». Am stãruit pentru facerea parohiei
«Alexandria», pentru dobândirea islasului comunal,
cedarea, de Stat, a terenului grãdiniþei ºcolare, aducerea
apei în piaþa comunei, construirea localului de ºcoalã,
Primãriei ºi dobândirea târgului duminical, care aduce
comunei un frumos venit. Am fost în consiliul de
administraþie al federalei «Negru Vodã» ºi în cel dintâiu
consiliu de administraþie al bãncei învãþãtorilor
musceleni «Lumina». 

Toatã activitatea mea a fost condusã dupã principiile
marelui Haret, iniþiatorul ºi promotorul miºcãrei
culturale la sate. 
În prezent, acest an, 1945, am etatea de 76 de ani ºi

trãesc mulþumit cu soþiea mea, dupã ce am cãsãtorit toþi
copiii.
Dãruiesc acest tablou al meu, ºcoalei, astãzi, 4 martie

1945, pe care, dacã colegii cred de cuviinþã cã, în
adevãr, activitatea mea a servit de piedestal
învãþãmântului ºi a bunei reputaþii de care trebuie sã se
bucure un învãþãtor, sã fie trecut în inventarul ºcoalei ºi
pãstrat dupã cuviinþã.
Aci voesc sã fiu cât mai trãesc ºi, dupã moarte,

Dumnezeu sã ajute ºi colegilor, ca, la finele carierei, sã
se bucure ºi dânºii, mai mult decât mine, de rodul
muncii dumnealor”.
Iatã cum ªtefan Minculescu - un mare om ºi dascãl -

s-a retras ca pensionar, pãrãsind cu demnitate ºi tristeþe
ºcoala ºi colectivul sãu didactic.
C. Rãdulescu-Codin, în monografia publicatã în

1922 “Muscelul nostru. I. Comuna Corbi ºi locuitorii
sãi”, sintetiza la pagina 126:  «O muncã de laudã a
desfãºurat ºi desfãºoarã pentru binele satului
învãþãtorul, de o modestie rarã, ªt. Minculescu. Prin
conferinþe, cercuri culturale, bãnci, comitet ºcolar,
serbãri cu teatru sãtesc, grãdinã ºcolarã, º.a., D-sa s’a
strãduit, zi de zi, sã ridice poporul ca stare culturalã ºi
materialã»”.
Publicaþia din 29 octombrie 1933 “Omagiu

învãþãtorilor pensionari din judeþul Muscel”, remarca
mai detaliat contribuþia substanþialã a lui ªtefan
Minculescu – incontestabil “apostol al satului”, a cãrui
minte ºi suflet erau împãtimite de util ºi de frumos: 
«ªtefan Minculescu a fost omul care, în comuna

Muºãteºti, a activat mult în direcþia serbãrilor ºcolare ºi
i-a dat concursul lui Constantin Dobrescu-Argeº pentru
înfiinþarea unei tipografii ºi biblioteci. Apoi, venit în
Corbi, prin înrâurirea sa, a stãruit pentru construcþia
unui local de ºcoalã, cel mai frumos din judeþ în acel
timp, care a fost terminat în 1906. ªcoala, neavând teren
pentru grãdiniþã, dânsul a stãruit în a obþine de la Stat un
teren de 44 ari, situat chiar împrejurul ºcolii, care
formeazã grãdina ºcolarã. În aceastã grãdinã a cultivat
cu elevii legume ºi puieþi de pomi, lucru pentru care a

fost premiat de Casa ªcoalelor. Un merit pe plan
cultural ºi obºtesc al acestui dascãl patriot a fost ºi acela
de a fi înfiinþat, în Corbi, un Cãmin Cultural numit
«Corvinul», dar ºi faptul cã a procurat mult material
didactic de folclor pentru cartea «Monografia judeþului
Muscel» a lui Rãdulescu-Codin, pentru partea în care
vorbeºte de comuna Corbi, (…) etc, deci, prin întreaga
sa activitate, a fost înzestratã comuna cu multe
aºezaminte de folos obºtesc»”.
Pentru activitatea depusã în slujba comunitãþii,

învãþãtorului ªt. Minculescu i s-a conferit medalia:
“Rãsplata muncii pentru învãþãmânt”. 
Corbenii mai în vârstã, foºtii elevi ai dascãlului, îºi

aminteau cu mult respect de înv. ªtefan Minculescu:
“Era un model de dascãl. Un om minunat: înþelept,
cinstit, corect, capabil, harnic, stãruitor, serios, autoritar
ºi devotat profesiei sale. Era exigent cu elevii. Iubea
munca, ordinea, disciplina ºi conduita corectã a tinerelor
generaþii în ºcoalã ºi în societate. Datoritã educaþiei ºi a
cunoºtinþelor temeinice pe care le primeau elevii la
ºcoalã, corbenii au ajuns în viaþã oameni de nãdejde,
buni gospodari ºi folositori satului lor natal”.
Dupã trecerea sa în eternitate, corbenii, cu deplinã

recunoºtinþã, spuneau din suflet: “Dumnezeu sã-l ierte,

ca învãþãtor tare bun a fost!”. 
Din pãcate, în prezent, înv. ªtefan Minculescu este

uitat sau quasi-anonim de generaþiile tinere de corbeni,
ca atâtea mari personalitãþi ale învãþãmântului, culturii
ºi credinþei strãmoºeºti din localitãþile muscelene ºi
argeºene.

Ca urmare a faptului cã înv. ªtefan Minculescu
deþinea o gospodãrie frumoasã ºi prosperã, teren agricol
ºi o plantaþie pomicolã înfloritoare, organele dictatoriale
comuniste din comuna Corbi, l-au inclus, în mod
abuziv, în categoria socialã de chiabur, fiind obligatã
propria-i familie sã dea Statului cote mari cu produse
vegetale ºi animaliere, precum ºi impozite
împovãrãtoare.
Evident, nedreptatea ºi abuzurile din perioada

comunistã, concomitent cu subaprecierea meritelor ºi a
eforturilor sale incontestabile depuse în folosul
comunitãþii, l-au traumatizat sufleteºte.

Desconsiderat, umilit ºi nefericit, ªtefan Minculescu
s-a stins din viaþã la 11 august 1953, fiind înmormântat
în cimitirul Bisericii Parohiale, cu hramurile “Naºterea
Maicii Domnului” ºi “Sfântul Ioan Botezãtorul”, din
cãtunul Alexandria, satul Jgheaburi, sanctuarul sãu de
liniºte, unde îºi doarme somnul de veci, alãturi de fiul
sãu, Toma ªt. Minculescu, de fiica sa, Irina ªt.
Minculescu (cãsãtoritã Ilinescu), ºi de ginerele sãu,
profesorul de matematicã, Ion A. Ilinescu.
Cu certitudine, ªtefan Minculescu a fost un adevãrat

dascãl ºi pedagog cu o înaltã dãruire profesionalã ºi o
þinutã moralã ireproºabilã, care de-a lungul anilor a
reuºit, împreunã cu colegii de ºcoalã, sã pregãteascã
multe generaþii de corbeni în spiritul dragostei pentru
învãþãturã, pentru muncã ºi omenie.
În amintirea tuturor înaintaºilor noºtri, plini de

demnitate ºi vocaþie profesionalã, este de dorit sã þinem
mereu aprinsã o candelã strãlucitoare, a cãrei luminã sã-
i vegheze permanent, ca un simbol al veºniciei peste
timp.

Prof. Ilinescu I. Ion                                    
Facem precizarea cã pozele prezentate în acest

material fac parte din tezaurul de suflet deþinut de dl.
profesor Ilinescu I. Ion.
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Dascãli de ieri ºi de azi

Ce denumire reprezentativã sã-i atribuim ªcolii din Corbi?

Anul 1942. 
Tânăra generaţie a Şcolii Primare

Învăţătorul Ştefan T. Minculescu

Băieţii clasei a V-a 
cu dascălul Ion A. Ilinescu în anul 1938
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Efectul bumerang
sau
hoþii strigã hoþii!
Costin Comãnescu, 
consilier
local 
Din patru în

patru ani,
a dm i n i s t r a þ i a
publicã localã
este pusã în faþa
examenului de
absolvire. 2008-
2012 reprezintã
ani de teste,
evaluãri, sarcini
de lucru, toate în
s l u j b a
cetãþeanului ºi
pentru cetãþean.
Adicã cetãþeanul
este cobai iar cel aflat la putere este Cercetãtorul ªtiinþific.
Cobaiul de care vorbim va evalua în data de 10 iunie
activitatea primarului ºi a consilierilor locali. În loc de
stilou, cetãþeanul va avea atunci în mânã o micã ºtampilã
din lemn pe care este ataºatã o bucãþicã din plastic pe care
scrie cu litere în relief VOTAT. Acesta este instrumentul
cu care cetãþeanul nostru, demn ºi cu fricã de Dumnezeu,
va face evaluarea. Este, la prima vedere, un procedeu
simplu, dar în acelaºi timp de o complexitate ºi o
importanþã majorã pentru cã notele cetãþenilor adunate ºi
apoi împãrþite decid soarta comunei pe viitorii patru ani.
Din postura mea de consilier local PSD, sincer vã spun cã
nu am niciun fel de emoþii. De ce? Simplu, pentru cã în
aceºti 4 ani realizãrile administraþiei publice locale au fost
evidente: drumuri împietruite ºi întreþinute, poduri ºi
podeþe construite, diguri de protecþie pe malurile Râului
Doamnei, ºcoli ºi cãmine culturale reabilitate, activitate
culturalã ºi sportivã deosebite, comunicare bunã cu
cetãþenii. Sunt doar câteva din realizãrile acestor 4 ani,
realizãri pe care numai cine nu vrea nu le vede (Sau cine
este „sfãtuit” sã nu le vadã... dar voi dragi concetãþeni, nu
sunteþi orbi sau fãrã raþiune, nu ?). Nu vreau sã vorbesc
prea mult despre realizãri pentru cã, repet, ele sunt
evidente ºi cetãþenii am convingerea cã sunt conºtienþi de
acest lucru.
Aºadar, deºi poate o sã parã ciudat,  vreau sã mã opresc

totuºi acum la final de mandat asupra nerealizãrilor.
Pentru mine personal, douã sunt insuccesele care umbresc
activitatea administraþiei publice locale: nefinalizarea
sistemului de aducþiune a apei ºi de canalizare ºi
neînceperea construcþiei bazei sportive comunale. Totuºi,
legat de aceste nerealizãri, un lucru îmi mai atenueazã
dezamãgirea, ºi anume acela cã aceste douã obiective nu
au fost finalizate pentru simplul motiv, dureros pentru
corbeni, cã primarul Mihai Ungurenuº nu a avut aceeaºi
culoare politicã la fel ca aceea a guvernului aflat pânã în
luna mai la Putere, ºi nu cã administraþia publicã localã nu
a depus toate eforturile pentru îndeplinirea acestora. Care
primar ºi Consiliu Local nu ar duce la bun sfârºit ceva
benefic pentru comunitatea pe care o conduce?... Cugetaþi
singuri!
Cetãþenii trebuie sã ºtie cã aceste douã obiective

trebuiau finanþate de cãtre Guvern dar, din motivul enunþat
mai sus, banii aferenþi acestora au fost blocaþi printr-o
semnãturã pânã mai ieri portocalie.      
Vã mãrturisesc cã am stat cu sufletul la gurã în faþa

televizorului atunci când în plenul Camerei Deputaþilor,

Mircea Drãghici, deputat PSD de Argeº, a rostit
alocuþiunea prin care cerea Guvernului, printre altele,
alocarea de fonduri pentru finalizarea lucrãrilor la sistemul
de aducþiune a apei ºi de canalizare Corbi-Domneºti-
Pietroºani. Dezamãgirea ºi amãrãciunea m-au cuprins
atunci când reprezentanþii Puterii la acea vreme au ridicat
fãrã nicio reþinere cu toþii mâna respingând cererea ºi
lãsând mii de oameni sã trãiascã în continuare ca în Evul
Mediu, ºi asta doar pe criterii... politice ºi nu raþionale.
Al doilea obiectiv trecut la insuccese are aceeaºi

poveste în douã culori. O sã vorbesc mai mult despre
acesta pentru cã este un proiect la care m-am implicat
foarte mult ºi din poziþia mea de preºedinte al Asociaþiei
Sportive Corbi.
Referitor la acest al doilea obiectiv, cetãþenii trebuie sã

ºtie urmãtorul lucru: construirea de baze sportive în
mediul rural este un program guvernamental aprobat încã
din 2006 în colaborare cu Federaþia Românã de Fotbal.
Programul trebuia derulat în comunele unde îºi desfãºoarã
activitatea echipe de fotbal de Divizia C ºi din
campionatele judeþene. În program era vorba de 500 de
baze sportive multifuncþionale. În 2009 guvernul dubleazã
programul iniþial. Primãriile trimit astfel proiecte unei
comisii tehnice guvernamentale, proiectul comunei Corbi
fiind declarat eligibil, urmând a fi finanþat de cãtre
Guvern. Din nefericire, între 2010 ºi 2011 se alocã bani
doar pentru o parte din proiecte. Ceea ce este interesant,
„cad” pe capete proiectele primãriilor colorate în „roºu”.
10 primãrii PSD care au avut proiecte eligibile în prima
fazã de 500 aprobate la nivel naþional, ºi anume cele din
Bascov, Budeasa, Cetãþeni, Corbi, Miceºti, Miroºi,
Moºoaia, Schitu Goleºti, Stolnici ºi Topoloveni, precum ºi
alte 14 cu proiecte declarate eligibile dupã extinderea
programului - Bãlileºti, Cicãneºti, Coºeºti, Cuca, Hârtieºti,
Mãrãcineni, Mihãieºti, Mozãceni, Negraºi, Priboieni,
Rãteºti, Rociu, Teiu ºi Uda nu au mai primit nici mãcar un
leu, deºi primiserã undã verde pentru deschiderea
procedurilor de finanþare. ªi PNL a avut o primãrie pe post
de „victimã”, este vorba de cea din oraºul ªtefãneºti, aflatã
în aceiaºi situaþie cu cele 23 de primãrii conduse de PSD-
iºti.
Demn de menþionat este faptul cã, încã de la începutul

anului 2010, guvernanþii au anunþat cã sisteazã alocãrile de
fonduri pentru programul „baze sportive în mediul rural”
din cauza situaþiei de crizã. Dupã cum am arãtat, criza a
fost valabilã în special pentru primãriile conduse de
reprezentanþi ai Opoziþiei. Criteriul „crizã” însã nu a
funcþionat ºi pentru primãriile PDL ºi pentru unele
primãrii PSD, ºi câte una conduse de PNL ºi PNG-CD, a
cãror edili s-au apropiat mai mult sau mai puþin de...
culoarea portocalie. Astfel, trei primãrii PSD (Boteni,
Meriºani ºi Muºãteºti) ºi una PNL (Tigveni) care au primit
deschidere de finanþare în 2008, deºi nu au primit niciun
leu în 2009 ºi 2010, au primit întreaga sumã în 2011.
Deloc întâmplãtor, este vorba de comune în care, conform
informaþiilor mele, primarii s-au apropiat de PDL. Situaþia
este similarã ºi pentru comunele Arefu, Davideºti ºi Valea
Danului (toate iniþial cu primari PSD) care au obþinut
finanþãri în 2009, niciun leu în cele douã tranºe din 2010,
ºi, integral toatã suma în 2011, când primarii lor s-au
apropiat de PDL. 
Acestea fiind zise ºi în conformitate cu realitatea,

judecaþi ºi dumneavoastrã dragi concetãþeni ale cui sunt în
cele din urmã nerealizãrile ºi insuccesurile... pardon,
insuccesele (mã gândeam la o brunetã cu  nume bãsescian,
care ne reprezintã în Parlamentul European).
Închei prin a vã aduce la cunoºtinþã cã am fãcut aceste

precizãri dupã ce am auzit  unele “voci binevoitoare” ºi
dupã ce am citit într-un cotidian periodic cum cã
administraþia publicã localã ar fi vinovatã de nerealizarea
acestor douã obiective majore pentru comunitate. De aici...
efectul bumerang sau... hoþii strigã hoþii! 
Având convingerea cã în comuna Corbi trãiesc oameni

demni, verticali, cu simþ civic ºi care ºtiu sã aleagã între
adevãr ºi minciunã, fac apel la înþelepciune. Dumnezeu sã
vã binecuvânteze!

BUMERÁNG – substantiv neutru,  armã de luptã ºi de
vânãtoare din lemn, în formã de baston îndoit, la
australienii bãºtinaºi, care, aruncatã, neatingând þinta,
revine la locul de pornire, - efect invers celui scontat,
situaþie când un act de ostilitate, un argument se întoarce
împotriva autorului sãu. 
Sursa : Dicþionarul Explicativ al Limbii Române

Tot ce am fãcut 
a fost 
pentru cetãþean! 
Gheorghe
Zaharia, 
consilier
local 
Din punctul

meu de vedere,
ultimii ani au fost
foarte dificili
pentru populaþie.
Poporul a sãrãcit
în timpul
guvernãrii
“bãsiste” ºi
“bociste”! În toþi
aceºti ani nu am
asistat decât la tãieri. Protecþia socialã a lipsit cu
desãvârºire. Sunt consilier local în comuna Corbi ºi vreu
sã le transmit oamenilor cã prioritatea numãrul unu a
aleºilor locali a fost cetãþeanul. Tot ce am fãcut a fost
pentru cetãþean!

Foºtii guvernanþi
au uitat de
problemele satului
Ion Miu,
consilier
local 
În Primãrie ºi

în Consiliul Local
au fost oameni de
calitate, oameni
care au lãsat la o
parte orgoliile ºi
s-au înþeles pentru
binele populaþiei.
Totuºi, rãmân cu
un gust amar,
acum la final de
mandat, ºi anume
acela cã foºtii guvernanþi au uitat complet de problemele
satului. Mã întreb ºi acum de ce fosta Putere a plasat
problema închiderii ºcolilor în curtea Primãriilor. De ce
primarul trebuie sã le explice acum oamenilor cã nu el este
de vinã pentru închiderea ºcolilor, ci Guvernul
iresponsabil. Cetãþenii trebuie sã facã diferenþa dintre
omul care se dedicã problemelor lui ºi “mai marele” care,
dintr-un fotoliu, îºi permite sã îºi batã joc de o þarã
întreagã. 

Consiliul Local ia cuvântul...
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Viitorul ne oferã ºansa de a construi împreunã!

1. ADMINISTRAŢIE: 
Moisescu  Mihail 
Groşanu  Elena 
Anghel Viorel 
Georgescu  Ion 
Popescu Lică 
Ciobanu Lori

2. ÎNVĂŢĂMÂNT: 
Ungurenuş Maria 
Miu Maria 

Moisescu Codruţa 
Rotaru Cristina 
Ghiniţă Carmen 
Stânciulescu Carmen 
Anghel Simona

3. CULTURĂ: 
Ilinescu Ion
Sturzeanu  Daniela 
Badea  Maria 

Rotaru Claudia 
4. RELIGIE:

Sturzeanu Dumitru 

5. SOCIAL: 
Stăncescu Cecilia 

6. AGRICULTURĂ:
Săvescu  Viorica 
Moroi  Eugenia 

7. SPORT:

Comănescu Costin 

8. GRAFICĂ:
Moisescu Daniel 

FONDATORI:
Mihai Ungurenuş 

Primarul Comunei Corbi,          
Consiliul Local Corbi R
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Comuna Corbi, o localitate binecuvântatã de
Dumnezeu, a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare continuã.
Eforturile noastre permanente au dat roade ºi, iatã, cu paºi
siguri, am intrat în marea familie europeanã. Am realizat
multe investiþii importante împreunã, însã mai avem la fel
de multe de fãcut. Doresc pentru localitatea noastrã, pentru
comunitatea în care trãim cu toþii, un nivel de trai ridicat,
un grad de civilizaþie crescut, cu alte cuvinte o viaþã mai
uºoarã. Vreau sã lãsãm ceva în urmã, sã construim durabil
pentru tinerii din Corbi, pentru copiii noºtri. Proiectele de
viitor pe care le-am cuprins în strategia de dezvoltare sunt
gândite în funcþie de dorinþele corbenilor, de problemele
lor, de necesitãþile de zi cu zi. Finalizarea alimentãrii cu
apã ºi introducerea sistemului de canalizare sunt obiective
prioritare, utilitãþile fiind o condiþie esenþialã pentru
modernizarea satului românesc. Avem în vedere
finalizarea reabilitãriii Cãminelor Culturale, Corbi fiind
una dintre localitãþile argeºene care a promovat intens
tradiþiile ºi spiritualitatea, prin festivalurile organizate an
de an. Infrastructura rutierã va fi, de asemenea, un
domeniu de intervenþie pentru viitor, iar crearea de locuri
de muncã, prin atragerea investitorilor, o preocupare
continuã.
Dragii mei Corbeni, s-a încheiat o etapã grea, patru ani

în care contextul economic ºi politic nu a fost favorabil
oamenilor. Viitorul ne oferã însã ºansa de a putea construi
împreunã, de a transforma comuna noastrã, de a spera la
mai bine!

Principalele proiecte 
de viitor

� Continuarea investiþiei la reþeaua de apã ºi canalizare;
� Canalizarea de vãi în satul Corbºori;
� Asfaltarea ºi modernizarea Drumului Carului;
� Repararea ºi întreþinerea drumurilor de exploataþie;
� Finalizarea investiþiilor la cãminele Stãneºti ºi

Poenãrei;
� Demararea lucrãrilor la stadioanele din Corbi ºi

Stãneºti;
� Crearea de noi locuri de muncã;
� Sprijinirea populaþiei pentru întocmirea de proiecte în

vederea accesãrii de fonduri europene;
� Construirea de podeþe ºi diguri în satele Stãneºti ºi

Pârâieºti.

Căminul Cultural Stăneşti

Comuna
Corbi - 
pe un
picior 

de plai,
pe 

o gură 
de Rai....

Primăria intenţionează reamenajarea stadioanelor din comună

Întotdeauna
alături 

de corbeni 
şi de primarul

din Corbi,
preşedintele
Consiliului

Judeţean Argeş,
Constantin
Nicolescu


