COMARNIC 2016-2018

RAPORT DE ACTIVITATE LA 2 ANI DE MANDAT
PRIMAR

SORIN NICOLAE POPA
Orașul Comarnic se află în plin proces de dezvoltare, la nivelul localității
desfășurându-se anul acesta mai multe proiecte de investiții. De asemenea,
dorim să fructificăm potențialul turistic al zonei, să promovăm produsele
realizate după rețete tradiționale și să atragem investitori cu potențial pentru
dezvoltarea economică a localității.
Autoritățile locale din orașul Comarnic doresc să facă publice investițiile
și proiectele realizate, finalizate sau începute în primii doi ani de mandat ai
actualei conduceri.
1. Proiectul de construire a unui Centru SMURD în zona pieței
Comarnic a fost aprobat și demarat în timpul fostei conduceri a orașului, iar la
începutul anului 2018, Centrul a devenit funcțional. Potrivit reprezentanţilor
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, deschiderea unei asemenea
subunități, Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD),
se înscrie în politica instituţiei de a asigura condiții de intervenție promptă și
eficace în zone aflate departe de instituții medicale de urgență. În anul 2013
Primăria Comarnic a încheiat un parteneriat cu Consiliul Judeţean Prahova, prin
care s-a convenit asigurarea unor fonduri substanţiale de la bugetul judeţean în
vederea suportării cheltuielilor destinate construcţiei. Clădirea are parter şi etaj,
la parter este amenajat Centrul SMURD, locaţia cuprinde garajul pentru maşina
pompierilor şi ambulanţă, spații pentru o clinică medicală pentru analize de
laborator şi spaţii de cazare.
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2. În ceea ce privește infrastructura orașului, mai multe drumuri au fost
finalizate în 2018 (asfaltate, betonate, balastate) :
 Drum Vad – prin balastare, acest drum impracticabil a devenit
circulabil pentru autoturisme
 Str. Mărului
Modernizate cu traverse din beton (1
km)
 Str. Podul lui Neag
 Str. Șipotului
 Str. Aninilor
2,5 km drumuri modernizate cu calcar
 Str. Bătrâioarei
 Bușui, Urzică
 Lunca Sarului


Lucrări de asfaltare în Cartierul Poiana ( Sector Bucur-Oprescu și
Poiana Ciurii – aprox. 2 km)
 Au fost amplasate traverse în zone precum Podul lui Neag, Strada
Oilor, Cumpenelor, Cofaru și betonări în zonele Comănoiu sau
Aval Burghezu.
De asemenea, conducta de apă a fost înlocuită pe o distanță de 3 km în
zonele: - Șipotului
- Burghezu
- Podu Vârtos
-Aninilor
- Poiana –Valea Sarului
-Florilor
-Ulița Vânătorilor
Ghioșești
- Ulița Cârstei
 Lucrări de înlocuire țeavă apă în zona Cărbunariță – 800 m liniari
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3.

A fost achiziționat terenul de fotbal de la ”Vulturul”

În urma unei Hotărâri a Consiliului local al orașului Comarnic din 31 oct.
2017, a fost aprobată cererea formulată de S.C. VULTURUL S.A. de dare în
plată către bugetul local al orașului, privind stingerea creanțelor fiscale, a
terenului în suprafață de 6387 mp situat în str. Republicii FN, cu o valoare de
369.230 lei.
În urma acestei decizii, terenul intră în proprietatea administrației locale,
urmând ca după o serie de amenajări, să poată fi folosit de elevi și asociațiile
sportive din oraș. Primăria Comarnic mai are de recuperat de la SC. Vulturul
S.A. sub formă de obligații fiscale suma de 100.442 lei.
4. Investiții la Sala de Sport a Orașului
Finalizată în noiembrie 2011, Sala de Sport a orașului Comarnic, situată
pe DN 1, a generat în perioada 2012- iunie 2016 pierderi financiare. Dacă
încasările s-au situat la valoarea de 15.000 de lei, cheltuielile generate de
această clădire pentru curățenie au fost de aproximativ 190.000 de lei între
2012-iulie 2016.
Autoritățile locale au decis să facă mici investiții la acest obiectiv și a fost creat
un nou loc de muncă.
5. Înființare Grupă cu program prelungit la Grădinița Nr. 2 Vatra Sat
O investiție mult așteptată pentru orașul nostru a fost înființarea Grupei
cu Program Prelungit în cadrul Grădiniței nr. 2 Vatra Sat. Aceasta deservește
toți locuitorii orașului și vine în sprijinul părinților care lucrează și își pot lăsa
copiii într-un mediu educațional adecvat. În prezent la această grupă sunt
înscriși 25 copii. Costurile investiției au fost de 100.000 lei.
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6. Înființarea Asociațiilor pentru Crescătorii de Animale
Au fost înființate trei asociații de profil: Asociația Crescătorilor de
Animale și Păsări ”Pleșuva”, Asociația Crescătorilor de Animale Comarnic și
Asociația Crescătorilor de Animale ”Vatra Sat”.
Pentru prima dată, crescătorii de animale din Comarnic au încasat bani de
la APIA. Asociația ”Pleșuva” a încasat 80.000 de lei, bani care ajung la
crescătorii de animale, Asociația Crescătorilor de Animale Comarnic a încasat
30.000 de lei iar Asociația Crescătorilor de Animale ”Vatra Sat” tot 30.000 lei.
7. Burse școlare
Pentru a veni în sprijinul generației tinere, autoritățile locale au acordat
elevilor din Comarnic burse școlare, de merit și sociale. Pe parcursul anilor
2017-2018 au fost oferite burse în cuantum de 80.000 de lei anual.

8.

Reparații Școala cu clasele I-IV Ghioșești Moara Veche

Pentru a nu desființa Școala cu clasele I-IV Ghioșești Moara Veche,
Primăria Comarnic a alocat fonduri în cuantum de 110.000 de lei și a desfășurat
lucrări de reparații și igienizare la această unitate de învățământ în luna
septembrie 2016. Acum, elevii din acest cartier își pot desfășura activitatea în
condiții normale, aproape de casa lor.
9. Drumuri finanțate prin PNDL
A fost atribuit contractul prin Programul Național de Dezvoltare Locală,
principala sursă de finanțare pentru infrastructura locală. Cu o finanțare de
2.200.000 lei (22 mld), prin acest contract vor fi realizați 3 km de drumuri.
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10. Reabilitare Liceul Simion Stolnicu, Localul II
Tot prin Programul Național de Dezvoltare Locală se vor realiza lucrări
de consolidare a Liceului ”Simion Stolnicu”, Localul II, lucrări mult așteptate
de elevi și cadre didactice deopotrivă. Valoarea proiectului este de 19 mld. lei
vechi (1.900.000 lei) . A fost atribuit contractul de întocmire a Studiului de
Fezabilitate pentru Zid de sprijin - Liceul ”Simion Stolnicu”, curtea interioară și
220 metri stradă – asfaltare.
11. Atribuire Toplița
În luna Mai 2018 a fost atribuit contractual pentru lucrările desfășurate în zona
Toplița, pe o lungime de 1400 m liniari, lucrări ce vor fi finalizate anul acesta.
12. Sprijin pentru Asociațiile Culturale și Sportive
Domeniul cultural este unul de interes pentru Comarnic, și prin urmare
edilii locali vin în sprijinul Asociațiilor Culturale din oraș. Cu toate acestea,
pentru a evita risipa, fondurile alocate au fost socotite exact raportat la
necesitățile acestui domeniu.
Dacă în anii precedenți, 2014-2015, a fost alocată suma de aprox. 1,3- 1,4
mld lei vechi pentru acordarea cadourilor de Crăciun, în 2016 reprezentanții
Primăriei au oferit cadouri în valoare de 250 milioane lei vechi ( 25.000 lei) ,
distribuite către elevi și preșcolari prin intermediul profesorilor și învățătorilor.
Restul de bani, 70.000 lei, au fost atribuiți Asociațiilor Culturale și
Sportive din Comarnic.
De asemenea, în Mai 2018, pe plaiul Mezdrea s-a desfașurat a doua ediție
a Cupei orașului Comarnic la Orientare, precum și Cupa României la Orientare,
ediția cu nr. 53 și o etapă de ranking mondial. In cele 3 zile de concurs s-au
aliniat la start 180 de concurenți de la cluburi sportive din țară, dar și din alte 7
state.
În iulie 2018, Asociația Culturală ”Lespezi-2004” a primit sprijiul
Primăriei și Consiliului Local pentru a desfășura, la Schitul Lespezi din oraș,
prima ediție a Concursului Internațional de Poezie ”Martha Bibescu”. Cele trei
zile de eveniment au inclus lansări de carte, recitări, spectacole de teatru și
folclor, recital de chitară.
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13.Refugiul ”Florei”
Asociația „Om pe munte”, în parteneriat cu Primăria Orașului Comarnic,
a desfășurat importante lucrări de reparații la Refugiul Florei în anul 2017. Iar în
vara lui 2018, voluntarii ”Om pe munte” au revenit pentru a definitiva lucrările
începute. Astfel, de anul acesta, elevii și nu numai pot organiza aici activități în
aer liber, tabere organizate, acesta devenind un important reper turistic al zonei.
14. Amplasarea Drapelului României pe Muntele Pleșuva, ca demers în
dezvoltarea turistică a zonei.
La inițiativa unor tineri comărniceni, care în 2016 au reînviat tradiția și au
arborat pe Muntele Pleșuva Steagul României, Primăria Comarnic s-a alăturat
acestei acțiuni și în luna mai 2018 a sprijinit inițiativa de a ridica din nou
Drapelul Național pe cel mai înalt punct al Comarnicului, la 179 de ani de la
prima arborare a Tricolorului pe Vârful Pleșuva de către francezul J.A. Vaillant.

PROIECTE AFLATE ÎN DERULARE
15. Lucrări de consolidare
Au fost finalizate procedurile de atribuire a contractelor de execuție
lucrări pentru consolidarea unor versanți, care să oprească efectele
calamităților naturale produse de alunecările de teren, după cum urmează
:
-Str. Ghioșești, punct Burghezu-Făcăleț
- Str. Poiana, punct Munteni
- Str. Gîrlici, punct ”La Rosa Ion Maria” și str. Valea Cîndei, punct Ion
Badea
- Str. Școlii, punct Sârbuleț
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16. Aprobare împrumut financiar
Autoritățile locale au obținut un împrumut în valoare de 7,5 mil lei
acordat de BCR. Sumele de bani vor fi folosite pentru:
 Construirea Parcului Orașului Comarnic, până la finalul anului
2018
 Realizarea a 6,5 km de drumuri. Se află în derulare procedura
de atribuire a contractului Proiectare și execuție lucrări pentru
obiectiv ”Modernizarea unor porțiuni de drum din cartierele
Ghioșești, Poiana, Vatra Sat și Podul Lung”.
Este vorba de următoarele zone:
LOTUL I - 1. Str. Ghioșești, tronsonul I Oancea-Purcaru (640 m liniari)
2.Str. Ghioșești, tronsonul II denumit Neagoe-Băițoiu (2km
liniari)
LOTUL II – 1. Str. Costișului, zona denumită Valea Adâncă (450 m
liniari)
LOTUL III – 1. Str. Poiana, tronsonul I Marcu-Albert
2. Str. Poiana, tronsonul II – în continuarea traseului
principal al străzii Poiana
3. Str. Poiana, tronsonul III – se ramifică în partea stângă din
tronsonul principal al străzii Poiana, de la km 1+420
LOTUL IV – 1. Str. Podul Lung, tronsonul I – începe din DN 1 în partea
dreaptă a acestuia, la intrarea în Comarnic dinspre Ploiești. (2 km liniari)
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PROIECTE PROPUSE PENTRU PERIOADA URMATOARE
1. Asfaltare porțiune Oprescu – Poiana Colț (2 km). Această porțiune
a fost programată să fie realizată cu fonduri europene, dar s-a pierdut
finanțarea.
2. Aducțiune apă – lucrare nouă: Bodovanu – Poiana Colț , 1100 m
liniari
Lucrările de săpături și introducere țeavă nouă în pământ se vor realiza
cu Serviciul ADPP Comarnic. Urmează a fi scoasă la licitație stația de
pompare.
3. Captare izvor Soci. A fost achiziționată țeava , urmând a se face
schimbul cu Ocolul Silvic Sinaia pentru suprafețele de teren necesare.
4. Cu Serviciul ADPP din cadrul Primăriei Comarnic,
2,2 km
liniari de drum se vor executa în decursul acestui an, începând cu
data de 1 iunie, în urma proiectelor și autorizațiilor de construcție
emise de Primărie.
5. Construire parcare în zona Poștă - Spălătorie auto, zona castanilor,
pe partea dreaptă
6. Înființare 4 toalete publice : 2 în zona parcului, 2 în zona parcării.
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SITUAȚIE CHELTUIELI
Este important de precizat faptul că orașul Comarnic se confruntă cu o
situație financiară nefericită, lucru ce a întârziat foarte mult lucrările de
investiții realizate în oraș.
Din acest motiv, lucrările desfășurate în Comarnic sunt semnificativ mai
puține comparativ cu tot ce s-ar fi putut face dacă am fi dispus și de suma pe
care am fost nevoiți să o returnăm uniunii Europene.
Din proiectul pe fonduri europene în valoare de 5 milioane 300 de mii de
euro, adică 23,850 milioane lei noi, demarat în cursul administrației trecute, s-au
executat lucrări de aproximativ 1 milion de euro, adică 4,5 milioane lei noi.
Cum lucrările nu au fost duse la bun sfârșit în termenul prevăzut în contract, pe
1 iulie 2016, actuala conducere a orașului a primit notificarea de reziliere a
contractului de finanțare pe fonduri europene și plata milionului de euro în 15
zile. Iar dacă această plată nu se făcea în termen, penalitățile erau de 1% pe zi
din suma de restituit.
Chibzuind bugetul local s-a reușit până la sfârșitul lunii decembrie a
anului 2017, să se achite aproximativ 3 milioane de lei noi din suma de bază
datorată MDRAP, rămânând de plată aproximativ 1 milion 600 de mii lei noi.
Sumele menționate fac însă referire la suma de bază datorată, adică 4,6 mil. lei
noi. Penalitățile calculate până în decembrie 2017 se ridicau și ele la
aproximativ 1 milion 500 de mii lei noi, din care până în prezent nu s-a achitat
nimic.
Primarul orașului Comarnic, ec. Sorin Popa, a făcut demersurile către
instituțiile abilitate să stabilească adevărul, astfel încât cei răspunzători
pentru pierderea fondurilor europene să fie trași la răspundere.
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La acest capitol, dorim să clarificăm situația sumelor de bani rămase
neachitate din 2009 până în 30 Iunie 2016 și plătite în perioada 01 Iulie 2016 30 Nov 2017 de actuala administrație:

CHELTUIELI CĂTRE:
PETROCONSTRUCT
ANAF (T.V.A)
ANAF (PENALITĂȚI T.V.A)
FLORICON (CHIRIE CĂTINĂ)
PREFINANȚARE MDRAP
MDRAP DIN SUMA DE BAZĂ
TOTAL 1
EXPERTIZĂ TEHNICĂ
TOTAL 2
SMURD
TOTAL 3
MDRAP DIN SUMA DE BAZĂ
HIDRO PRAHOVA
TOTAL

SUMA ÎN LEI (RON)
333 234,00
144 597,87
90 940,00
139 894,00
684 539,90
2 000 000,00
3 393 205,77
156 728,95
3 549 934,72
106 000,00
3 655 934,72
250 000,00
303 000
4 208 934,72

 Pentru neimplementarea la timp a proiectelor finanțate prin
fonduri europene, orașul Comarnic are, la data de
01.08.2018, o datorie de bază de 1,613,942.88 lei, la care se
adaugă penalități de întârziere de 2,293,790.71 lei.
Suma totală datorată MDRAP se ridică la valoarea de
3,907,733.59 lei.
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Prezentând situația de fapt, economico-financiară a orașului Comarnic și
programul de investiții, ne dorim să asigurăm locuitorii orașului că interesul
nostru este și va fi întotdeauna binele cetățeanului. Ne dorim ca aceștia să se
simtă ”acasă” în acest loc, să beneficieze de condiții decente de viață, de confort
și siguranță. Vom face în continuare tot ce ne stă în putință pentru a le
îmbunătăți stilul de trai, pentru a duce la bun sfârșit proiectele propuse și
demarate în ultimii doi ani și pentru a promova frumusețile acestei zone!

Primar
ec. SORIN NICOLAE POPA

Viceprimar
MIHAI SAVU
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