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Stimați cetățeni ai orașului Comarnic
Stimați membri ai Consiliului Local,
Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a Administrației publice locale, Art.
51, alin (4), vă prezint prezentul raport de activitate, aferent anului 2019.
Într-o anumită măsură, cele prezentate în acest raport coincid cu aspecte din
raportul prezentat dvs. de dl primar Sorin Popa, cu precădere cele vizând lucrările de
infrastructură sau reparații ale diferitelor obiective de interes public.
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 5,3 milioane 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 2019,
să se achite 3.138.102,90 RON din suma de bază datorată MDRAP, rămânând de plată
1.140.379,88 RON. Sumele menționate fac însă referire la suma de bază datorată, adică
4,6 mil. lei noi. La care se adaugă și penalități de întârziere a plății, în cuantum de peste
3,9 milioane RON.
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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.
Pentru neimplementarea la timp a proiectelor finanțate prin fonduri europene,
orașul Comarnic are, așadar, la data de 31.12.2019, o datorie de bază de 1.140.379,88
lei, la care se adaugă penalități de întârziere de aproape 4 milioane RON.
Suma totală datorată MDRAP se ridică la valoarea de 5.386.263,65 LEI noi.
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!

Mihai Nicolae Savu
Viceprimarul orașului Comarnic
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I.

Investiții, lucrări de construcții, reparații și modernizări

1. Una dintre cele mai importante lucrări de investiții demarate în anul 2019 este cea de
reabilitare și consolidare a Liceului ”Simion Stolnicu” Comarnic- Localul II, un
proiect în valoare de 2,2 milioane RON, realizat prin Programul Național de Dezvoltare
Locală. Lucrările sunt mult așteptate de elevi și cadre didactice deopotrivă.

Tot la capitolul „Investiții în educație”, s-au realizat, în vara lui 2019 : zidul de sprijin de
la Liceul ”Simion Stolnicu”, curtea interioară și s-au asfaltat 220 metri stradă.
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2. Una dintre cele mai arzătoare dorințe ale comărnicenilor – aceea de a beneficia de un
parc al orașului – este pe cale de a fi realizată. În 2019 a fost semnat contractul pentru
realizarea proiectului de Amenajare a Parcului Orașului Comarnic, în valoare de 2,1
mil. RON, un proiect îndelung așteptat de locuitorii orașului, care își doresc un spațiu
verde, un loc de joacă pentru copii, un loc de promenadă.

Alelile și platformele pietonale se vor realiza din dale prefabricate, așezate pe pat de nisip și
borduri beton. Se vor crea până la 12 locuri de parcare auto. Mobilierul urban va avea structură
metalică cu elemente din lemn.Va fi amenajată aici o fântână decorativă prevăzută cu sistem de
recirculare a apei și filtrarea ei. În incinta parcului se vor monta corpuri de iluminat. De
asemenea, în parc vor fi create grupuri sanitare cu câte 2 cabine pe sexe, racordate la rețeaua de
apă potabilă și la fosele septice ecologice sau la rețeaua de canalizare. În această zonă se va crea
un spațiu de joacă pentru copii (2-6 ani) care va fi dotat cu obiecte de joacă specifice vârstei.
Important de menționat este faptul că soluțiile propuse vor fi economice și ecologice cu
elemente naturale specifice zonei –lemn, piatră, nuiele.

3. Prin Programul Național de Dezvoltare Locală, principala sursă de finanțare pentru
infrastructura locală, în ultimii ani am modernizat drumuri prin proiecte în valoare de
2,5 milioane RON. În decursul ultimilor trei ani s-au executat lucrări de
reabilitare/modernizare pe aproape 30 km de drum, mare parte în 2019.
Este vorba despre, tronsoane și porțiuni din cartierele Vatra-Sat, Ghioșești, Poiana, Podul
Lung, Podul-Vârtos, printre care se numără:






Str. Eternității (Vatra Sat)
Str. Florilor
Str. Fântânii, Aleea Bradului.
Str Botocești, Str Gîrlici, Str. Șipotului
Oprescu-Colți, Oprescu-Valea Comarnicului
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Str. Costișului, Nucilor
Str. Gîlmeia,
Cart Ghioșești: Str. Valea Mesteacănului

Mai sunt în derulare lucrări în cartierele Podul Lung, Vatra Sat, Ghioșești și Poiana.
4. 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
- Ulița Cârstei

Ghioșești
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 În 2019 a fost pusă în funcțiune stația de pompare a apei în cartierul Poiana, zona
„Bodovan”.
5. Tot ca o realizare demnă a a fi menționată în prezentul raport, subliniem că pe
parcursul anilor 2018-2019 am modernizat piațetele din zona centrală, trotuarele
de pe partea centrală - vestică a orașului, trotuarul situat vis-a-vis de fabrica de
îmbuteliere a apei ”Apa Talea”, precum și parcarea situată vis-a-vis de Dispensarul
Medical Prințul Pilot „George Valentin Bibescu”.

6. Prevenire în cazul unor situații de urgență
Sunt în derulare lucrări de consolidare a unor versanți, care să oprească efectele calamităților
naturale produse de alunecările de teren, în punctele:
-Str. Ghioșești, punct Burghezu-Făcăleț
-

Str. Poiana, punct Munteni
Str. Gîrlici, punct ”La Rosa Ion Maria”
str. Valea Cîndei, punct Ion Badea
Str. Școlii, punct Sârbuleț

Aceste lucrări sunt în valoare de 7,5 mil. RON, sume alocate din fonduri de
interventie la dispoziția Guvernului.
O altă lucrare de consolidare a fost cea a versantului din zona Eternității-DN 1 ,
zonă grav afectată de alunecările de teren în vara anului 2019.
7. În domeniul circulației rutiere, în decursul anului 2019 au fost montate mai multe
indicatoare rutiere pe străzile din oraș, cu precădere indicatoare de ”staționare
interzisă” și „Accesul interzis”. Măsura a avut menirea de a fluidiza traficul la nivel
local și a limita staționarea autovehiculelor în locuri nepermise, mai precis unde
lățimea străzii nu permite circulația în dublu sens.
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8.

Investiții în iluminatul public

Datorită investițiilor din ultimii ani, reușim să economisim anual aproximativ 40 de
mii de lei la factura de energie electrică după modernizarea iluminatului public. În
perioada 2017-2018, la Comarnic s-a desfășurat un proiect de extindere și modernizare a
iluminatului public, ce a urmărit atât îmbunătățirea iluminatului nocturn, cât și scăderea
consumurilor de energie electrică și implicit a costurilor cu aceasta, prin utilizarea unei noi
generații de lămpi (lămpi cu led-uri).
Proiectul a fost implementat în mai multe cartiere și zone ale orașului: Poiana, Vatra Sat,
Ghioșești, DN1 zona Șomeru-Podu Vârtos, și a fost prelungit ulterior, la cererea cetățenilor, și în
zone mai izolate ale orașului, precum Podu Cernichii sau Podul lui Neag.
Au fost schimbate sute de lămpi în orașul Comarnic, iar cele recent amplasate au un
consum de 0,036 kw/h, ceea ce reprezintă o scădere a costurilor cu plata energiei cu aproximativ
39860 lei/an. Investiția a costat autoritățile locale 358.679 lei cu tva. Programul de extindere și
modernizare a rețelei de iluminat public a continuat în 2019 prin înlocuirea vechilor corpuri de
iluminat și va continua și în următorii ani până la înlocuirea în totalitate a lămpilor.
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9. Salubritate
Se fac pași importanți în ceea ce privește colectarea selectivă a gunoiului pe raza
orașului Comarnic. În anul 2019 s-au achiziționat 4 platforme de colectare selectivă,
cu câte 3 compartimente fiecare, ce au fost amplasate în patru puncte din zona centrală a
localității. Demersul are ca scop responsabilizarea cetățenilor privind protejarea mediului
înconjurător prin reciclarea gunoiului produs de fiecare gospodărie din localitate.

Tot în acest domeniu am realizat acțiuni de salubrizare a zonelor cunoscute cu
probleme în ceea ce privește depozitarea ilegală a deșeurilor vegetale și menajere, ca de
ex. punctele Aneta și Malul Luncii sau zona Ghioșești-Moara Veche.
10. În 2019 am coordonat activitatea de gestionare a situațiilor de urgență, împreună cu
persoana desemnată în acest sens.
Ne dorim ca în perioada următoare să înființăm un Serviciu de Voluntariat pentru
situațiile de urgență apărute pe raza orașului nostru, format din aproximativ 50 de
voluntari din localitate care să acționeze în special după producerea unor evenimente
nefericite (incendii, inundații, explozii, alunecări de teren etc.) la curățirea
spațiului/zonelor afectate, decolmatare, degajarea terenului etc., pentru a veni în
ajutorul persoanelor afectate.
11. Pe parcursul anului trecut am coordonat lucrări de salubrizare, de toaletare a pomilor,
curățirea vegetației crescută în exces, curățire și reparare a rigolelor, decolmatare a
canalului de colectare a apelor pluviale din zona centrală, lucrări de balastare a unor
drumuri mai greu accesibile, am asigurat logistica în vederea bunei desfășurări a
evenimentelor desfășurate la nivelul orașului nostru.
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12. Împreună cu persoanele responsabile, am coordonat activitatea desfășurată de
persoanele care primesc ajutor social, apte de muncă. Trebuie subliniat aici faptul că
în ultimii ani, numărul beneficiarilor de ajutor social a scăzut la nivelul orașului
Comarnic. În medie, în anul 2019 am avut înregistrate dosare care conțineau 17
persoane apte de muncă, în scădere față de anul anterior, când am avut o medie de 21
de persoane.
Plata celor care beneficiază de astfel de ajutor se efectuează de către Agenția Județeană
pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova, și nu din bugetul local al orașului.
13. În ceea ce privește categoria vârstnicilor cu venituri mici din Comarnic și a
persoanelor încadrate în grad de handicap, ne-am străduit ca și în anul 2019 să venim
în sprijinul acestora prin măsuri menite să le ușureze viața. Astfel, am aprobat
aproximativ 800 de cereri de acordare lemne de foc pentru cetățenii cu venituri mici
din oraș.
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14.
Am continuat munca în ceea ce privește gestionarea situației câinilor fără stăpân
din Comarnic. După cum s-a putut observa, am redus aproape la zero numărul
patrupedelor fără stăpân de pe raza orașului. Fac apel, cu această ocazie, la cetățenii
localității noastre să fie responsabili, să nu mai abandoneze animalele si să le
sterilizeze. În acest sens, și anul trecut au avut loc două campanii de sterilizare
gratuită a câinilor și pisicilor cu stăpân din Comarnic, în lunile mai și iulie,
desfășurate la Centrul SMURD și organizate în colaborare cu Asociația „Hope for
Romania Strays”.

15. Am susținut și anul trecut Asociațiile Crescătorilor de Animale de pe raza orașului
Comarnic, prin încheierea de acte adiționale la contractele de închiriere a pășunilor și
golurilor alpine. Încă din 2017, Pășunile au fost date în folosință crescătorilor de
animale, asociații sau persoane fizice, care beneficiază acum de bani de la APIA sub
formă de subvenție. 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”.
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Am coordonat acțiunile de control ale autorității locale pentru a verifica îndeplinirea
obligațiilor contractuale de către crescătorii de animale pentru terenul închiriat, astfel încât să
asigurăm coorectitudinea și veridicitatea efectivelor de animale declarate și dacă s-au efectuat
acțiunile de curățire a pășunilor.

16. M-am implicat, împreună cu funcționarii primăriei, la rezolvarea problemelor sesizate
de cetățeni, în scris sau verbal. Ușa noastră este întotdeauna deschisă locuitorilor
orașului, ale căror probleme am încercat întotdeauna să le rezolvăm în timp util.
17. În 2019 a fost mărită echipa de muncitori a primăriei cu oameni calificați, cu ajutorul
cărora am reușit să ducem la îndeplinire multe dintre lucrările derulate la nivelul
orașului, reducând astfel costurile unor proiecte.

18. Tot în 2019 am făcut demersuri pentru reluarea procedurii privind
realizarea Planului Urbanistic General al Orașului, plan de care depinde întregul
proces de dezvoltare a localității.
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Prezentând lucrările și proiectele de care ne-am ocupat în decursul anului 2019, dorim să
vă facem cunoscută munca noastră: atât a persoanelor din conducerea U.A.T Comarnic, cât a
funcționarilor și a lucrătorilor din cadrul Primăriei orașului.
Este important de subliniat faptul că orice demers pe care îl întreprindem are nevoie de
susținerea locuitorilor Comarnicului, de efortul susținut al fiecăruia dintre noi. Fiecare om
trebuie să fie gospodar pe proprietatea și în zonele adiacente proprietății sale, altfel nu vom reuși
niciodată să schimbăm fața orașului în bine.
Doresc, de asemenea, să le mulțumesc cetățenilor pentru răbdare și încredere, și să fac un
apel la decență și spirit civic.

Mihai Nicolae Savu,
Viceprimarul orașului Comarnic
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