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Stimați locuitori ai orașului Comarnic,
stimați consilieri locali,
stimați colegi,
Anul 2020 a însemnat, pentru orașul Comarnic și pentru România întreagă, o adevărată
„piatră de încercare”, ca urmare a noilor norme de protecție și conviețuire pe care am fost
nevoiți să le adoptăm.
Pandemia de coronavirus care ne-a afectat viețile ne-a schimbat modul de a gândi și de
a acționa, ne-a întrerupt rutina și ne-a privat de multe activități sociale, cultural-artistice
sau sportive, care ne apropiau de cetățeni și întregeau comunitatea noastră.
Cu toate acestea, am încercat - cu responsabilitate și promptitudine - să luăm toate
măsurile necesare pentru protecția locuitorilor orașului nostru, să limităm pe cât posibil
numărul îmbolnăvirilor de COVID-19 la nivel local și să continuăm, în același timp,
proiectele de investiții aflate în derulare.
Orașul s-a aflat sub incidența a două luni de stare de urgență națională și a multor luni
succesive de stare de alertă, în care ne aflăm și astăzi pentru a 8-a lună consecutiv, situație
care vine cu restricții pentru cetățeni și norme stricte ce trebuie respectate.
Am trecut, de asemenea, prin tumultul unui nou scrutin local în luna septembrie pe care,
cu ajutorul dumneavoastră, al comărnicenilor, l-am câștigat. Rezultatul alegerilor mă
bucură nespus, dar, mai ales, mă obligă să continui proiectele începute pentru dezvoltarea
orașului Comarnic și a fost dovada că dumneavoastră, locuitorii acestui oraș, vă doriți
schimbarea și modernizarea așezării noastre și că mi-ați acordat mie încrederea pentru a vă
îndeplini dorințele.
Pentru că am pus întotdeauna un mare preț pe transparență decizională, corectitudine și
comunicare, acest raport de activitate este menit să expună un rezumat al activităților și
proiectelor derulate la Comarnic pe parcursul anului 2020. Deși nu am reușit să ducem la
bun sfârșit, în cursul ultimelor 12 luni, absolut toate investițiile pe care ni le-am propus la
final de 2019, și să îndeplinim, simultan, toate doleanțele comărnicenilor, am apreciat
înțelegerea și răbdarea cetățenilor, care au înțeles că pentru a realiza lucruri durabile și
responsabile este nevoie de timp și strategii bine aplicate.
Vă prezint lucrările și activitățile realizate în cursul anului 2020 de echipa de conducere
a orașului și colegii din primăria Comarnic, și vă asigur, totodată, de deschidere și
înțelegere pentru nevoile dumneavoastră!
Cu stimă,
Sorin Popa
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I.

Investiții, lucrări de construcții, reparații și modernizări

1. În cursul anului 2020 am continuat investițiile finanțate prin PNDL
Prin Programul Național de Dezvoltare Locală, la Comarnic se desfășoară două lucrări
de reabilitare și modernizare în infrastructura educațională sau rutieră. Este vorba despre:
consolidare, reparații generale și renovare a Localului II al Liceului „Simion
Stolnicu” - 2.593.767,19 de lei alocați prin PNDL II;
Localul II al Liceului „Simion Stolnicu” nu este încă finalizat, dar lucrările se
desfășoară conform calendarului. Sălile de clasă prind contur, iar la finalizare, dascălii și
elevii se vor putea bucura de condiții moderne de studiu. Cât privește dotarea clădirii cu
mobilier specific și mijloace tehnologice, aceasta ar urma să se realizeze în urma unui alt
proiect, realizat cu finanțare guvernamentală sau europeană.

modernizarea unor porțiuni de drum din cartierele Vatra-Sat, Podu-Vârtos și
Ghioșești - 2.919.247,31 de lei alocați prin PNDL II.
Astfel, în anul ce se încheie am reușit să schimbăm complet structura mai multor străzi
din orașul nostru, pe care le-am betonat sau asfaltat, și, în ciuda declivității mari specifice
orașului Comarnic, s-au găsit soluții pentru ca acestea să devină funcționale.
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2. Investiții în infrastructură - realizate din bugetul local
• Cartierul comărnicean „Poiana” a beneficiat, în ultimul an, de schimbări drastice în
ceea ce privește infrastructura rutieră. A fost asfaltată o nouă porțiune de drum din
zona „Botocești”, dar și zona Bodovanul, a fost betonat un alt tronson (Baronică),
lucrările fiind extrem de necesare pentru locuitorii acestui cartier, oameni care au
deplâns ani la rândul starea deplorabilă a drumului.

• Am betonat, de asemenea, porțiuni de drum din cartierele Podul Vârtos și Podul lui
Neag.
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• Am construit rigole pe mai multe tronsoane de drum.

• Tot în 2020 a venit rândul și centrului orașului să beneficieze de modificări mult
așteptate de localnici. După ce lucrările la canalizare au fost finalizate în proporție
de 85-90% - prin realizarea canalelor colectoare din zona centrală - au putut fi, în
cele din urmă, asfaltate și trotuarele din cea mai aglomerată zonă a localității. În
plus, s-au construit mai multe zone de staționare a autovehiculelor, adiacente
zonelor comerciale cu ieșire în DN 1, foarte utile pentru cei care tranzitează orașul,
dar și agenților economici.

• De asemenea, orașul a fost înfrumusețat cu zeci de jardiniere tradiționale, din
lemn masiv, cu flori multicolore, dar și cu scuaruri cu piatră ornamentală.
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• Am reparat stațiile de autobuz din oraș.

3. Lucrările de realizare a primului parc al orașului Comarnic, înființat în
vecinătatea Clubului Copiilor „Martha Bibescu”, au continuat și în cursul anului
2020, acest obiectiv fiind din ce în ce mai aproape de finalizare.

4. În 2020 am efectuat igienizarea și reorganizarea Bibliotecii orășenești, care în
prezent funcționează într-un spațiu impropriu și care urmează a fi mutată într-o
locație nouă.
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II.

Proiecte ale administrației publice locale

1. Pe lângă atributele obișnuite ale unei administrații publice locale, anul 2020 a
presupus și gestionarea corectă a crizei sanitare cauzată de coronavirus, la nivel local.
Am realizat acest lucru prin:
Dezinfecția periodică a spațiilor publice (trotuare, piețe, parcări), precum
și a instituțiilor publice din Comarnic;

Informarea cetățenilor cu privire la măsurile de protecție și restricțiile în
vigoare: realizată zilnic/periodic prin afișe postate în localitate sau în
mediul online (site, facebook etc).
Am înființat Serviciul de Voluntariat al orașului Comarnic, activ pe
perioada stării de urgență și de alertă, cauzată de epidemia de coronavirus.

Am acordat școlilor din Comarnic toate produsele necesare pentru
functionarea cu respectarea normelor de protectie impuse de situația
pandemică: măști chirurgicale, mănuși, dezinfectant, clor, săpun
antibacterian etc, atât în perioada de pregătire a examenelor naționale, cât
și la începerea anului școlar 2020-2021.
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2. În Iunie 2020, împreună cu primarii orașelor Sinaia, Azuga, Râșnov și Președintele
Consiliului Județean Brașov, am semnat actul constitutiv și statutul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Valea Prahovei în Acțiune”, din care face parte și orașul
Comarnic.
Obiectivul major al Asociației este proiectul autostrăzii Comarnic-Brașov, menit
să fluidizeze traficul între stațiunile montane din Prahova, și implicit din zona centrală a
orașului nostru. Totodată, sunt convins că doar împreună putem realiza proiecte comune
de dezvoltare a zonei turistice a Văii Prahovei, în care să fie inclus și Comarnicul, să
rezolvăm problema traficului în zona noastră, astfel încât circulația prin oraș să nu mai
includă autovehiculele aflate în tranzit către stațiunile montane sau Brașov și să
constribuim la scurtarea timpului petrecut în trafic de către cei care străbat tronsonul
Ploiești-Brașov.

3. Implementare colectare selectivă
La începutul anului 2020, în mai multe puncte din oraș s-au montat baterii destinate
colectării selective a deșeurilor (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă). Este vorba despre
zonele:
• Parcare vis-a-vis Primăria Comarnic
• Parcare centrală (sud de Poștă)
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• Zona Geo (pod)
• Zona blocuri (Str. Secăriei)
Toate obiectivele sunt supravegheate video. Investiția este realizată de Primăria
orașului Comarnic și a fost în valoare de 45.000 lei. Va aduce, însă, costuri mai mici pentru
comărniceni în ceea ce privește plata salubrizării, localnicii care colectează selectiv
beneficiind de o reducere la plata acestui serviciu, comparativ cu cei care nu selectează
gunoiul produs de fiecare gospodărie.

III.

Activități pentru tinerii și vârstnicii cetățeni și implicarea lor în comunitate.
Protecție socială

1. În perioada stării de urgență, primăria Comarnic a aplicat și a fost acceptată în
programul de ajutorare a persoanelor vârstnice vulnerabile în perioada
pandemiei, inițiat de Țiriac Grup, prin intermediul căruia 160 de persoane în etate
din Comarnic au primit alimente și produse de igienă, timp de două luni consecutiv,
cât a durat starea de urgență națională.
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2. Tot în contextul pandemiei de COVID-19 și a măsurilor specifice necesar a fi
adoptate, primăria orașului Comarnic a pus la dispoziția școlilor încă patru spații
necesare pentru orele desfășurate exclusiv la școală, astfel încât să se asigure
distanțarea elevilor în condițiile impuse de autoritățile în domeniu.

3. Totodată, am pus la dispoziția școlilor terenul de fotbal al orașului Comarnic,
pentru desfășurarea orelor de educație fizică în condiții de siguranță în perioada de
pandemie.

IV.

Agrement, sărbători, cultură, sport

1. Botezul Cailor – Bobotează 2020
Pentru al doilea an consecutiv, în 2020 la Comarnic s-a organizat, de Bobotează, o
competiție ecvestră de mare amploare, la care au participat crescători de cai din toată țara.
Concursul, la care au fost prezenți sute de spectatori și nu mai puțin de 100 de cabaline, a
fost organizat de Asociația Crescătorilor de Animale Comarnic, cu sprijinul Primăriei
Comarnic, cu scopul de a promova tradițiile zonei și de a aduce laolaltă iubitorii de animale
din toată țara.
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2. Mi-aș dori să fiu o stea – Ed. A III-a
Pe 2 Februarie 2020, orașul Comarnic a fost gazda ediției a III-a a Concursului de
muzică „Mi-aș dori să fiu o stea!”, un spectacol-competiție muzicală, ce a adunat la start
zeci de copii talentați din mai multe zone ale țării, și în special din multe localități
prahovene. Evenimentul a fost găzduit de un local din centrul orașului Comarnic, și a fost
organizat de Asociația „Centrul Cultural Comarnic 2016”, în colaborare cu Primăria
orașului.A fost unul dintre ultimele evenimente culturale organizate la Comarnic înainte
de izbucnirea epidemiei de coronavirus.

3. Ștafeta Veteranilor „Invictus” România
În octombrie 2020, voluntarii Invictus România au acordat din nou Comarnicului
privilegiul de a fi un punct de reper pe traseul parcurs în cadrul Ștafetei Veteranilor 2020,
eveniment organizat în contextul sărbătoririi Zilei Armatei României, pe 25
octombrie.
La ștafetă au participat alergători din viaţa civilă, militari în activitate, în retragere
sau în rezervă, precum şi militari răniţi în teatrele de operaţii, care au fost însoțiți pe raza
orașului de elevi de gimnaziu de la Liceul „Simion Stolnicu”.
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4. ”Vine, vine…Moș Crăciun”
Am realizat și anul acesta proiectul ”Vine, vine…Moș Crăciun”, prin care am
acordat daruri de sărbători tuturor elevilor din Comarnic, de la preșcolari până la clasa a
XII-a. Cu sprijinul cetăţenilor şi al Consiliului Local Comarnic, primăria oraşului a pregătit
pentru fiecare preşcolar sau elev de pe raza localităţii câte un mic dar de Crăciun - un
pachet generos cu dulciuri. Darurile au fost pregătite cu şi transportate la unităţile şcolare,
de unde dascălii le-au distribuit fiecărui elev şi grădinar în parte, în perioada premergătoare
Crăciunului.

V.

Dialog permanent. Transparență

1. Telefon permanență
Așa cum v-am obișnuit în primii patru ani de mandat, ca primar al orașului
Comarnic am încercat să fiu cât mai aproape de cetățeni, să vă comunic toate deciziile
noastre și să găsesc soluții la problemele cu care vă confruntați. În acest context, am
instituit și un număr de permanență la primăria Comarnic: 0244.701.383, unde locuitorii
pot raporta diferitele probleme cu care se confruntă.
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