
Primăria și Consiliul Local 

Raport de activitate luna octombrie 2019. 

Dragii mei, 

Sfârșit de octombrie 2019. Am avut parte în aceasta lună de o „vară 

rătăcită”, bine venită care ne-a ajutat enorm la strângerea recoltei. Este o 

toamnă foarte bogată cu fructe gustoase, frumoase și din belșug, sperăm că și 

livrarea să fie pe măsura. 

Începutul este promițător cu preturi acceptabile pentru producători. Cu 

siguranță perioada de recoltat se va prelungi și luna următoare și îmbucurător 

este faptul că „pe surse” se aude că vremea ne va fi favorabilă. 

La primărie și în ședințele de Consiliul Local ne desfășuram activitatea 

conform planului întocmit la început de an. 

Ce am mai făcut? 

- Pe DC 150 în satul Voinești, drum ce face legătura între satul 

Voinești și comuna Cândești se lucrează la șanțurile betonate pe ambele 

pârți, precum și la montarea plăcilor betonate pentru accesul în 

gospodarii și la proprietăți. Se va lucra atât cât timpul ne va fi favorabil. 

Lucrările vor fi reluate în primăvara anului următor. 

- Lucrările la „Centru de zi pentru persoane vârstnice în satul 

Manga” sunt aproape finalizate. Se montează mobilierul, se așteaptă 

aparatele de fitness (9bucati), ce vor fi montate în amfiteatrul din fața 

clădirii, se trasează parcarea pentru 5 autoturisme, se fac ultimele 

retușuri. Proiectul se va finaliza la sfârșitul lunii octombrie cu 7 luni mai 

devreme conform contractului de finanțare. 

- În luna noiembrie vom face recepția finală la proiectul 

intitulat „Modernizare prin asfaltare strada Cornățel, realizat cu finanțare 

europeana și finanțare din bugetul local. Au fost montate cele 9 

indicatoare rutiere, urmează ca în zilele următoare să se efectueze 

marcajul longitudinal. 

- La cimitirul din satul Gemenea Brătulești în aceasta lună am 

finalizat realizarea aleii din pavele ce face joncțiunea între lăcașul de cult 

și trampează în suprafață de 350 mp cu borduri de delimitare în lungime 

de 120 ml. Gardul împrejmuitor este aproape finalizat. Se lucrează în 

continuare la montat porți, suduri și tencuieli exterioare. 



- Tot în această lună am semnat în urma procedurii de achiziție 

publică contractul de execuție lucrări privind modernizare de străzi prin 

asfaltare în satul Izvoarele. Valoarea totala a proiectului este de 1.200.000 

lei și va fi realizat în asociere cu Consiliul Județean Dâmbovița cu cote de 

participare egale. Vor fi asfaltate: str. Florilor, str. Îngustă, str. Pădurii și 

breteaua ce face legătura între DN72A și familia Nelu Ursu, str. Izvor, str. 

Burlacilor, str. Soarelui, str. Mare, str. Mica și str. Târgului, lungimea totală 

fiind de 2,6 km. Dacă timpul ne va fi prielnic vom începe lucrările în 

această toamnă, vom continua în primăvară și totul va fi gata în vara 

anului 2020. 

- În ședința ordinara a Consiliului Local din aceasta lună au fost 

aprobate în unanimitate următoarele proiecte de hotărâri. 

1. Schimbarea utilizării scolii gimnaziale din satul Gemenea 

Brătulești clasele V-VIII prin recompartimentare, modernizare pentru 

înființare grădiniță cu program prelungit 2 săli. Deja întocmim 

documentația necesară și ne-am propus ca în septembrie 2020 totul 

să fie la cheie. 

2. Aprobarea documentației necesare pentru realizarea 

proiectului privind modernizarea prin asfaltare a străzii Cândea în satul 

Gemenea Brătulești și a străzilor Fermei și Pomicultorilor în satul 

Oncești. În 2020 și acest proiect va fi finalizat. 

3. Achiziționarea încă a unui utilaj de tip tractor minim 90 CP, 

folositor pentru deszăpezire și treburi curente în localitate. Deja am 

demarat procedurile privind achiziția publică. 

În încheiere vă invit pe toți să participați la vot în zilele de 10 și 24 

noiembrie pentru alegerea președintelui României. 

Cântăriți și alegeți ce credeți dumneavoastră că este mai bun pentru 

comunitatea noastră, ce este mai bun pentru Romania! 

În rest vă doresc multă sănătate, fericire și să auzim numai de bine. 

Cu deosebit respect! 

 


