
Primăria si Consiliul Local 

Raport de activitate luna februarie 2020 

Dragii mei, 

An de an, încălzirea globală despre care se vorbește de ceva timp își intră în drepturi. 

Oare chiar nu vom avea zăpadă în această iarnă? Să fi montat degeaba accesoriile pe utilajele 

de deszăpezire? Oricum noi suntem pregătiți. Putem avea surprinse în aceasta primăvară. 

Februarie 2020 a fost luna în care ne-am desfășurat activitățile în ritm normal cu 

șantiere deschise conform graficului de lucrări. 

CONCRET CE AM FĂCUT? 

• Pe DC 150 lucrările privind realizarea șanțurilor betonate și montarea plăcilor de 

acces în gospodarii se desfășoară în ritm alert. Se lucrează pe ultimul tronson 

„Claudiu Găile – pod peste râul Dâmbovița”. Apoi se va trece la ridicarea căminelor 

pentru canalizare și la marcajele longitudinale. Ne-am propus să finalizăm aceste 

lucrări în maximum 90 zile, cu mult mai devreme decât perioada de execuție 

prevăzută în contract. 

• La clopotnița aferentă bisericii din satul Oncești lucrările au intrat în linie dreaptă. S-

au realizat tencuieli exterioare și interioare, a fost montată tâmplăria iar în perioada 

următoare vom lucra la pardoseli, zugrăveli interioare și exterioare precum și la 

pavajul exterior. Lucrările se vor finaliza înainte de sărbătorile Pascale. 

• Proiectul cu finanțare europeana intitulat: Centru de Zi pentru Persoane Vârstnice în 

satul Manga” a trecut cu brio și ultimul seminar de presă organizat în această lună. 

Așteptăm licența de funcționare  și centrul își va deschide larg porțile. 

• Și la Căminul Cultural din satul Manga lucrările sunt avansate. S-au făcut tencuieli și 

zugrăveli exterioare și interioare, s-au montat jgheaburi și burlane noi, s-a placat 

pardoseala cu gresie de calitate superioară iar în perioada următoare vom realiza 

gardul împrejmuitor. 

• În primărie se lucrează la întocmirea proiectului privind „Modernizarea prin asfaltare 

a străzilor Cândea în satul Gemenea Brătulești, Fermei și Pomicultorilor în satul 

Oncești. În acest an și aceste străzi vor fi asfaltate. 

• În unanimitate de voturi a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al comunei 

Voinești aferent anului 2020. Este un buget ambițios prin care ne-am propus 

realizarea unor investiții importante la nivelul localității. 

Profit că este începutul de primăvara și urez multă sănătate, fericire și bucurii tuturor 

mamelor și doamnelor „Să iubiți, să fiți iubite!” 

Cu deosebit respect 
Primarul dumneavoastră. 


