Scrisoarea anuala a primarului comunei Cotnari
Stimaţi cetăţeni,
În faţa unui nou moment de bilanţ, vin în faţa dumneavoastră cu satisfacţia faptului că şi în
anul 2016 am reuşit, împreună, să realizăm o parte a proiectelor pe care ni le-am propus
pentru comunitatea noastră.
Imi exprim gratitudinea fata de Dvs. pentru buna cooperare si intelegerea de care ati dat
dovada in relatia puternica pe care o avem, reusind astfel impreuna sa rezolvam problemele pe
masura ce le intampinam! Fiindca ati inteles ca schimbarea in bine se bazeaza pe o colaborare
sanatoasa intre cetatean si primarie, pot sa afirm ca, problemele nu mai reprezinta obstacole
greu de depasit ci doar o chestiune de timp care isi asteapta solutionarea.
Fie că a fost vorba despre continuarea sau finalizarea unor proiecte, fie că a fost vorba despre
lucrări curente, despre rezolvarea unor probleme sociale sau despre activităţi culturale, am
abordat toate aceste lucruri, împreună cu domnul viceprimar dar si cu colegii din cadrul
aparatului de lucru al primarului, cu membrii Consiliului Local şi cu ajutorul dumneavoastră,
al cetăţenilor, cu maximă responsabilitate. Iar rezultatele nu au întârziat, în mod firesc, să
apară.
Permiteţi-mi să vă readuc în atenţie doar câteva din lucrurile pe care, împreună, am reuşit să
le facem în anul 2016 in comuna Cotnari.
I.”Obtinerea finantarii pentru modernizare drumurilor principale in satele Hodora,
Cotnari si Horodistea”
II.”Contract de finantare cu AFIR nr. C0720RN00011512400088/16.-9.2016”
Valoare eligibila – 960.770 euro sau 4.346.564 lei
Proiectul de investitie urmareste modernizarea prin asfaltare a 5,457 km.
Tronsoanele de drum ce urmeaza a fi modernizate aferente contractului:
- DS 936 cu lungimea de 1,102 km – asigura legatura intre satul Horodistea si satul
Cîrjoaia;
- DS 919 cu lungimea de 0,732 km – asigura accesul catre Biserica catolica Cotnari
- DC Cotnari - Bahlui cu lungimea de 2,423 km – asigura legatura intre DN 28B si DJ
281C;
- DS 549 cu lungimea de 1,020 km – asigura legatura intre DJ 281C si Halta Hodora;
- DS 191 cu lungimea de 180 ml. – asigura legatura intre DJ 281C si Biserica ortodoxa
Sf. Nicolae Hodora;
Obtinere finantare guvernamentala pentru:
I.”Modernizare drumuri prin asfaltare in comuna Cotnari finantat prin Programul
National de Dezvoltare Locala – OG 28/2013”;
Proiectul se afla in curs de executie, cu stadiu fizic al lucrarilor de 30%, si urmareste
asfaltarea a 4,813 km de drumuri satesti si drumuri comunale in satele Cotnari, Horodistea si
Luparia, astfel:

-

DE 3848/1 – asigura accesul la statia meteorologica Cotnari si sediul administrativ al
S.C. Cotnari S.A.;
- DS 27 – asigura accesul intre DJ 281C (fam. Cocis) si Biserica de rit vechi ortodoxa
Sf. Nicolae Horodistea;
Valoare proiect: - 3.546.447, 25 lei
Antreprenor general: - SC Construct &Drum SRL Iasi
I.
”Infiintare sistem alimentare cu apa in satele Hodora, Bahlui si Iosupeni din
comuna Cotnari”
Investitia se afla in stadiul de executie si prevede urmatoarele lucrari:
- executia a 19,653 km conducta
- executia unui numar de 68 camine/vane pe traseul conductei
- se vor construi 3 spatii gospodarire ape, astfel:
-in satul Cotnari: un rezervor de 100 mc. si statie de pompare;
- in satul Iosupeni: un rezervor de 100 mc., o statie de pompare si o statie de clorinare;
- in satul Hodora: 2 rezervoare de cate 250 mc.
Valoare totala: 4.514.766 lei.
Antreprenor general : asocierea SC Teoval SRL si SC Hidroterm SA.
II.
III.
IV.

”Infiintare sistem canalizare pentru satele, Hodora, Bahlui, Iosupeni”
in prezent investitia se afla in procedura de atribuire a contractului de executie a
lucrarilor;
termen estimat de incepere a lucrarii: - iulie 2017.
„Darea in folosinta a platformeide gunoi de grajd”
„Balastarea unor drumuri satesti”

Centrul de zi Sf. Parascheva
Institutia a desfasurata si in 2016 activitatile principale conform standardelor obligatorii
pentru 25 beneficiari; sunt si alte directii de actiune, dupa cum urmeaza:
Intocmire si depunere documentatie necesara licentierii Centrului;
Desfasurare excursii in zona turistica Piatra Neamt si Targu Neamt;
Participari la concursuri judetene precum : ” Sarbatori Pascale” si ”Toamna in cuvinte
si culori”;
Colaborari stranse si fructuoase cu ”Crucea Rosie” si cu medicii de familie.
Rezultate deosebite au avut toate compartimentele functionale din cadrul institutiei, venind cu
precizarea ca potrivit Legii 52/2003 privind transparenta, va putem pune la dispozitie orice
informatii de interes public solicitate.
Vă mulţumesc, în special, dumneavoastră, dragi locuitori ai comunei noastre, care prin
onorarea obligaţiilor fiscale ați făcut posibilă realizarea obiectivelor enumerate!
În perspectiva anului 2017 am în vedere următoarele direcţii de modernizare și
dezvoltare a comunei noastre:
1. Finalizarea Corpului 3 la Scoala Cirjoaia si modernizarea gradinitei din sat;
2. Demararea procedurilor de cadastrare si intabulare a cladirilor publice;
3. Extinderea retelei de gaz metan si a canalizarii in Zona ”Sarata” – Cotnari;
4. Acoperire ”Atelier” la Scoala Cotnari;
5. Modernizare teren de sport la Scoala Cotnari;
6. Construire tribune aferente terenului de fotbal – Cotnari;

7. Demararea procedurilor de constituire a Politiei Locale;
8. Plombarea DC Cirjoaia-Zbereni;
9. Extindere retea de apa de catre Apa-Vital prin fonduri europene;
10. Realizarea cadastrului general in comuna;
11. Construire punct sanitar in satul Cirjoaia;
12. Schimbarea structurii si a invelitorii acoperisului la Dispensarul Cotnari;
13. Implicarea sustinuta si aprofundarea problematicilor de fond funciar in scopul solutionarii
cat mai rapide a acestora.
Fiecare dintre dvs. poate contribui la dezvoltarea şi înfrumuseţarea comunei noastre, prin
buna gospodărire şi întreţinere a domeniului public din faţa caselor; prin curaţarea sanţurilor
şi a podeţelor de acces în gospodărie şi întreţinerea faţadelor caselor; prin interzicerea lăsării
libere a animalelor şi a păsărilor din gospodărie pe drumurile comunale; prin păstrarea
curăţeniei spaţiilor verzi, a parcurilor, grădinilor publice, a terenurilor de sport şi de joacă şi
fără a mai arunca deşeuri menajere sau de construcţii pe spaţiile verzi, pe drumurile de pe raza
comunei Cotnari.
Emisa in temeiul HG 1723/2004 cu modificarea ulterioara.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Primar
CRETU VASILE

