RAPORTUL CATRE COMUNITATE A PRIMARULUI COMUNEI
DRAGANESTI
ION NECHIFOR PENTRU MANDATUL 2016-2020

Doresc sa incep acest raport prin a multumi inca o data pentru increderea pe
care am primit-o in anul 2016 de a reveni in fruntea comunei si prin faptul ca ati
simtit ca aceasta este sansa acestei comunitati sa realizeze in urmatorii patru ani
proiecte noi de mare valoare care au dus si vor duce la modernizarea acestei
localitati si bunastarea locuitorilor ei.
Asa cum am promis in primavara lui 2016 impreuna cu consilierii locali am
demarat o serie de proiecte pentru care m-am straduit sa obtin finantare din fonduri
guvernamentale si europene,proiecte care au fost realizate sau sunt in curs de
finalizare.
Proiectele pe care le-am initiat isi propuneau dupa cum o sa vedeti in
continuare,modernizarea drumurilor,eliminarea efectelor inundatiilor,sanatatea
populatiei,scoala,agricultura,igienizarea comunei,dotarea cu noi utilaje,amenajarea
pasunilor pentru animale,s.a.
Motivat de faptul ca in perioada 2012-2014 nu au fost accesate fonduri pentru
proiecte si investii in majoritatea sectoarelor s-a simtit stagnarea si asta a necesitat
un efort suplimentar din partea noastra si implicit un consum mai mare de fonduri.
 In ceea ce priveste infrastructura rutiera , cu prioritate a fost si este asfaltarea
tronsoanelor ramase nemodernizate din drumul judetean DJ 155B si din care
s-a asfaltat portiunea Draganesti-Soimaresti si pentru cele doua tronsoane
ramase de modernizate inca mai insistam la Consiliul judetean.
Tot la capitolul infrastructura, am realizat doua proiecte pentru drumurile satesti si
anume:
 un proiect pentru o distanta de 6 km depus la AFIR Iasi (fonduri
europene)pentru care nu am primit punctajul necesar finantarii si la
momentul actual este depus la guvernul Romaniei unde a fost aprobat si
finantat.
 al doilea proiect pe drumuri este de 5,5 km si care cuprinde si un pod de
beton peste paraul Culesa in punctul ,,Ses Draganesti’’ si este finantat de

catre Guvernul Romaniei cu suma de 7.641.724,00 lucrarile sunt la
finalizare.
Drumurile pietruite au fost intretinute permanent si cele agricole frecventate mai
des au fost amenajate prin pietruire.
 Un alt proiect foarte important pentru comunitatea noastra a fost cel care
priveste ,,Alimentarea cu apa potabila in comuna Draganesti’’lucrare
inceputa in anul 2011 si nu stiu din ce motive pana in anul 2016 a cam batut
pasul pe loc.Din anul 2016 am reluat lucrarile si am reusit astfel sa finalizam
cei 22 de km de retea,statia de captare , pompare si de tratare si in scurt timp
vom incepe racordarea la locuintele cetatenilor.Aceasta investitie a costat
4.000.000 lei.
 O alta preocupare a fost decolmatarea paraielor ce traverseaza
comuna,paraie care in anii ploiosi aduceau daune imense gospodariilor si
culturilor agricole.
S-a realizat decolmatarea la cele trei paraie care provocau daune astfel:
-paraul Culesa pe o lungime de 1 km.
-paraul Risca 4 km.
-paraul Tirzia 2 km.
Aceasta investitie a fost realizata cu ajutorul celor de la Apele Romane si a costat
aproximativ 150.000 lei.
Am facut pe paraul Rasca la punctual numit,,La Florea”o punte pietonala dar pe
care se poate trece si cu un autovehicol usor si pe paraul Ulia la punctul,,Jorj
Anton” un podet din tuburi.
 O alta realizare cu care ne mandrim si dupa parerea mea cea ma importanta
,este investitia ,,Construire dispensar uman”pe care in doi ani de zile am
reusit sa il ridicam de pe iarba verde.
Investitia a costat 1.127.689 lei proiectul fiind realizat cu fonduri guvernamentale
si in aceasta cladire isi vor putea desfasura activitatea medicul de familie,farmacia ,
un cabinet de stomatologie si vor fi puse la dispozitie doua apartamente pentru
personal.
Un aport deosebit in realizarea acestui obiectiv a avut administratorul societatii SC
Carpat Agrom si anume domnul Gheorghiu Radu ca administrator ,prin donarea
terenului .

 Alta prioritate a noastra a fost SCOALA cu care am avut o relatie
permanenta pentru buna functionare ,cat si cu copii si cadrele didactice.In
fiecare an am alocat fonduri suplimentare de la primarie pentru cheltuielile
curente ale scolii si pentru elevi am organizat activitati cu premii la
sarbatorile de iarna,in vacante si la sfarsitul anului scolar.Sunt multumit de
felul cum a decurs colaborarea cu doamna director Cristina Tugui si cu
celelalte cadre didactice si le multumesc pentru efortul depus,efort ce s-a
materializat in rezultatele copiilor si in faptul ca au fost admisi la licee bune
si nici un copil nu ramane la nivelul de ,,8 clase’’.
 Agricultura este dupa cum bine stim ocupatia de baza a cetatenilor comunei
noastre avem detinatori de suprafete mari de teren, dar imbatranirea
populatiei facea imposibila valorificarea potentialului agricol si ca o mana
cereasca a venit in comuna noastra societatea SC Carpat Agrom si nu vreau
sa o luati ca pe o lauda dar asta este adevarul si anume ,ca eu sunt acela care
am adus aceasta firma in comuna.Aceasta firma lucreaza in mare parte
terenurile cetatenilor cu contract de arenda,ofera si locuri de munca pntru
cetateni si cu investitiile noi ce se preconizeaza ,acestea vor fi suplimentate.
Demni de lauda sunt si arendasii privati din fiecare sat care fac ca nici o palma de
pamant din comuna sa nu ramana nelucrata.
De agricultura se leaga si pasunile comunale de pe care se hraneste o parte din
zootehnia ce inca mai exista in comuna noastra.
Am gasit in anul 2016 intreaga suprafata de pasune comunala
abandonata,neintretinuta de catre cei care o foloseau si bineinteles in pericol de
degradare si prin urmare se impunea de urgenta intreprinderea unor masuri
concrete si in contratimp, astfel ca am organizat licitatie urgent in vederea
concesionarii si in urmatoarea perioada pasunile au revenit la starea normala .S-au
construit imprejmuiri noi,fantani,uluce pentru adapat,s-au achizitionat si amenajat
pompe pentru scos apa,tabere de vara si bineinteles curatarea lor de doua ori pe an
de spini si musuroaie.
 Un alt proiect pe care ni l-am propus si s-a realizat cu foarte mare efort a
fost achizitionarea unui buldoexcavator nou pentru primarie.Valorea
utilajului a fost de 65 mii de euro, bani ce provin din fonduri europene si
este castigat prin GAL.

 Cu referire la protectia mediului si igienizarea comunei s-a insistat pentru
desfiintarea in totalitate a spatiilor unde cetatenii mai abandonau gunoie ,sau defrisat si igienizat cursurile de apa.
Pentru o mai buna colectare selectiva a gunoiului de la populatie am achizitionat
tomberoane si saci menajeri pe care i-am distribuit populatiei.
 O alta investitie realizata din bugetul local este aceea de montare a opt
camere de luat vederi pe timp de noapte si de zi amplasate la intersectia de la
sediul primariei si cea de la caminul cultural cu scopul de a preveni
infractionalitatea si de a-i proteja pe cetateni.
 Activitatea de urbanism si modernizare a unei comunitati se coordoneza
dupa un Plan Urbanistic General si dupa un Regulament Local de Urbanism
lucrari ce sunt aproape de finalizare si pentru care s-a parcurs un drum
anevoios si lung.
 Cu privire la culte ,dupa cum stiti in comuna noastra cetatenii sunt crestini
ortodocsi pe stil nou si pe stil vechi.La cele sapte biserici existente am cautat
in fiecare an sa alocam in functie de bugetul comunei cate o suma de bani
pe care i-au folosit unde au avut nevoie.
Multumesc pe aceasta cale membrilor Consiliului local al comunei
noastre,pentru sustinerea acordata in realizarea acestor investitii in acesti patru ani
de mandat.
Deasemeni functionarilor din primarie le multumesc pentru ca au dat dovada de
profesionalism ,au avut un comportament civilizat fata de cetateni si au contribuit
la toate aceste realizari si la buna functionare a institutiei.
Nu in ultimul rand multumesc domnului viceprimar Posmosanu Constantin si
personalului auxiliar al primariei, care motivat de faptul ca in comuna noastra sunt
putini beneficiari ai venitului minim garantat, conform legii 416/2001,au efectuat
de multe ori si activitati care nu erau prevazute in fisa postului.
Pentru urmatorii patru ani, daca Dumnezeu, o sa ne ajute sa formam iarasi o
echipa pentru comunitate, mi-am propus sa realizam urmatoarele investitii prin
proiectele ce le-am inceput si unele propuse spre initiere:
1.Asfaltarea a 6 km de strazi care mai sunt de modernizat si care dupa cum v-am
spus este proiectul depus la Compania Nationala de Investitii,a fost aprobata
finantarea si urmeaza sa demaram licitatia pentru executie.

2.Modernizarea iluminatului public prin amplasarea de lampi economice cu led la
fiecare stalp,proiectul este depus la Ministerul Mediului,asteptam finantare.
3.Infiintarea retelei de gaz metan in comuna(proiectul este realizat in asociere cu
comuna Raucesti)asteptam raspunsul de la Ministerul Fondurilor Europene
deoarece acolo este depus proiectul.
4.Extinderea retelei de apa pe strazile unde nu exista coloana si infiintare sistem de
canalizare si statie de epurare.
5.Modernizarea centrului comunei prin construirea de santuri betonate,alei cu flori
si arbusti ornamentali pe tronsonul de la ,,pod’’ la ,,brutarie”.
6.Modernizarea santurilor prin betonare pe toate drumurile asfaltate din comuna.
7.Reabilitarea Caminului cultural si a scolii din satul Draganesti.
8.Dotarea cetatenilor cu pubele necesare pentru colectarea selectiva a plasticului si
a cartonului.
9.Reabilitarea si extinderea sediului primariei .
10.Sprijinirea substantiala a lacasurilor de cult.
11.Amplasarea de camere de supraveghere video in toate satele componente ale
comunei.
12.Modernizarea drumurilor agricole prin atragerea de fonduri europene.
13.Scoaterea la licitatie in vederea inchirierii spatiului ,,fost magazin satesc,,in
vederea desfasurarii unei activitati private,care sa creeze locuri de munca pentru
tineri.
14.Achizitionarea unei masini de transport balast si alte materiale.
15.Decolmatarea si canalizarea paraului Rasca de la ,,Panuresti “la podul din satul
Rasca.
16.Construirea unui podet in satul Ortasti,peste paraul Ulia.
17.Plantarea de arbori pe drumurile principale ,in intravilan cat si in extravilan.
18.Recompensarea elevilor de la scoala Draganesti cu merite deosebite la
invatatura sau activitati cultural, cu excursii si diverse premieri.
19.Sustinerea investitorilor ce vor veni in comuna, in vederea crearii de locuri de
munca pentru tineri.
20.Infiintarea unui Centru de ingrijire pentru batranii ramasi fara sprijin familial,in
localul scolii din satul Soimaresti,prin accesarea de fonduri europene.
21.Modernizarea drumului din satul Rasca la iazul de la raul Moldova acolo unde
va fi amenajat un spatiu de recreere.

22.Activitatea de urbanism si modernizare a unei comunitati se coordoneza dupa
un Plan Urbanistic General si dupa un Regulament Local de Urbanism lucrari ce
sunt aproape de finalizare .
23.Infiintarea unui parc de recreere pentru tineri si adulti langa Dispensarul uman.
Provocarea principala a mandatului meu a fost modernizarea comunei
Draganesti si implicit bunastarea cetatenilor si de aceea am luptat cu toate
mijloacele de care am dispus , sa accesez fonduri de investitii nationale dar si ale
Uniunii Europene.
Eu am vazut si coordonat administratia locala mai mult din strada si nu de pe
fotoliu de primar, deoarece in primarie nu prea am stat.Am fost si sunt aproape de
cetateni ,si problemele lor au devenit problemele mele.
Sunt mereu deschis la nou si accept usor orice provocare cand este vorba de
bunastarea cetatenilor.
Multumesc echipei formate in jurul meu si trebuie sa stie ca sunt mandri de
ei.Multumesc inca o data pentru colaborare si ajutor.
Primarul comunei Draganesti
Ion Nechifor

