Peste 20 de proiecte noi la Valea IaÅŸului pentru 2020 ÅŸi
anii urmÄƒtorii!
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Este pentru mine nu doar o simplÄƒ obligaÈ›ie prevÄƒzutÄƒ de lege, ci È™i o datorie de onoare pe care mi-am asumat-o în f
dumneavoastrÄƒ, aceea de a vÄƒ aduce la cunoÈ™tinÈ›Äƒ lucrurile bune pe care, împreunÄƒ, am reuÈ™it sÄƒ le înfÄƒptui
localitatea noastrÄƒ, precum È™i acelea pe care le avem în vedere pentru anul acesta È™i pentru cei care vor urma.
Apreciez, în primul rând, faptul cÄƒ È™i în anul pe care recent l-am încheiat, aÈ›i înÈ›eles sÄƒ fiÈ›i alÄƒturi de administraÈ
comunei Valea IaÅŸului nu doar cu sfaturi utile, nu doar cu încrederea pe care ne-aÈ›i arÄƒtat-o, ci È™i prin îndeplinirea
obligaÈ›iilor legale privind taxele È™i impozitele locale. Pentru acest lucru, vÄƒ mulÈ›umesc.

Este evident pentru orice om de bunÄƒ-credinÈ›Äƒ faptul cÄƒ, în ultimii ani, comuna Valea IaÅŸului a fÄƒcut paÈ™i semni
în ceea ce priveÈ™te infrastructura publicÄƒ, confortul cetÄƒÈ›enilor, grija faÈ›Äƒ de copii È™i tineri sau viaÈ›a culturalÄƒ
comunitÄƒÈ›ii noastre. AÈ™a cum fiecare dintre noi È™tie la fel de bine cÄƒ încÄƒ mai sunt multe probleme cÄƒrora trebu
rezolvare, astfel încât viaÈ›a tuturor sÄƒ fie una demnÄƒ de statutul nostru de comunÄƒ cu direcÈ›ie de dezvoltare europeanÄ
O mare parte dintre utilitÄƒÅ£ile necesare bunului trai al locuitorilor comunei Valea IaÅŸului au fost realizate prin investiÅ£
masive în toate domeniile.

Cum spuneam, începând din anul 2004, deci timp de 15 ani, am fÄƒcut eforturi pentru realizarea acestora. Meritul aparÅ£ine
mare mÄƒsurÄƒ tuturor consilierilor din ultimele patru mandate, chiar dacÄƒ unii nu au înÅ£eles tot timpul cÄƒ sunt în slujb
dumneavoastrÄƒ. Unii nu mai sunt consilieri... acum.

Iluminatul public este funcÅ£ional în cele mai bune condiÅ£ii, înlocuirea lÄƒmpilor arse fÄƒcându-se lunar ÅŸi chiar mai de
ani nu s-au fÄƒcut restricÅ£ii la iluminat nici vara, nici iarna.

Drumurile au fost ÅŸi sunt permanent în atenÅ£ia noastrÄƒ, în lunile noiembrie ÅŸi decembrie 2019 am fÄƒcut balastÄƒri p
multe strÄƒzi. În funcÅ£ie de vreme vom interveni prompt acolo unde este nevoie. Am achiziÅ£ionat material antiderapant p
care l-am amplasat pe majoritatea strÄƒzilor (cu precÄƒdere unde sunt drumuri în pantÄƒ, dar ÅŸi pe celelalte). Profitând de
frumoasÄƒ, am reprofilat ÅŸanÅ£urile ÅŸi am curÄƒÅ£at vegetaÅ£ia forestierÄƒ pe multe strÄƒzi. MulÅ£umim acelora di
dumneavoastrÄƒ care aÅ£i curÄƒÅ£at rigolele din dreptul proprietÄƒÅ£ilor.

ReÅ£elele de apÄƒ ÅŸi canalizare au fost concesionate, aÅŸa cum am fost obligaÅ£i de reglementÄƒrile A.N.R.S.C (Autori
NaÈ›ionalÄƒ de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UtilitÄƒÈ›i Publice), care a interzis continuarea contractelor c
firma Aquarterm din Curtea de ArgeÅŸ. LicitaÅ£ia pentru concesionare aprobatÄƒ cu unanimitate de voturi în Consilul Loca
fost realizatÄƒ abia a patra oarÄƒ, dupÄƒ ce la primele termene nu a participat nimeni. Comisia de licitaÅ£ie nu poate fi acuz
de preÅ£ul de adjudecare care a fost de 12,67 lei pentru furnizarea unui metru cub de apÄƒ ÅŸi canalizare (5,87 lei apa ÅŸi 6

lei canalul). DupÄƒ foarte multe negocieri cu firma câÅŸtigÄƒtoare, purtate de mine, ajutat de unii dintre colegi, cumva împo
unor consilieri care nu au vrut sÄƒ colaboreze, am aprobat, la limitÄƒ preÅ£ul de 9,22 lei (5,47 lei apÄƒ ÅŸi 3,75 lei canalul
trei luni, preÅ£ ce a fost reconfirmat cu mare majoritate pentru urmÄƒtoarele perioade. Normal cÄƒ mai sunt multe lucruri de
pus la punct. Cu calm ÅŸi bunÄƒ-credinÅ£Äƒ vom rezolva. StaÅ£ia de epurare din satul Ungureni a fost reabilitatÄƒ ca ÅŸi
staÅ£ii de pompare.

La capitolul salubritate am reuÅŸit cu foarte multe eforturi sÄƒ acoperim peste 85% din comunÄƒ cu acest serviciu ÅŸi cont
pânÄƒ la 100%. Trebuie sÄƒ vÄƒ mulÅ£umesc dumneavoastrÄƒ pentru înÅ£elegerea de a face efortul financiar important ca
la posibilitatea colectÄƒrii acestor deÅŸeuri menajere. Facem ÅŸi noi tot posibilul ca drumurile spre proprietÄƒÅ£ile
dumneavoastrÄƒ sÄƒ fie practicabile cea mai mare parte a anului pentru a fi cât mai rare cazurile în care nu se ajunge sÄƒptÄ
Pentru situaÅ£ia în care nu poate ajunge maÅŸina de la salubritate la maxim douÄƒ sÄƒptÄƒmâni, venim cu tractorul de la p
E adevÄƒrat cÄƒ trebuie sÄƒ mai facem eforturi pentru realiza o colectare selectivÄƒ mai bunÄƒ, deÅŸi începutul e promiÅ£
persoanele fizice ÅŸi cele juridice sunt obligate prin lege sÄƒ achite taxa de salubritate stabilitÄƒ de Consiliul Local. Primul
succes este cÄƒ aÅŸa cum am promis din 2018, pentru anul 2020 preÅ£ul la salubritate este de 6 lei pe lunÄƒ de persoanÄƒ î
scÄƒdere de la 8 lei în anul 2019. Acest lucru se datoreazÄƒ dumneavoastrÄƒ ÅŸi mulÅ£umesc celor care aÅ£i contribuit la
lucru prin plata taxei ÅŸi colectare selectivÄƒ.

ÎnvÄƒÅ£Äƒmântul se desfÄƒÅŸoarÄƒ în condiÅ£ii dintre cele mai bune. AsigurÄƒm transportul pentru toÅ£i copiii, mai pu
ÅŸcoalÄƒ. GrÄƒdiniÅ£ele cu program prelungit sunt un succes, ajungând aproape de capacitatea maximÄƒ de ocupare. Amp
de locuri de joacÄƒ pentru ÅŸcolari ÅŸi preÅŸcolari pe lângÄƒ cele douÄƒ Åžcoli ÅŸi GrÄƒdiniÅ£e din MustÄƒÅ£eÅŸti
cu mare bucurie.
Dispensarul uman construit în satul Ungureni funcÅ£ioneazÄƒ în cele mai bune condiÅ£ii, cu cabinete moderne, cu salÄƒ de
aÅŸteptare dotatÄƒ cu fotolii mulÅ£umind pacienÅ£ii ÅŸi medicii de familie. Sunt condiÅ£ii bune ÅŸi la MustÄƒÅ£eÅŸti
veterinar se va muta în curând în incinta Dispensarului uman. Oficiul poÅŸtal va funcÅ£iona în curând tot în incinta Dispensa
uman.

È˜tiu cÄƒ plata impozitelor È™i taxelor reprezintÄƒ un efort financiar pentru fiecare cetÄƒÈ›ean È™i tocmai din acest motiv
Local am stabilit sÄƒ reducem impozitele pe clÄƒdiri cu 26%, pentru anul 2020 (am redus cotele de impozitare la clÄƒdirile
rezidenÅ£iale deÅ£inute de persoane fizice de la 0,18% la 0,13%, iar la clÄƒdirile nerezidenÅ£iale deÅ£inute de persoane fiz
de la 1,50% la 1,00%). La salubritate taxa s-a redus de la 8 lei pe lunÄƒ 6 lei. Am propus ÅŸi aprobat aceste impozite ÅŸi tax
pentru a compensa creÅŸterea preÅ£ului la apÄƒ la 5,47 lei (la Curtea de ArgeÅŸ este de 5,00 lei) ÅŸi canalizare 3,50 lei (l
de ArgeÅŸ este de 1,75lei). Sunt localitÄƒÅ£i ce au taxe în 2020 care la Valea IaÅŸului nu au fost niciodatÄƒ ÅŸi nici nu v
de pazÄƒ (30,45, 60 lei pe familie) sau de iluminat public (100, 200 lei pe familie).

Vom acorda în continuare ajutoare de urgenÅ£Äƒ pentru medicamente (pânÄƒ la 100,00 lei sau 50,00 lei, în funcÅ£ie de ven
pentru intervenÅ£ii medicale (pânÄƒ la 5.000,00 lei), pentru calamitÄƒÅ£i (între 2.000,00 lei ÅŸi 10.000,00 lei, cu observaÅ
se dau pentru cei care nu au asigurare obligatorie), pentru situaÅ£ii familiare deosebite (pânÄƒ la 500,00 lei cu dispoziÅ£ia
primarului).
De asemenea, se acordÄƒ în continuare premii astfel: familiilor care împlinesc 50 de ani de la cÄƒsÄƒtorie: 200,00 lei, persoa
care împlinesc în cursul anului curent vârsta de 80 de ani sau au peste 80 de ani: 200,00 lei (cu ocazia Zilei Comunei),
elevilor de liceu, locuitori ai comunei, care au obÅ£inut la bacalaureat media peste 9,00: 500,00 lei, la întemeierea unei
familii sau la naÅŸterea unui copil: 1.000,00 lei. AcordÄƒm premii elevilor ÅŸi profesorilor pentru rezultate deosebite la dife
concursuri ÅŸcolare ÅŸi sportive. În situaÅ£ia, nedoritÄƒ, al decesului unui cetÄƒÅ£ean al comunei: 500,00 lei celor care se
de înmormântare.

Având în vedere cÄƒ au fost multe nemulÅ£umiri ÅŸi mai sunt privind preÅ£ul apei ÅŸi canalului am stabilit prin douÄƒ ho
Consiliu

Local:
- înfiinÅ£area Serviciului Public de GospodÄƒrire LocalÄƒ care va gestiona reÅ£elele de apÄƒ ÅŸi canalizare;
- execuÅ£ia de foraje pentru surse proprii de apÄƒ.
Pentru anul 2020 ÅŸi cei care vor urma, suntem gata cu documentaÅ£iile pentru urmÄƒtoaerele obiective:
1. Introducerea reÅ£elelor principale de gaze pe o lungime de 10,186 km în satele Valea IaÅŸului, BÄƒrbÄƒlÄƒteÅŸti, Boro
Ungureni;
2. Extindere canalizare sat BÄƒrbÄƒlÄƒteÅŸti, sat BorovineÅŸti ÅŸi rest sat Ungureni;
3. Extindere canalizare rest sat Cerbureni, rest sat MustÄƒÅ£eÅŸti ÅŸi rest sat Valea Uleiului;
4. Asfaltarea a 17,300 km de drumuri adicÄƒ vorbim de 48 de strÄƒzi.
NotÄƒ! Aceste proiecte au fost depuse pentru finanÅ£are în data de 04.02.2020 la Ministerul LucrÄƒrilor Publice, DezvoltÄƒ
AdministraÅ£iei.
5. Extinderea reÅ£elelor de gaze existente în satele: Cerbureni, MustÄƒÅ£eÅŸti ÅŸi Valea Uleiului. Au fost fÄƒcute tabele
acÅ£iona rapid.
6. Reactualizarea PUG-ului prin introducerea în intravilan a unor zone aflate în acest moment în extravilan, ceea ce va duce
la dezvoltarea acestora;
7. Cadastrarea unor terenuri din extravilan prin folosirea unor fonduri europene, dar aici trebuie sÄƒ primim sprijin din
partea proprietarilor pentru identificarea terenurilor ÅŸi întocmirea documentaÅ£iei;
8. Construrire pod peste pârâul Valea BÄƒdilii, situat în satul BorovineÅŸti, punctul ?Gorgan?;
9. Construire pod peste pârâul Valea BÄƒdilii, în satul Ungureni, în punctul ?BorovinÄƒ";
10. Construrire pod peste pârâul Valea BÄƒdilii, satul Ungureni, în punctul ?Mira";
11.Construrire pod peste pârâul Valea BÄƒdilii, satul Ungureni, în punctul ?BÄƒlÄƒrie?;
12. Construrire pod peste pârâul Valea IaÅŸului, sat Ungureni în zona StaÅ£ia de Epurare;
13. Construrire pod peste pârâul Valea Lacului sat Cerbureni, în punctul ?NÄƒstase Gheorghe?;
14. Construire Dispensar Uman multifuncÅ£ional în satul MustÄƒÅ£eÅŸti;
15.Iluminat public - în anul 2020 vom realiza etapa a treia de reabilitare adicÄƒ înlocuirea tuturor lÄƒmpilor vechi, dar ÅŸi
montarea de lÄƒmpi în toÅ£i stâlpii existenÅ£i;
16.ConstrucÅ£ie teren de sport multifuncÅ£ional la Åžcoala Valea IaÅŸului;
17.ConstrucÅ£ie teren de sport multifuncÅ£ional la Åžcoala MustÄƒÅ£eÅŸti;
18.ConstrucÅ£ie salÄƒ de sport la Valea Uleiului;
19.Reabilitare teren de fotbal;
20.ConstrucÅ£ia de alei pietonale pe marginea celor douÄƒ drumuri naÅ£ionale, DN 7C ÅŸi DN 73C;
21.ÎnfiinÅ£area unui Parc industrial în izlazul NuculeÅ£;
22.ConcesionÄƒri de terenuri pentru investiÅ£ii acolo unde sunt disponibile ÅŸi sunt solicitate.
VÄƒ doresc ca anul 2020 sÄƒ vÄƒ aducÄƒ sÄƒnÄƒtate, bucurii, înÈ›elepciune È™i numai bine, alÄƒturi de cei dragi! În cee
vÄƒ garantez cÄƒ rÄƒmân, aÈ™a cum mÄƒ È™tiÈ›i, acelaÈ™i om între oamenii de nÄƒdejde ai comunei cum am demonstr
sÄƒ ne ajute Dumnezeu!

Cu sinceritate È™i aleasÄƒ consideraÈ›ie, al dumneavoastrÄƒ,
Nicolae BARBU

Sursa: Saptamanalul Ancheta

