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Cabinetul primarului

SCRISOAREA ANUALĂ A PRIMARULUI ORAȘULUI CORABIA
Ing. IULICĂ OANE
Stimați cetățeni,
Este momentul de analiză a obiectivelor pe care le-am îndeplinit împreună
cu echipa Primăriei Orașului Corabia, în anul 2019, dar și un moment în care
stabilim premisele necesare pentru atingerea celor noi, în anul 2020.
Doresc să încep prin a mulțumi și pe această cale tuturor celor care și-au
adus aportul, prin impozitele plătite bugetului local în anul 2019, la bunul mers
al administrarii orașului nostru.
În ciuda greutăților întâmpinate, am încercat să îndeplinim tot ceea ce neam propus și le-am promis cetățenilor.
În primul rând vreau să vă amintesc că am fost alături de dumneavoastră și
mi-am exprimat dezacordul față de prevederile Ordonanței de Urgență a
Guvernului 114/2018, care a dus la majorarea impozitelor în orașul Corabia. În
acest sens, am susținut, cu aprobarea Consiliului Local, ca impozitele pentru anul
2020 să ﬁe la nivelul impozitelor pe anul 2017, indexate cu indicele de inﬂație.
Tot pentru ajutorarea contribuabililor am propus Consiliului Local,
exonerarea de la plata penalităților și a majorărilor pentru cetățenii care își
plătesc impozitul restant.
Încă de la preluarea mandatului meu de primar, am promis să obțin cât mai
multe fonduri guvernamentale și europene pentru realizarea de proiecte care să
modernizeze localitatea noastră.
Până acum am atras ﬁnanțări guvernamentale și fonduri europene de
aproximativ 60 milioane de euro.
Gândurile noastre se îndreaptă spre ceea ce avem de făcut în anul 2020 și în
anii viitori. Am convingerea că vom reuși să continuăm transformarea în bine a
orașului nostru, să continuăm proiectele pe care le-am început.
În cele ce urmează, vom trece în revistă principalele investiții ﬁnanțate din
fonduri europene și guvernamentale ce au fost implementate, precum și pe cele
ce se derulează în prezent:
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- ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură”
Valoarea acestui proiect este de 2.808.159 lei fără TVA. Prin implementarea
proiectului Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului cultural din orașul
Corabia se lărgește accesul publicului la activități culturale și de divertisment. Casa
de Cultură va promova și va susține actul cultural-artistic în toate formele lui de
manifestare.Lucrarea va ﬁ ﬁnalizată până la sfârșitul lunii februarie 2020.

- “Locuințe sociale pentru comunitățile de romi din Corabia”
Prin acest proiect s-au realizat 28 apartamente în patru module de locuit,
amplasate în orașul Corabia, pe str. General Praporgescu. Acestea au regimul de
înălțime parter și sunt alcătuite ﬁecare din câte 7 apartamente dintre care 3
apartamente cu 2 camere și 4 apartamente cu 3 camere. Locuințele sociale pentru
comunitățile de romi s-au construit prin ANL, cu ﬁnanțare de la bugetul de stat. La
începutul anului 2020 vor ﬁ date în folosință și peste 100 persoane vor beneﬁcia de
condiții deosebite de locuit.

-“Reabilitarea și eﬁcientizarea sistemului de iluminat stradal din
Orașul Corabia”
Valoarea proiectului a fost de aproximativ 1.471.894 RON. Proiectul a constat
în montarea pe stâlpi a 1500 aparate de iluminat stradale cu LED-uri, 3 aparate de
iluminat cu camera de supraveghere, 20 proiectoare cu LED-uri și 28 aparate de
iluminat interior. În anul 2020 vom continua acest proiect și în cartierele Celei,
Vârtopu și Tudor Vladimirescu.
-“Bloc de locuințe – P6” – pe strada Florea Geară (în târg). Proiectul are o
valoare de 6.122.240 lei fără TVA. Blocul a fost dat în folosință, 37 familii beneﬁciind
de locuințe noi, iar în anul 2020 vom începe construirea unui alt bloc, tot în zona
târgului, destinat fondului de locuințe sociale.

-„Îmbunătățire servicii publice locale prin achiziție utilaj tehnologic în
localitatea Corabia”.
Proiectul a fost ﬁnanțat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și s-a
derulat prin Grupul de Acțiune Locală ECOLEG OLT-DUNĂRE. Primăria Corabia a
achiziționat un buldoexcavator multifuncțional în valoare de 61.797,55 euro care
va ajuta la realizarea unor lucrări edilitare de interes public.

-“Dotarea Spitalului Orășenesc Corabia cu aparatură de ultimă generație”
Pentru dotarea unității medicale din Corabia a fost alocată suma de 2.482.000
lei, din bugetul Ministerului Sănătății. Pacienții internați în Spitalul Corabia vor ﬁ
tratați, așadar, cu ajutorul unor aparate și echipamente medicale moderne, atât de
necesare pentru punerea unor diagnostice cât mai ediﬁcatoare. Dotările făcute la
unitatea medicală constau în : trei monitoare funcții vitale pentru copii, aparat
radiologie digital ﬁx, analizator automat de imunologie, ecograf medicină internă,
osteodensimetru DEXA, ecograf chirurgie, deﬁbrilator manual cu pacemaker, linie
endoscopică cu videogastroscop și videocolonoscop, centrifugă, două monitoare
funcții vitale, etuvă 100 litri, două electrocardiografe, două holtere tensiune arterial
cu pulsoximetru, două pulsoximetre cu modul EKG inclus, aparat laser terapie,
electrocauter 400 wați, cardioecograf, ecograf Doppler obstetrică ginecologie și
dispozitiv medical pentru determinarea gazelor sanguine.
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- “ Modernizare DC 126- km 0 +000-3+000, oraș Corabia, jud Olt”.
Modernizarea a început în august 2018 și s-a ﬁnalizat în decembrie 2018 cu o
valoare de 2.278.047 lei. Asfaltarea drumului județean DJ544, Corabia-Vârtop-Vădăstrița
a fost realizat în anul 2019 de către Consiliul Județean Olt, și face legătura cu drumul
comunal DC 126 , acesta ﬁind asfaltat cu fonduri din bugetul local al orașului Corabia.

-„Creșterea eﬁcienței energetice a pavilioanelor centrale ale Spitalului
Orășenesc Corabia”.
Proiect ﬁnanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 are o valoare
de 8.282.346 lei. Contractul de ﬁnanțare a fost semnat iar lucrările au început.
Proiectul are ca principal obiectiv creșterea eﬁcienței energetice în clădirea publică
a Spitalului Orășenesc din Corabia (pavilioanele C1 și C2). Se vor realiza lucrări de
intervenție, cu scopul termoizolării și reabilitării celor două corpuri de clădire,
modernizării instalațiilor de preparare și distribuire a agentului termic și a apei
menajere calde, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea
necesarului de energie, precum și alte lucrări conexe. Astfel, după implementarea
măsurilor propuse, energia produsă din surse regenerabile va atinge un nivel de
46,29 % din total consum de energie primară al clădirilor. Prin aplicarea tuturor
soluțiilor propuse se obține reducerea consumului cu energia termică pentru
încălzirea spațiilor cu 76,73% și schimbarea aspectului clădirilor.

- „Investiții integrate pentru creșterea mobilității în orașul Corabia”.
Proiectul, care se realizează prin POR 2014 – 2020 a fost semnat în data de
9 Octombrie 2019 si vor începe licitațiile pentru desemnarea constructorului.
Valoare proiect este de 22.871.502 lei. Este un proiect foarte important, care ne
permite să reparăm trotuarele din oraș aﬂate într-o stare accentuată de degradare.
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea mobilității urbane în Orașul
Corabia și reducerea emisiilor de carbon.
Principalele lucrări de intervenție, din cadrul proiectului, vor ﬁ:
l intervenții la infrastructura pietonala pe o lungime de apr. 30 km,
reabilitarea si lărgirea trotuarelor existente;
l amenajarea de treceri pentru pietoni. Pe ﬁecare sens de circulație înainte de
trecerea de pietoni se vor amenaja „speed-bumpere” pentru încetinirea vehiculelor
si pentru evitarea accidentelor;
l piste de cicliști pe o lungime totală de 11044 ml pentru următoarele străzi :
B-dul. București, B-dul 1 Mai, B-dul. Nicolae Titulescu, str. C.A. Rosetti, str. Frații
Golești, str. Mihail Kogălniceanu, str. Ștefan cel Mare;
l înﬁințarea sistemelor de închiriere a bicicletelor – sisteme de bike-sharing
(sbs). Se vor realiza 2 zone de parcare a bicicletelor de lunga durată, de unde
acestea se pot închiria, ﬁind poziționate pe B-dul 1 Mai.
l amenajarea de parcări de scurtă durată pentru biciclete: 15 locații pe străzile
Cuza Voda, C.A. Rosetti, T. Vladimirescu, Grivița Roșie și b-dul 1 Mai. O locație va
cuprinde mai multe elemente speciﬁce care sunt necesare parcării bicicletelor pe
termen scurt;
l marcaj rutier pentru reconﬁgurarea parcărilor așa încât autovehiculele să nu
mai poată parca în zona colțurilor intersecțiilor afectând vizibilitatea din intersecții
și punând în pericol pietonii și cicliștii.
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-„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale a Grădiniței cu Program
Prelungit nr.2”.
Se realizează prin POR 2014 – 2020. Proiectul a fost semnat și suntem în plin
proces de licitații pentru desemnarea constructorului.
Cu o valoare totala de peste 4,1 milioane lei, proiectul vizează construirea și
dotarea unui imobil nou pentru GPP "Floare de Tei" , prin realizarea unor lucrări de
construire a unui corp nou al grădiniței, cu șase săli de clasă și spatiile anexe bunei
funcționări a grădiniței, care să asigure un nivel de funcționalitate ridicat, conform
exigentelor și cerințelor standardelor actuale de confort, igiena și securitate a
unităților de învățământ preșcolar. Noua grădinița din Corabia va avea demisol, parter
și etaj. De asemenea, se va reamenaja spațiul exterior din punct de vedere al circulației pietonale, auto, acces persoane cu dizabilități, spațiu de joaca și spațiu verde .

-„Modernizare, reabilitare termică, reparații, consolidare și extindere,
Școala Gimnazială Virgil Mazilescu, clasele I–VIII”.
Proiectul este realizat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. A fost semnat
contractul de ﬁnanțare cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.
Valoarea proiectului este de 9.390.124 lei. Se vor moderniza și reabilita termic ambele
clădiri ale unității școlare, atât cea de pe strada Tudor Vladimirescu, cât și cea de pe
strada Cuza Voda. La nivelul întregii școli, se are în vedere o refuncționalizare a spațiilor
interioare pentru a se crea spațiile necesare activității educaționale, desfășurate în
condiții de igiena și confort la nivelul standardelor și normelor europene .

-“Amenajarea curților interioare ale blocurilor din orașul Corabia”.
Proiectul este aprobat și urmează să primească ﬁnanțare de la Guvern, prin
Fondul de Dezvoltare și Investiții, în valoare de 12.179.499 lei. Prin acest proiect
sunt vizate următoarele lucrări; amenajarea aleilor pietonale, amenajarea
parcărilor, amenajarea spațiilor verzi, crearea pantelor pluviale (pentru
împiedicarea inundațiilor în condiții de ploaie), amenajarea căilor de acces în curțile
interioare, iluminat eﬁcient cu led și montare de mobilier urban.

-“Apă și canalizare pe toate străzile din oraș, inclusiv cartierele Vârtop
și Tudor Vladimirescu.“
Începând cu anul 2020, Compania de Apă Olt va începe implementarea
proiectului de extindere și modernizare a rețelei de apă și de canalizare în orașul
Corabia. Proiectul a fost semnat și așteptam cu încredere începutul lucrărilor în orașul
nostru. Valoarea totală a lucrărilor pentru orașul Corabia este de 22.000.000 euro

-„Înﬁințare spălătorie socială”
Proiectul se va realiza prin Asociația Grup de Acțiune Locală Ecoleg Olt –
Dunăre. Principalele lucrări vor consta în reabilitarea unei anexe a Școlii Generale nr.
1, care se va dota cu mașini de spălat rufe și uscătoare. Tot acolo se vor construi și
cabine cu dușuri. Valoarea proiectului este de aproximativ 78 000. euro. Obiectivele
acestui proiect sunt :
- prevenirea excluderii sociale a copiilor și familiilor cu risc crescut de izolare
socială, sau aﬂate în incapacitate de a oferi condiții minimale de subzistență,
creștere și educație.
- integrarea comunităților rome în comunitate.
- integrarea persoanelor cu risc de excluziune socială din populația
defavorizată / categorii marginalizate .
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-“Reabilitarea Bazei Sportive - Club Sportiv Școlar”
Proiectul se va realiza prin Asociația Prietenii Pescarilor Olteni și urmărește
dezvoltarea infrastructurii de agreement în localitatea Corabia. Se va reabilita
clădirea Clubului Sportiv Școlar, se va reface gardul împrejmuitor și se vor reabilita
ambele terenuri de sport, din care unul cu gazon sintetic multifuncțional.

- “Sistemului Integrat de Management al deșeurilor”
În acest sens pe raza orașului Corabia a fost construită o stație de transfer care
preia deșeurile din zonă, după care sunt transportate la CMID Bălteni. Pe lângă
populația orașului Corabia, vor beneﬁcia de acest serviciu de salubrizare si 286 de
agenți economici. Din proiectul S.I.M.D., orașul Corabia beneﬁciază de 5
autogunoiere, 102 containere de 1,1 mc., o stație de transfer și închiderea
depozitului neconform.Urmează distribuirea gratuită de europubele pentru toate
gospodăriile și mărirea frecvenței de colectare a deșeurilor de la populație.

- “Construcție bloc de locuințe – bl P12“
Am semnat contractul pentru construcția unui nou bloc de locuințe sociale cu
38 de apartamente, care va ﬁ amplasat lângă blocul P6 din târg. Valoarea totală a
investiției este de 8.986.237 lei cu TVA. Proiectul se realizează cu ﬁnanțare de la
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și se aﬂă în faza de licitație.

Alte investiții aﬂate in derulare
În anul 2019 au fost alocate fonduri din bugetul primăriei pentru racordarea la
rețeaua de gaze si dotarea cu centrale termice pentru majoritatea școlile din oraș .
Vor continua lucrările de branșare la gaz a locuințelor și conform contractului
semnat cu S.C. Wirom Gas S.A.,în anul 2020, vor executa lucrări de extindere a
rețelei de distribuție pe o lungime de 5,9 km, iar în anul 2021 pe 6 km.

Fonduri în domeniul social alocate in anul 2019
l Am plătit în medie, pe lună,100 de asistenți personali și 130 de
îndemnizații de însoțitor pentru persoanele cu handicap.
l Am plătit 53 de ajutoare pentru încălzirea locuinței, o medie de 170 de
ajutoare sociale, 10 ajutoare de urgență și 15 ajutoare de deces.

Fonduri pentru cultură, culte și sport alocate in anul 2019
Am derulat diferite evenimente cultural – artistice și sportive pentru
comunitatea locală, acestea ﬁind:
l Cupa Dunării în disciplina de Combat – karate;
l “Memorialul Ion Oblemenco”- fotbal;
l ”Ziua Dunării”;
l “Zilele Orașului Corabia” și Festivalul Național “Corabia de Aur”, precum
și turul cicliștilor corăbieni “Pedalează pentru Sănătate”;
l “Memorialul Lulu Stănescu” la fotbal;
l Cadouri de Moș Nicolae tuturor preșcolarilor, elevilor de gimnaziu, copiilor
și bătrânilor instituționalizați și copiilor și tinerilor cu handicap (1660 pachete) ;
l Evenimente pentru cinstirea eroilor și valorilor orașului Corabia;
l Premierea elevilor sportivi din Corabia cu rezultate deosebite în competiții
de nivel național.
In anul 2020 ne dorim înﬁințarea unei asociații sportive, care să cuprindă
toată activitatea sportivă la nivelul orașului, ﬁnanțată și de la bugetul local.
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Dragi cetățeni,
Acum, sarcina noastră este aceea de a reda Corabiei puterea și mândria de
altă dată. Suntem o echipă, o echipă de oameni puternici, hotărâți și serioși, care
vrea și poate să redea corăbienilor bucuria de a trăi.
Corabia este acum un oraș care se dezvoltă, dar pentru a ajunge acolo unde
merită trebuie să contribuim cu toții.
Vă chem alături și în perioada următoare, pentru că problemele
dumneavoastră sunt și problemele mele, iar rezultatele echipei pe care o conduc
sunt și rezultatele dumneavoastră.
Susținerea dumneavoastră mă onorează și mă obligă în același timp să pun
în aplicare toate proiectele pe care mi le-am asumat, iar datoria mea este să nu
vă dezamăgesc.
Personal, îmi doresc ca orașul Corabia să își sporească valoarea, să ﬁe mai
frumos, mai curat, cu mai mulți agenți economici interesați în a investi în zona
noastră, să ﬁe un port viu al zonei navigabile a Dunării. Îmi doresc mai multe
pentru cei care trăiesc și muncesc în Corabia, pentru părinții noștri și tinerii care
încearcă să-și construiască un viitor, dar și pentru cei care ne vizitează orașul.
Eu cred că numai împreună putem trece peste toate provocările timpului
prezent și putem decide ceea ce este mai bine pentru orașul nostru.
Vă mulțumesc pentru sprijinul constant pe care l-am simțit din partea
dumneavoastră, având convingerea că și în anii ce vor urma, veți ﬁ la fel de
prezenți în viața comunității noastre locale!

Cu deosebit respect și considerație
Ing. Iulică Oane
Primarul orașului Corabia
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