R O M Â N I A – JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL
PRIMĂRIA
ORAŞ
CORABIA
Str. Cuza-Vodă, nr. 54; tel. 0249 560703; tel/fax 0249 506054 – 0249 506154
C.F. 4716810; Cont:RO50TREZ50924510220XXXXX–Trezoreria Corabia
E-mail : primariacorabia@yahoo.com

Nr. 1562........../.....30.01.2019....................

Cabinetul primarului

SCRISOAREA ANUALĂ A PRIMARULUI IULICĂ OANE
Stimaţi cetăţeni,
În primul rând, cu ocazia noului an, vă doresc multă sănătate, fericire,
prosperitate şi împlinirea tuturor dorinţelor!
Este momentul de analiză a obiectivelor pe care le-am îndeplinit împreună
cu Consiliul Local şi echipa Primăriei oraşului Corabia, dar şi un moment în
care stabilim premisele necesare pentru atingerea celor noi. Doresc să încep
prin a mulţumi şi pe această cale tuturor celor care şi-au adus aportul, prin
impozitele plătite bugetului local în anul 2018, la bunul mers al administraţiei
oraşului nostru.
Permiteţi-mi să vă readuc în atenţie doar câteva din lucrurile pe care,
împreună, am reuşit să le facem în anul 2018 şi le vom continua, în 2019, la
Corabia.
Investiţii din fonduri europene şi guvernamentale
 „Creşterea eficienţei energetice a pavilioanelor centrale ale Spitalului
Orăşenesc Corabia”. Proiect realizat prin Programul Operaţional regional
2014 – 2020. Valoare proiect: 8.282.346,45 lei. Contractul de finanţare
este semnat, se asteapta inceperea lucrarilor.
 „Investiţii integrate pentru creşterea mobilităţii în oraşul Corabia”.
Proiectul, care se realizează prin POR 2014 – 2020 a fost depus,a trecut de
evaluarea finală, aşteptăm semnarea contractului.
Valoare proiect: 22.871.502,50 lei.
 „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale a Grădiniţei cu Program
Prelungit nr.2”. Se realizează prin POR 2014 – 2020. Proiectul a trecut
evaluarea finală şi se aşteaptă semnarea contractului de finanţare. Valoare :
4.161.385,77.

 „Modernizare,reabilitare termică , reparaţii, consolidare şi
extindere , Şcoala Gimnazială Virgil Mazilescu, clasele I–VIII”.
Proiect realizat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, a fost
semnat contractul de finanţare cu Ministerul Dezvoltării.
Valoarea proiectului : 9.390.124 lei.
 „ Modernizare DC 126- km 0 +000-3+000, oraş Corabia,jud
Olt”.Inceput in August 2018 şi finalizat in Decembrie 2018. Valoare
proiect: 2.278.047,16 lei.Asfaltarea drumului judeţean CorabiaVârtop – Vădăstriţa va fi realizată în anul 2019 de către
Consiliul Judeţean Olt.
 “Reabilitare şi modernizare străzi, oraş Corabia”. Proiect
finalizat în Februarie 2018. Valoare proiect: 8.433.102,56
 „Asfaltare DC 124 KM 3+900-8+300 oraş Corabia” . Proiect
Realizat prin PNDL şi finalizat in Decembrie 2018.
 „Îmbunătăţire servicii publice locale prin achiziţie utilaj
tehnologic în localitatea Corabia”. Proiectul este semnat şi este finanţat
de Agenţia pentru Finanţarea Învestiţiilor Rurale şi se derulează prin
Grupul de Acţiune Locală ECOLEG OLT-DUNĂRE.
 „Modernizare străzi şi trotuare oraş Corabia jud Olt”. Program
Finanţat de la bugetul local şi finalizat în Decembrie 2018.
Au fost modernizate str. Elena Doamna şi Gheorghe Doja.
Valoare proiect: 222.200 lei
 „Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural din
Oraşul Corabia”. Casa de Cultură se reabilitează prin CNI ,
Compania Naţională de investiţii, cu fonduri guvernamentale.
Investiţia se ridică la peste 3 milioane de lei iar lucrările vor
fi finalizate in anul 2019.
 Pe parcursul anului 2018, din bugetul local au fost executate lucrări de
reparaţii la Sala de Sport Lulu Stănescu precum şi lucrări de reabilitare
termică la clădirea din str. Cezar Bolliac Nr 25.
 Am executat ca în fiecare an, lucrări de reparaţii curente şi de
igienizare la toate instituţiile de învăţământ din Corabia.
Fonduri în domeniul social
 Am plătit în medie, pe lună 95 de asistenţi personali si 122 de
îndemnizaţii de însoţitor pentru persoanele cu handicap.
 Am platit 53 de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, o medie de
190 de ajutoare sociale , 11 ajutoare de urgenţă si 17 ajutoare
de deces.
Fonduri pentru cultură, culte, sport
 Am derulat diferite evenimente cultural – artistice şi sportive
pentru comunitatea locală.

Am organizat „Dunărea în anul Centenar” , conferinţă turistică
naţională.
 „Seminarul Dunării în disciplina de Combat” – karate.
 „A XXII – a Conferinţă Anuală a Societăţii de Ştiinţe Matematice”.
 “Memorialul Ion Oblemenco”.
 Am sărbătorit” Ziua Dunării”.
 Am organizat “Zilele Oraşului Corabia” şi Festivalul Naţional
“Corabia de Aur”, precum si tura ciclistilor corăbieni “Pedalează pentru
Sănătate”.
 “Memorialul Lulu Stănescu” la fotbal.
 Am plantat 100 de tei pentru a marca Centenarul Marii Uniri.
 Am organizat Ziua de 1 Decembrie alături de Cenaclul Flacăra.
 Am respectat tradiţia si am oferit Cadouri de Moş Nicolae tuturor
preşcolarilor, elevilor de gimnaziu, copiilor şi bătrânilor
instituţionalizaţi şi copiilor şi tinerilor cu handicap.
●

Pentru reuşita acestor activităţi m-am bucurat de susţinerea Consiliului Local
şi a echipei din administraţia publică locală, fapt pentru care doresc să le
mulţumesc. Vă mulţumesc, în special, dumneavoastră, dragi locuitori ai
oraşului nostru care prin onorarea obligaţiilor fiscale, ati făcut posibilă
realizarea obiectivelor enumerate! Doar prin contribuția dumneavoastră vom
reuși împreună să aducem un mod de viață la nivel european pentru cetățenii
municipiului nostru!
Vă mulţumesc pentru suportul dumneavoastră permanent, pentru înţelegerea
de care aţi dat dovadă şi pentru propunerile pe care mi le-aţi acordat, de fiecare
dată, în vederea abordării eficiente a tuturor problemelor comunităţii noastre
locale. Am convingerea că parteneriatul nostru este o garanţie a faptului că
drumul oraşului Corabia, poate evolua decât într-o singură direcţie: spre
progres. Vă doresc ca anul 2019 să vă aducă tot binele din lume, să aveţi parte
de sănătate, bucurie, înţelepciune şi o viaţă cât mai frumoasă. În ceea ce mă
priveşte, vă asigur că rămân acelaşi om preocupat de dezvoltarea întregii
noastre comunităţi.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Cu deosebit respect şi consideraţie,
Primarul dumneavoastră,
Iulică Oane

