
STIMATI CETATENI,

Asa cum este normal intr-o relatie de respect, colaborare, incredere si apreciere intre mine Primarul si d-
voastra  concetatenii  mei  acum la  inceput  de  an  vreau  sa  va  multumesc  pentru  increderea  si  sprijinul  acordat
administratiei  in participarea la dezvoltarea localitatilor noastre.  A fost un an greu, dificil  si dureros pentru noi
datorita situatiilor create de aceasta pandemie, care a dat multe vieti peste cap, facand ca acest an sa ne ramana in
memorie ca un an in care am fost pusi la incercare, nevoiti fiind sa luam anumite masuri deloc placute. Am incercat
sa fac impreuna cu aparatul administratiei locale tot ce a fost posibil pentru a ajuta pe toti cei aflati in dificultate si
limita problemele aparute. Sper din tot sufletul sa depasim cu bine acest an care arata un nou val de imbolnaviri sa
cooperam in continuare pentru a limita efectele ce pot aparea si sa respectam ceea ce vom stabilii impreuna, prin
consiliul local sau alte dispozitii.

Va adresez cele mai calde urari de sanatate si multa fericire alaturi de cei dragi si va asigur ca voi face tot ce
va fi  posibil  pentru ducerea la  bun sfarsit  a proiectelor  de dezvoltare  astfel  incat  d-voastra concetatenii  mei  sa
beneficiati de conditii cat mai bune de viata. 

Trebuie sa privim cu speranta si incredere in viitor cunoscandu-ma ca pe un om ce a fost, este si va fi mereu
alaturi de d-voastra astfel incat toate greutatile si piedicile ce pot aparea inevitabil in derularea dezvoltarii comunei
noastre le vom depasi ca si pana in prezent.

Cu toate ca anul 2021 a fost un an in care s-a lucrat aproape totul online, fapt ce ne-a ingreunat situatia am
reusit sa ducem la bun sfarsit investitii importante pentru comunitatile noastre, chiar sa si pregatim documentatii si
sa le depunem in solicitarea de finantari prin diferite programe de finantare nationale sau europene. 

Permiteţi-mi să vă prezint activitatea depusă in anul 2021, cat si proiectele de investitii ce le avem depuse sau
in lucru , in vederea dezvoltarii comunei Ciulnita:  

1.AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI:
Au fost asigurate toate condițiile pentru buna desfăsurare a activităților administrației publice, îmbunatațind

continuu relația cu cetățenii, unde spre deosebire de alti ani, ultimii doi ani din cauza pandemiei aparute a facut ca si
activitatile noastre sa fie afectate. Aparatul administrativ din cadrul Primariei Ciulnita, este in deficit de personal pe
posturile  de consilier  urbanism,  consilier  impozite  si  taxe,  agent  politist  local,  totusi  am continuat  sa  venim in
sprijinul cetatenilor, asigurand accesul fizic in toata aceasta perioada (cand majoritatea institutiilor au lucrat online) ,
rezolvand problemele lor. 

A fost intocmita si depusa la finantator – CNI Bucuresti, documentatia obiectivului de investitii Construire
si  dotare  sediu  administrativ-  primarie  in  com.Ciulnita,  jud.Ialomita,  asteptam  sa  primim  acceptul  pentru
depunere PT sau preluare direct de CNI a terenului in vederea realizarii investitiei. 

2. ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NAȚIONALĂ:
Au fost continuate actiunile de monitorizare si supraveghere a miscarilor cetatenilor straini in localitatea

noastra, in vederea preintampinarii faptelor antisociale si in special a furturilor din gospodariile populatiilor. A fost
asigurata permanenta la sediul Politiei Locale de catre un agent de politie locala, pentru raspunderea prompta la
sesizarile cetatenilor, privind diferite aspecte ce tin de linistea publica, precum si a intervenitiei rapide la diferite
evenimente observate prin sistemul de supraveghere . 

In cadrul Serviciului pentru Situatii  de Urgenta cu ajutorul  buldoexcavatorului achizitionat prin proiectul
„Dotare  SVSU „  -  finantat  prin  G.A.L.  Danubius-  Ialomita-  Braila,  s-a  putut  interveni  in  situatiile  de urgenta
aparute,  degajand  caile  rutiere  si  rigolele  de  scurgere  betonate  de  aluviunile  aduse  de  catre  ploile  cazute  si
remedierea podetelor deteriorate . 

In luna august 2021 am organizat o campanie de sterilizare a cainilor comunitari si chiar din gospodariile
populatiei unde cu ajutorul Asociatiei Vocea Necuvantatoarelor s-au asigurat servicii medicale gratuite incercand
astfel  sa  limitam inmultirea  necontrolata  a  cainilor  fara  stapan .  Speram ca putem si  in  acest  an sa continuam
actiunea pentru a obtine rezultatele scontate si anume reducerea numarului de caini comunitari . 

3. ÎNVĂȚĂMÂNT:
Au fost asigurate toate condițiile pentru buna desfăsurare activităților didactice. Continuarea cursurilor online



s-a putut realiza datorita echipamentului achizitionat prin proiectul „Scoala pentru Viata ”, care a asigurat prin

implementarea  lui  si  un  grad  sporit  de  tehnologizare  a  scolilor  din  cadrul  UAT Comuna  Ciulnita  si  datorita
sprijinului acordat de SC CLEAN TECH INTERNATIONAL SRL, care a fost alaturi de comunitatea noastra dotand
scoala cu 40 de laptopuri, 40 de imprimante si 50 de tablete performante. 

A fost intocmit si depus proiectul,,Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la
Scoala cu clasele I-VIII Ciulnita” in valoare de 2078585,74 lei cu TVA pentru obtinere finantare de la AFM.
 A fost  intocmit  SF ,,Infiintare  Grup sanitar  Scoala  cu  clasele  I-IV Poiana” a  fost  depus  la  CNI  si
asteptam verificarea si continuarea fazelor urmatoare.

A fost avizata etapa I a proiectului ,,Consolidarea capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali in com
Ciulnita si localitatile limitrofe de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local”-proiect
finantat din FSE prin POCA 2014-2020 .

4. ASIGURĂRI SI ASISTENȚĂ SOCIALĂ:
La  acest  capitol  extrem de  sensibil  pentru  toți,  am cautat  sa  venim in  sprijinul  persoanelor  aflate   in

dificultate, a celor cu probleme de sanatate organizand un Targ de sanatate in perioada 27-28 februarie 2021 unde
au fost asigurate gratuit o serie de investigatii medicale (EKG, Glicemie, Tensiune arteriala, examen dermato pt
depisatre cancer de piele, Ecografie mamara, consult pt depistare HPV), iar in luna Aprilie au fost efectuate cu
ajutorul  caravanei  medicale  radiografii  pulmonare,  in  vederea  depistarii  anumitor  boli  si  a  putea  lua  masuri
profilactice, tratamente, pentru asigurarea unei stari de sanatate cat mai bune, participand peste 100 de cetateni.

Am acordat sprijin pentru persoanele doritoare sa se vaccineze contra Covid-19, asigurand spatii necesare
desfasurarii activitatii de vaccinare a caravanei organizate de DSP Ialomita in baza programului de vaccinare si am
asigurat transport celor care au dorit sa se deplaseze la centrele de vaccinare din Slobozia.

Am sprijinit, ajutat si îndrumat persoanele ce necesitau internări în diferite instituții spitalicesti,  pentru a
beneficia de drepturile Legii 448/2006.

Am răspuns la  toate  solicitările  făcute de către  cetățenii  aflați  în  dificultate,  ajutându-i  astfel  în  diferite
situații  grele  prin  care  treceau:  necesitatea  medicamentelor,  dificultate  în  deplasarea  către  clinici  si  instituții
spitalicesti; cât si pentru deplasarea către centrele comerciale sau procurarea pensiilor, cauza fiind reprezentată de
vârsta înaintată sau probleme de sănătate, acestia fiind însoțiți de personal din cadrul administrației.

A fost intocmita si depusa la finantator – CNI Bucuresti, documentatia obiectivului de investitii  faza  SF
Construire si dotare centru medical in comuna Ciulnita, jud.Ialomita, asteptam acum verificare si continuarea
etapei urmatoare. 

5. SERVICIUL SI DEZVOLTAREA PUBLICĂ:
Comuna noastră are un dezavantaj prin faptul că este întinsă pe multi km si separata prin mai multe sate

astfel, în fiecare sat avem imobile ce trebuiesc întreținute, dar si îmbunătățite din punct de vedere a condițiilor de
utilizare.

Anul  acesta  a  fost  reabiliata  cladirea  in  care  isi  desfasoara  activitatea  Dispensarul  uman  si  Farmacia
asigurand conditii  mai bune in ceea ce priveste functionarea,  racordand la ultima utilitate de care era nevoie si
anume canalizarea. 

Au  fost  intretinute  retelele  de  iluminat  public  asigurand  astfel  conditii  mai  bune  si  mai  sigure  privind
siguranta deplasarilor pe timp de noapte a cetatenilor in zonele din cadrul localitatilor. 

6. CULTURĂ- RECREERE – RELIGIE:  
La  capitolul  cultură  putem  spune  că  am  facut  pasi  importanti  intocmind  Proiectul  tehnic  pentru

„Modernizare Asezământ Cultural in satul Ciulnița ”, depunandu-l la CNI si semnand acordul de predare primire
amplasament. 

Au fost finalizate lucrările de modernizare al căminului cultural Ion Ghica : realizare grup sanitar, bransand
la canalizare si acest obiectiv.

A  fost  intocmita  si  depusa  spre  finantare  prin  AFM  documentatia  ,,Cresterea  eficientei  energetice  si
gestionarea  inteligenta  energiei  la  caminul  cultural  din  sat  Poiana  cartier  Ghimpati”  avand  o  valoare  a
lucrarilor  de  1.413.514,67  cu  TVA  unde  pe  langa  lucrarile  de  modernizare  se  va  realiza  si  un  grup  sanitar
corespunzator.

Putem spune că  am fost  alături  de  Asociația  Sportiva  Bărăganul  Ciulnița,  asigurând echipelor  minimul
necesar în vederea desfăsurării activităților sportive la care au participat, unde au fost susținute in mare parte si de
oamenii cu suflet mare, care au sponsorizat Asociația Sportivă, reusind astfel să obținem rezultate foarte bune, avand
aprecierile noastre si bucurand si sponsorii cu aceste rezultate . 



In  acest  an  a  fost  sprijinita  parohia  Ciulnita  prin  reactualizarea  documentatiei  pentru  realizare  Capela
mortuara,iar cu sprijinul SC CLEAN TECH INTERNATIONAL a fost turnata fundatia si a fost procurata zidaria,SC
ALPHA LAND a donat fierul fasonat pentru armatura iar SC IDEAL PGP BUILDINGS SRL a asigurat manopera.

7. MEDIU:
Au fost incepute lucrarile la proiectul „ Modernizare sistem centralizat cu apa si extindere canalizare” in

comuna Ciulnița, a fost introdusa reteaua de conducte in cartier si au fost montate trei camine vaccum in Ciulnita
racordand astfel si alte gospodarii la reteaua de canalizare. Acest proiect este necesar ca urmare a cresterii numarului
de abonati, respectiv a consumului de apa si ca urmare a uzurii aparute la grupul de pompare . 

A fost intocmita si depusa spre finantare prin Programul National de Investitii Anghel Saligny documentatia
obiectivului  de  investitii   ,,Extindere  retea  de  canalizare  si  realizare  racorduri  multiple  la  sistemul  de
canalizare din com Ciulnita Jud Ialomita” valoarea obiectivului solicitata spre finantare este de 4219311,48 lei cu
TVA.

Proiectul ,,Infiintare si dotare parc din sat Ciulnita” inceput in anul 2021 este finalizat in proportie de
80% urmand ca in primavara acestui an sa se receptioneze lucrarile si sa se dea in folosinta .

Au fost incepute lucrarile de modernizare al parcului din satul Ion Ghica realizand impejmuirea terenului de
sport si amplasand mobilier urban in zona respectiva.

A fost racordata la sistemul de furnizare energie electrica rampa de compost Ciulnita in vederea utilizarii
echipamentului procurat ( presa pentru balotare PET si hartie ) astfel sa se poata transporta mai bine si in economie
reciclabilele adunate de la populatie .

A fost  asigurata  salubrizarea  localitatilor  apartinatoare  comunei  Ciulnita,  creand un ambient  placut,  fara
deseuri, eliminand zonele cu aspect urat .  

Am premiat si in acest an gospodarii fruntasi la predarea gunoiului selectat si pe cei ce au adus un plus prin
intretinerea domeniului public aflat in fata proprietatii lor . 

8. INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ:
Infrastructura rutieră a avut si în acest an susținere mare din partea bugetului local si am finalizat proiectul de

„ Modernizare str Primaverii din Poiana „legatura dintre DC 24-DC 52 asfaltand o lungime de 1000 m usurand
astfel transportul din zona si cel al copiilor catre scoli si invers.

Au fost facute lucrari de intretinere si reparatii la pasarela peste raul Ialomita din zona cartierului Ghimpati
din satul Poiana unde in cooperare cu UAT Perieti s-a reusit a se inlocui partea pietonala din lemn asigurand o
siguranta sporita pentru cetatenii ce utilizeaza aceasta pasarela cand merg la locurile de munca sau la medic .

Au fost  intretinute  si  reparate  strazile  care  erau  foarte  deteriorate  in  ceea  ce  priveste  partea  carosabila,
scarificand, completand cu piatra si reprofiland strazile din satul Ivanesti si strada Revolutiei din Poiana.

A fost reparat de mai multe ori podul de vase peste raul Ialomita – continuare DC 52 Poiana, care a fost
deteriorat din cauza trecerilor repetate cu suprasarcina a autovehicolelor, urmare a devierii traficului rutier de pe DN
2A in zona Slobozia-Bora, unde au fost realizate lucrari la podul respectiv . 

A  fost  intocmita  si  depusa  la  MLPDA  pentru  finantare  prin  programul  Anghel  Saligny  documentatia
proiectului ,,Imbunatatirea retelei de drumuri din satele Ion Ghica si Ivanesti”  a carei valoare solicitata spre
finantare prin proiect este de 4.441.922,61 lei cu TVA.

9. ACTIUNI ECONOMICE GENERALE: 
In vederea atingerii obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare a UAT com.Ciulnita, a programelor de

dezvoltare, a programului multianual de investitii au fost continuate lucrarile pentru Actualizarea Planului Urbanistic
General si a Regulamentului Local de Urbansim, lucrari  ce speram sa le finalizam in acest  an, au fost fializate
lucrarile de realizare si completare a Registrului  Electronic de Nomenclatura Stradala si lucrarile  de realizare a
Sistemului de Cartografiere a intravilanului comunei Ciulnita, investitii pe care dumneavoastra cetatenii nu le simt,
precum realizarea unui drum sau realizarea unei retele de apa sau gaz metan, dar fara de care alte investitii (gen cele
mentionate -drum asfaltat, apa, canal), nu pot fi realizate . 

Ca si în anii anteriori,  cu ocazia Sarbatorilor de Paste si de Craciun, am reusit in continuare să bucurăm
persoanele vârstnice (persoanele cu vârsta peste 65 de ani) cât si pe copiii scolari si prescolari, ce s-au bucurat de
primirea unor cadouri/pachete, iar anul acesta putem spune ca 400 de cetateni s-au bucurat de cate un curcan la
Sfanta masa de Craciun donat de catre SC CLEAN TECH INTERNATIONAL astfel spus continuarea tradițiilor
noastre de buni crestini de a darui cu bucurie semenilor nostri a fost mentinuta.

Au fost eliberate un nr. de 69 de certificate de urbanism si 48 de autorizații de construire si un numar de 46
de Acorduri privind racordarea la utilități, în valoare totala de aprox 68.500.lei, comuna Ciulnița fiind in continua
dezvoltare. 



Au fost emise 236 de dispoziții si 127 de proiecte de hotărâri, inițiate si transformate in Hotărâri, de catre
Consiliul Local.

În programul de investiții, anul acesta ne propunem să demaram următoarele investitii : 
●Realizare spatiu de depozitare Scoala cu clasele I-IV Poiana ;
●Realizare loc de joaca Gradinita Ciulnita ;
●Realizare loc de joaca Parc Ion Ghica; 
●Realizarea loc de joaca Grădinița cu program prelungit Poiana;
●Extindere Retea de distributie gaze naturale in satul Ion Ghica ;
●Lucrări de peisagistică arhitecturală Curtea Școlii Gimnaziale Ciulnița;
●Realizare totem si amenajarea sensului giratoriu la intrarea in localitatea Ciulnița,Cartier Rezidențial Zona Nord;
●Sistematizarea domeniului public- (amenajare spații verzi pe domeniul public din localitatea Ciulnița de o parte si
de alta a DJ 201);
●Continuarea lucrărilor pentru capela mortuara, la Biserica Sfântul Nicolae din localitatea Ciulnița pana la faza de
finisaje si betonarea aleilor de piatră din cimitirul nou;
●Continuarea lucrarilor la Modernizare sistem centralizat cu apa si extindere canalizare ;
●Continuarea lucrarilor la ``Infiintare si dotare parc din sat Ciulnita`` ;
●Extindere Retea de distributie gaze in Cartier Rezidential-Zona Nord si in zonele de locuinte beneficiari ai Legii 15/2003;
●Construire și dotare sediu primărie comuna Ciulnița, județul Ialomița ; 
●Construire si dotare centru medical in comuna Ciulnita, jud.Ialomita ; 
●Modernizare Asezământ Cultural in satul Ciulnița ; 
●Extindere sistem de supraveghere in satele Ivanesti, Poiana, Ghimpati; 
●Repararea strazilor neasfaltate prin asternere dupa scarificare si reprofilare a unui strat de frizura asfaltica;
●Inregistrarea sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale conf OUG 35/2016;
●Imbunatatirea retelei de drumuri in satele Ion Ghica si Ivanesti;
●Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la Scoala cu clasele I-VIII Ciulnita;
●Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la Caminul cultural din sat Poiana cartier Ghimpati;
●Extindere Scoal Poiana prin construire grup sanitar;
●Extindere retea de canalizare si realizare racorduri multiple la sistemul de canalizare din comuna Ciulnita;
●Cresterea eficientei energetice prin modernizarea iluminatului public in com Ciulnita;
●Dotarea cu utilaje a Serviciului de salubrizare;
●Modernizarea drumurilor de exploatare sat Ciulnita;
●Consolidarea capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali in com Ciulnita si localitatile limitrofe de a se implica in
formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local.

Va multumesc pentru atentia acordata si in continuare ne bazam pe sprijinul dumneavoastra in demersurile
intreprinse de noi pentru modernizarea si dezvoltarea comunei Ciulnita, in dorinta de a atrage noi investitori care sa
isi desfasoare activitatile economice pe raza comunei aducand un plus nivelului de trai atat economic cat si social
fiecarui cetatean.

Gandurile noastre se indreapta acum spre ceea ce avem de facut in anul 2022 . Stiu ca va fi un an greu, dar cu
toate acestea am convingerea ca vom reusi sa continuam tranformarea in bine a comunei Ciulnita, sa continuam
proiectele pe care le-am inceput dar si sa demaram altele noi .

Pentru toate acestea va invit sa ramanem aceeasi parteneri de nadejde , ai mei si ai administratiei locale, inclusiv
prin achitarea la timp a taxelor si impozitelor locale .

Multumesc consilierilor  locali  care au inteles  ca interesele  noastre coincid si au pus suflet  in toate actiunile
inteprinse  si  totodata  trebuie  recunoscute  meritele  functionarilor  publici  ale  caror  eforturi  au dus  la  finalizarea
proiectelor incepute si au putut fi depuse si incepute alte proiecte.

In incheiere va multumesc pentru permanentul dumneavostra suport si interes si va asigur ca, la randul meu, voi
ramane acelasi primar devotat comunitatii noastre !  

Va adresez sa aveti parte de un an cat mai bun, multa sanatate si bucurii alaturi de cei dragi!
Asa sa ne ajute Dumnezeu!

PRIMAR,
STELICĂ GHEORGHE




