RAPORTUL
PRIMARULUI COMUNEI MOGOSANI

Subsemnatul Ciobanu Ioan primar al Comunei Mogosani cetatean
roman, casatorit, cu doi copii , consider că este o datorie de onoare faţă de
cetăţenii Comunei Mogosani, să fac cunoscute activităţile de interes public
desfăşurate de mine in calitate de manager al comunei în mandatul care s-a
încheiat.
In perioada 2012-2016 prezint in fata electoratului mai multe investiţii
realizate , investitii absolut necesare pentru localnici . După primul mandat, aşa
cum este tradiţia, le voi oferi localnicilor o informare exacta care conţine
realizările, proiectele dar şi planurile mele pentru viitor. A fost un mandat
solicitant fiind tot timpul în plină acţiune, şi asta pentru că, venind din mediul
privat, în 2012, în funcţia de primar, am ştiut la ce mă înham, după ce fusesem
consilier mai mult timp. În toţi aceşti patru ani m-am implicat în treburi curente,
dar m-am zbătut şi pentru proiecte. Îmi place să cred că am şi învăţat
administraţie, dar nu din cărţi, ci din problemele pe care le-am întâmpinat zi de
zi, la primărie.
Acest mandat m-a pus în temă cu administraţia publică locală, atât
cât fiu pregătit pentru următorul mandat de primar. Consideră că, pentru a fi un
primar bun trebuie să treci prin mai multe etape, să fii mai întâi consilier local,
abia la final primar. In tot acest mandat m-am străduit să găseasc cele mai bune
soluţii pentru o gospodărire judicioasă a banilor. Am reuşit, prin finanţări, să
contracarăm parţial efectele negative ale crizei economice care ne afectează în
ultimii ani.
Pe parcursul mandatului au fost incepute , unele finalizate , o serie de
proiecte cum ar fi:
– S-a realizat proiectul privind asfaltarea DC 73 pe distanta de 1.4 km,
obiectiv in asociere cu Consiliul Judetean Dambovita.
-S-a realizat proiectul de asfaltare pentru Unilta Gradinita de la Cojocaru
cu fonduri din bugetul local.
-S-a realizat modernizarea si asfaltarea ulitei Mangica satul Merii prin
fonduri europene.
-S-a realizat asfaltarea ulitelor Ghighiu si Cotaride din Panesti cu fonduri
de la bugetul local.
- S-a realizat construirea gradinitei Mogosani pentru doua grupe de
prescolari cu fonduri de la guvernul Romaniei.
-S-a modernizat iluminatul public stradal cu fonduri din bugetul local.
-La scoala Gimnaziala de la Mogosani s-au executat lucrari de alimentare
cu apa prin forarea unui put de mare adancime s-a montat centrala termica ,
fosa septica pentru canalizare .Proiectul a fost realizat cu fonduri din bugetul
local.
-La gradinita Cojocaru s-a construit grup sanitar.
-La scoala primara Merii s-au montat geamuri tip termopan, s-a construit
grup sanitar alocandu-se bani din bugetul local.

-La scoala primara Zavoiu s-a construit un nou grup sanitar cu surse de
finanatre din bugetul local.
-La Gradinita Zavoiu s-a construit grup sanitar.
-Caminul Cultural Mogosani a fost modernizat in vederea utilizarii sale
in conditii normale.
-S-a efectuat reactualizarea P.U.G si s-au intocmit documentatii si avize
P.U.G.
- la solicitarea preotilor parohi din Comuna Mogosani am ajutat
parohiile atat financiar cat si prin aportul beneficiarilor Lg. 416/2001.
- S-a initiat procedura pentru accesare fonduri europene pentru
modernizare camin cultural Sat Zavoiu.
- Pentru alimentare cu apa si canalizare in Comuna Mogosani ne-am
asociat cu Compania De Apa Dambovita pentru accesare fonduri prin
programul Master Plan.
Pentru perioada imediat urmatoare 2016-2020 se afla in curs de accesare
si realizare urmatoarele proiecte:
-Modernizarea la standarde europene a Caminului Cultural Zavoiu prin
accesarea de fonduri europene –proiect depus la AFIR.
-S-au intocmit de catre proiectanti S.F- uri si P.T – uri pentru obtinerea
de fonduri pentru modernizarea , asfaltarea ulitelor cum ar fi: Ulitelor Gorgota
si Gradinita din satul Merii , Ulita Nebe si Conacului din satul Chirca, Ulita
Stadion din satul Zavoiu, Ulitele Campeni si Ttigani din satul Mogosani prin
accesarea de fonduri guvernamentale S.F.-urile o parte depuse deja la MDRAP
pentru finantare iar o mica parte sunt in lucru si urmeaza a se depune pentru
finantare.
-de asemenea mai sunt ulite mai mici care se termina in extravilanul
comunei care nu sunt enumerate mai sus , acestea fiind si ele de o importanta
majora au fost demarate proiecte pentru modernizarea lor prin accesarea de
fonduri guvernamentale sau din bugetul local.
-modernizarea drumurilor de exploatare agricola prin accesarea de
fonduri europene , proiect demarat .
-realizarea unei legaturi directe din satul Cojocaru in DN 7 din DC 73
prin modernizarea acestui tronson de drum pornind de la DC 73.
Totodata ,am contribuit la sustinerea financiara si morala in plan sportiv a
echipelor de fotbal Flacara Zavoiu si Sportul Mogosani. Se doreste construirea
unei baze sportive in comuna Mogosani pentru punerea in valoare a echipelor
de fotbal.
Nu in ultimul rind vreau sa multumesc cetatenilor pentru incredere,
pentru faptul ca m-au investit cu acest mandat , vreau sa va multumesc dvs
domnilor consilieri, pentru sprijinul acordat în anul 2015 şi sper să fiţi alături
de mine pentru ca astfel să putem finaliza proiectele aflate în curs de derulare
precum şi materializarea celor viitoare.
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