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Așa cum ne-a mărtu-
risit el, într-o întâlnire pe 
care am avut-o în primă-
ria din comună, nu va da 
înapoi în fața greutăților, 
oricare ar fi ele. Dovada 
este faptul, cu riscul de a 
mă repeta, că investițiile 
în dezvoltarea și moder-
nizarea comunei continuă 
și vor continua și în viitor. 
Acest fapt se poate con-
stata printr-o simplă vizită 
pe care am efectuat-o în 
locurile în care proiectele 
edilitare încep să prindă 
sau vor prinde viață.

Locuitorii din 
Zurbaua vor avea 
dispensar în 
localitate

Așadar, în sprijinul 
celor afirmate mai sus, 
am aflat de la primarul 
 Gheorghe Socol că în Zur-
baua este în curs de fi-
nalizare un dispensar un-
de vor funcționa cabinete 
pentru medicii de familie 
și un cabinet stomatologic. 

„A fost o investiție ex-
trem de necesară, deoa-
rece locuitorii din această 
localitate a comunei erau 
obligați să se deplaseze 
mai mulți kilometri pen-
tru a merge la medicul de 
familie al cărui cabinet se 
află în Dragomirești Deal, 
lucru care le răpea destul 
de mult timp. Acum, medi-
cii care vor profesa în no-
ul dispensar vor avea toa-
te condițiile, iar pacienții 
acestora vor fi scutiți de 
drumuri pentru a bene-
ficia de o consultație din 
partea medicilor de fami-
lie. Din păcate, mai avem 

unele probleme cu plata 
facturilor către construc-
tor, deoarece banii de la 
minister ajung la noi cu 
întârziere, fapt care pro-
voacă întreruperi tempo-
rare ale lucrărilor. Cu toa-
te acestea, sperăm că în 
maximum o lună clădirea 
noului dispensar va fi fi-
nalizată”, a subliniat pri-
marul Gheorghe Socol. 

Valoarea totală a 
investiției s-a ridicat la su-
ma de 1.578.281 lei, din 
care 773.595 de lei repre-
zintă suma obținută prin 
Programul Național de 
Dezvoltare Rurală (PNDL). 

Creșă pentru 
familiile cu copii 
mici

Un alt proiect menit 
să vină în sprijinul locui-
torilor din Dragomirești 
Vale, mai ales al celor ti-
neri, este construirea unei 
creșe cu o capacitate de 
50 de copii, în vecinătatea 
grădiniței din comună. Es-
te o investiție cu o valoare 
totală de 4.276.827 de lei, 
care beneficiază de o su-
mă în valoare 2.181.794 
de lei de la Ministerul Dez-
voltării, prin PNDL. Lucră-
rile sunt în curs și au ca 
termen de finalizare luna 
septembrie 2020.

Patru străzi din 
Dragomirești Deal 
vor fi reabilitate

Primarul  Gheorghe So-
col continuă și investițiile 
în infrastructura rutie-
ră. Astfel, patru străzi din 
Dragomirești Deal urmea-

ză să intre în reabilita-
re totală, având în vedere 
că acestea sunt în prezent 
deteriorate, iar circulația 
rutieră are de suferit din 
această cauză. Așadar, 
vorbim de strada Bujoru-
lui, cu o lungime de cir-
ca 1.000 de metri, stra-
da Margaretelor ((700 de 
metri), strada Crizanteme-
lor (aprox. 800 de metri) și 
strada Școlii (300 de me-
tri), așadar un total de 2,8 
kilometri.

Iluminat public, 
modern și 
economicos

Potrivit edilului, în 
aceste zile se întocmește 
documentația pentru un 
alt proiect, care va fi fi-
nanțat cu fonduri euro-
pene și care are în vede-
re modernizarea rețelei de 
iluminat public din comu-
nă prin montarea de be-
curi LED.

„Cu toate că noi 
avem, încă din anul 2016, 
iluminatul public cu lămpi 
LED, acestea, după circa 
5 ani, trebuie înlocuite de-
oarece cam asta este du-
rata lor medie de viață. 
Astfel, întreaga comună 
va avea asigurat un ilu-
minat public modern ca-
re, în plus, mai aduce și 
o economie substanțială, 

de circa 40%, la factu-
ra de energie electrică. 
Un alt avantaj al acestor 
lămpi constă în faptul că 
intensitatea lor luminoasă 
este mult mai bună decât 
a lămpilor cu sodiu, neon 
sau mercur, este aproa-
pe dublă, fără a mai vor-
bi de ceea ce arătam îna-
inte cu privire la costuri-
le de funcționare a aces-
tor lămpi. Pe drumurile 
județene am montat câte 
3 lămpi de câte 50 de wați 
intensitate luminoasă, iar 
pe străzile comunale câte 
2 lămpi de aceeași inten-
sitate, pe fiecare stâlp”, 
ne-a explicat primarul.

Prin acest proiect, vor 
fi montate circa 700 de 
lămpi noi. Investiția pre-
supune alocarea unei su-
me eligibile de circa 1 mi-
lion de lei, bani care vor 
fi obținuți în proporție de 
75% prin accesarea de 
fonduri europene, res-
tul de 25% reprezentând 
contribuția din bugetul lo-
cal al comunei, adică 250 
de mii de lei.

„Cu această oca-
zie, doresc să le transmit 
concetățenilor mei că, ori-
ce s-ar întâmpla, sunt ho-
tărât să candidez pentru 
un nou mandat de pri-
mar”, a ținut să precize-
ze, la final, primarul Ghe-
orghe Socol

ACTUALITATE

Primarul 
Gheorghe 
Socol continuă 
proiectele 
demarate

Dispensar în satul Zurbaua şi 
creşă în Dragomireşti Vale

 Iluminatul public 
va fi modernizat

În ciuda unor probleme ale primarului 
comunei Dragomirești Vale, Gheorghe 
Socol, acesta nu capitulează. Cu 
rigurozitatea care îl caracterizează, edilul 
continuă proiectele începute în ultima 
vreme, în ciuda acestor probleme, dar și 
a epidemiei de coronavirus care a creat 
piedici majorității primarilor din județ.

Andrei Dumitru

Clădirea noului 
dispensar din Zurbaua

Aici se construiește noua creșă 
din Dragomirești Vale


