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OBIECTIVE REALIZATE ȘI PROPUSE

COMUNA BORĂNEȘTI

1. Nume localitate: UAT BORĂNEȘTI (sate aparținătoare: Borănești și Sintești);

2. Număr locuitori: 2.465 locuitori;

3. Stadiul actual al proiectelor:

Proiecte finalizate în perioada 2012 – 2017:

a. Reabilitarea străzilor din comună prin pietruire;

b. Amenajarea loc de joacă pentru copii în curtea Grădiniței Borănești;

c. Amenajare trotuare;

d. Reabilitarea Drumului Comunal DC 22 Sintești – Roșiori;

e. Împrejmuire cimitir comunal;

f. Înființare sistem de supraveghere video;

g. Asfaltare strada Sintescu Valter, Sat Sintești (1.080 m);

h. Achiziție buldoexcavator;

i. Amenajare parcări;

j. Lucrări de modernizare Școala Gimnazială Borănești;

k. Înlocuirea geamurilor și ușilor de la bisericile din comună;

l. Efectuarea transportului gratuit către liceele din Mun. Urziceni cu
microbuzele școlare aflate în dotarea comunei (2 bucăți).



4. Număr operatori economici: 18 (comerț cu amănuntul, agricultură,
transport);

5. Suprafață în posesia UAT: 3.399 ha;

6. Proiecte în desfășurare:

A.

a. Program: PNDL 2;

b. Denumire proiect: „Extindere și modernizare Școala Gimnazială Borănești,
județul Ialomița”;

c. Valoare proiect: 3.717.366,03 lei TVA inclus, din care fonduri de la bugetul de
stat 3.634.266,03 lei;

d. Indicatori: Extindere școală = 603,10 mp, Modernizare școală existentă =
566,10 mp, Demolare corp degradat = 550 mp, Dotare;

e. Stadiu: în implementare, procedură de achiziție atribuire servicii elaborare
Proiect Tehnic.

B.

a. Program: PNDL 2;

b. Denumire proiect: „Construire dispensar uman în comuna Borănești”;

c. Valoare proiect: 786.081,79 lei TVA inclus, din care fonduri de la bugetul de
stat 726.258,19 lei;

d. Indicatori: Construire dispensar uman: Regim de înălțime propus: Parter + 1
Etaj, Suprafața construită (la sol) = 157,10 mp, suprafața desfășurată = 281,90
mp;

e. Stadiu: proiect depus la MDRAP, în așteptare contractare.

C.

a. Program: PNDL 2;

b. Denumire proiect: „Modernizare drumuri de interes local în comuna Borănești,
județul Ialomița”;

c. Valoare proiect: 7.160.596,93 lei TVA inclus, din care fonduri de la bugetul de
stat 6.862.265,81 lei;

d. Indicatori: Asfaltare străzi în lungime de 8,90 km;



e. Stadiu: în implementare, demarare procedură de achiziție publică execuție
lucrări.

D.

a. Program: PNDL 1 și PNDL 2;

b. Denumire proiect: „Sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna
Borănești, jud. Ialomița”;

c. Valoare proiect: 3.340.984,66 lei TVA inclus, din care fonduri de la bugetul de
stat 2.845.418,79 lei;

d. Indicatori: Sistem de alimentare cu apă: rețea distribuție = 12 km lungime, 2
foraje la 100 m adâncime, gospodăria apei cu 1 rezervor de apă de 300 mc;
Sistem de canalizare: rețea de colectare = 6 km lungime;

e. Stadiu: în implementare, executată lucrarea în procent de 97%.

E.

a. Program: Programul național de cadastru și carte funciară de înregistrare
sistematică;

b. Denumire proiect: „Realizare cărți funciare în Comuna Borănești”;

c. Valoare proiect: 150.000 lei TVA inclus;

d. Indicatori: Realizare cărți funciare și efectuarea succesiunii pentru moștenitori;

e. Stadiu: în implementare.

7. Proiecte propuse în viitor:

- Modernizarea (asfaltarea) Drumului Județean DJ 201 (Coșereni – Sintești –
Borănești – Bărcănești – Axintele – Orezu) – finanțat prin Consiliul Județean
Ialomița;

- Modernizare drumuri de interes local (asfaltare) în lungime de 10 Km (pentru
asfaltarea tuturor drumurilor din interiorul comunei;

- Extinderea sistemului de supraveghere video;

- Modernizare grădiniță Sintești și a menajare loc de joacă pentru copii în satul
Sintești;

- Înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în comuna;



- Construcție teren de sport sintetic;

- Extinderea trotuarelor;

- Introducerea încălzirii centrale la Căminul Cultural (sală spectacole) și dotare
cu mobilier necesar organizării de evenimente;

- Achiziția mașina de transport deșeuri menajere pentru serviciul de salubritate;

- Construcția / extinderea unei grădinițe;

- Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public;

- Construirea unei săli de sport;

- Construirea unei stații de epurare;

- Extindere sistem de alimentare cu apă și apă-uzată;

- Pietruirea drumurilor de exploatație agricolă;

- Reactualizarea Planului Urbanistic General.

Cu deosebită considerație,

PRIMAR,

NAE Adrian


