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Primiria Orasului Bolintin-Vale

Mesajul Primarului

Atestat documerrtar din 1433

"impreunE (RE)construim oragul nostru Bolintin-Vale!"

Dragi concetileni,

Suntem la un moment de bilan! al anului

2018 gi a jumitate din mandatul de patru ani pe care

mi l-atriincredinfat.

Privind retrospectiv, observim ci a fost o

perioadi de reconstruclie a oragului nostru.

in primul 16nd, am reconstruit parteneriatul

intre autoritatea localS gi dumneavoastri, cetSfenii.

Dumneavoastri ali aritat interes pentru viafa

comunitSlii, gi acest lucru s-a vizut prin implicarea ?n

dezbaterile publice.

Pe de alti parte, Primdria Oragului Bolintin-

Vale 9i Consiliul Local Bolintin-Vale au intreprins un

amplu plan de acfiuni menit si reconstruiascd oragul

Bolintin-Vale, astfel incdt si gisim aici condiliile de

trai pe care ni le dorim cu tolii.

Au fost demarate sau finalizate lucrdri de investilii, mari 9i mici: a fost dati in folosinl6 Sala Polivalenti din

curtea Liceului Tehnologic,,Dimitrie Bolintineanu", a fost datiin funcliune noua arip5 a gcolii Gimnaziale din Malu

Spart, a fost pusi in funcliune parcarea din centrul oragului, au fost reabilitate dispensarele din Malu Spart gi din

Crivina, au fost realizate statrii de imbarcare pentru transportul in comun, a fost asfaltat drumul judelean DJ 601,

au fost reparate drumurile comunale din Crivina (DC 133) 9i din Suseni (DC 189), s-a infiinlat toaleta publici in
Bolintin-Vale, au fostfinalizate lucrdrile de modernizare a trotuarelorin zona centralS, au fost echipate cu mobilier

;ii echipamente unit5tile gcolare etc.

De asemenea, au fost demarate 9i suntin diverse stadii de execulie proiecte de anvergurS:

o Extinderea relelelor de api 5i de canalizare in Bolintin-Vale,

o infiinfarea relelei de alimentare cu api in Malu Spart - Suseni,

o Reabilitarea drumurilor de interes local din Bolintin-Vale,

o Realizarea unei clSdiri administrative (inclusiv birouri pentru Polilia Locali),
o Construireasensurilorgiratoriiin Bolintin-Vale,

o Modernizarea DJ 401 A (drumul pe care se intrd in orag dinspre autostradd) etc.

Alte proiecte suntin faza de proiectare tehnica sau faza de avizare/aprobare, cum ar fi:

o Reabilitarea gcolii Vechi,

o infiintarea unui nou parc cu suprafa[a de peste t ha in Bolintin-Vale,

o Extinderea gi modernizarea Ambulatoriului Spitalului Origenesc (policlinica),

o Extinderea Spitalului Ordgenesc cu o clidire noud (inclusiv unitate de primiri-urgenfe),

o Extinderea Grddinilei din Bolintin-Vale,

o Extinderea gcolii Generale din Malu Spart,

o Reabilitarea gcolii Generale din Bolintin-Vale,

o Modernizarea LiceuluiTehnologic,,Dimitrie Bolintineanu",
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o Modernizarea gi extinderea Dispensarului uman din Bolintin-Vale,

o infiinlarea unui t6rg modern pe amplasamentul celui actual etc.

Cu tolii, am organizat evenimente frumoase menite si reinvie pldcerea de a fi impreunS. Reamintim

c6teva dintre ele: Toamna Cultural5 Bolintinean6, Ziua Copilului ,,Bucurd-te de copilSriel",,,Criciun din inimd de

copil", ,,Competilia lnternalionalS Gedoteam Open, Competilia NalionalS "Micul Judoka", Centenar la Bolintin.

Realizirile 9i proiectele noastre sunt departe de a fi epuizate, iar drumul cdtre un orag modern at6t din

punct de vedere funcfional, c6t gi estetic, este lung. insi, realizdrile ultimilor doi ani gi jumitate, sunt dovada gi ne

dau speranla cd impreund putem reconstrui comunitatea gi oragul nostru,

Anul 2019 il putem considera un an al proiectelor majore. gtim c5 firi sprijinul autorititilor centrale gi

judelene nu putem finanta 9i implementa proiectele noastre. Tot la fel, gtim cd firi ribdarea gi inlelegerea

dumneavoastri, cetSlenii acestui orat, ne va fi greu si le ducem la bun sf6rgit. De aceea, in speranta ci ne veli

inlelege, vd rugdm si fili in continuare alSturi de noi.

Suntem in Anul Centenar, o borni important5 a istoriei nafiunii noastre. Avem datoria de onoare de a

cinsti mogtenirea ldsatd de inaintagii nogtri gi de a o da mai departe generaliilor urmdtoare. O putem face fiind
unifi gi construind o fard cu care sd ne mAndrim. Haide]i si continudm ce am inceput si facem aici, in oragul

nostru !

Cu respect 9i recunogtin!i,

Primarul dumneavoastri,

Daniel Triistaru


