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P RI MARUL COMUNE I NANOV
ADRI AN GHE NE
Misiune
Stimați cetățeni,
Vă prezentăm raportul de
activitate al Primăriei Comunei
Nanov, la un an de la câștigarea
alegerilor, perioada septembrie
2020 - septembrie 2021.
Misiunea noastră, a echipei
Primăriei Nanov, este de a
construi pentru cetățeni, în folosul
comunității și pentru bunăstarea
tuturor.
În centrul atenției noastre
sunteți dumneavoastră!

Viziune
Raportul de activitate cuprinde
proiectele și investițiile finalizate,
în curs de finalizare și inițiate.

Responsabilitate
Responsabilitatea și
determinarea sunt valorile care
stau la baza activității Primăriei
Nanov.

PROIECTE ȘI INVESTIȚII
FINALIZATE
1) Modernizare și extindere rețea publică de apă:
-Realizarea unui sistem circular de distribuție a apei (strada
Agricultori);
-Extinderea aducțiunii de apă cu cca 300 m pe strada Grădinilor și
cca 400 m pe strada Aleea Mănăstirii;
2) Instalație publică de canalizare:
-Extinderea rețelei de canalizare, zona Adămești, cu aprox. 3700 m de
conductă;
-Darea în folosință a Stației de epurare și a instalației de canalizare
existente;
3) Modernizare rețea de iluminat public, străzile adiacente străzii
Dunării:
-Au fost înlocuite aproximativ 530 de lămpi vechi (consum de energie
electrica extrem de mare – aprox. 350watt/oră) cu lămpi multiled
moderne (consum de 30 – 50 watt/oră);
4) Modernizare rețea de iluminat strada Dunării:
-Înlocuire lămpi pentru a corespunde cerințelor europene de
iluminare a drumului E70;

PROIECTE ȘI INVESTIȚII
FINALIZATE
5) Extindere și modernizare rețea de iluminat stradal:
-Au fost montați, în vederea extinderii rețelei, 30 de stâlpi metalici;
-Au fost montați cca 2500 metri de cabluri electrice;
-Au fost montate, în cele trei cimitire ale localității, cca 40 de lămpi
moderne multiled, cu un consum nominal de 30 watt.
6) Reparat drumuri Nanov, tranșa I (decembrie, 2020) - cca 250
mc de pietriș tip “Balast 9-36 mm”, nivelarea și compactarea
drumurilor, utilaje folosite: autogreder și compactor;
7) Reparat drumuri Nanov, tranșa II (martie, 2021) - nivelarea și
compactarea drumurilor, utilaje folosite: autogreder și compactor;
8) Reparat drumuri Nanov, tranșa III (mai, 2021) - nivelarea și
compactarea drumurilor, utilaje folosite: autogreder și compactor;
9) Modernizare străzi adiacente str. Dunării – lărgirea și nivelarea
străzilor: Bujorului, Armoniei și Mecanicilor;

PROIECTE ȘI INVESTIȚII
FINALIZATE
10) Curățenie generală:
-Au fost strânse cca 8000 de tone de
gunoi menajer, de grajd și resturi din
construcții, de pe teritoriul localității;
11) Modernizarea și amenajarea
locului de joacă de la Grădinița 1
(Nanov) și a Monumentului Eroilor;
-Igienizarea curților și împrejmuirea
Școlii gimnaziale, Grădiniței 1 și cea a
Monumentului Eroilor;
-Toaletare copaci;
-Înlocuirea și vopsirea băncilor din
curtea Școlii gimnaziale;
-Au fost montate la locul de joacă din
curtea Grădiniței 1: un complex de
joaca, un balansoar dublu, 4 bănci, 6
coșuri de gunoi, 5 scaunele fibră, 2
căluți fibră și 4 mp de tartan;
12) Achiziționare și amplasare
aproximativ 90 de coșuri de gunoi;
13) Modernizare și întreținere
stadion comunal:
-Achiziționare instalație modernă si
performanta de irigare a gazonului;
-Implementat program regulat de
întreținere a gazonului.

PROIECTE ȘI INVESTIȚII
FINALIZATE
14) Echipamente I.T. pentru Școala gimnazială:
-Elaborare proiect, finanțat majoritar din fonduri europene, pentru
achiziționarea unui număr de 104 tablete, 25 laptopuri, 25 camere
web și 5 table interactive, pentru dotarea Școlii gimnaziale;
15) Monitorizare video:
-Elaborare și implementare proiect pentru achizitionarea și
montarea a 80 camere de filmat, prin intermediul cărora întreaga
localitate este monitorizată video 24 din 24 ore. Înființare Centru de
Dispecerat în cadrul primăriei - un operator înregistrează și
stochează informația furnizată de camerele video;
16) Statii autobuz:
-Au fost achizitionate și montate 11 stații de autobuz moderne, astfel
încât, prin intermediul unui transportator local, cetățenii au la
dispoziție un număr zilnic de 16 curse dus – întors, către și dinspre
Alexandria.

PROIECTE ȘI INVESTIȚII
ÎN CURS DE FINALIZARE
1) Amenajare stație auto și spații comerciale în zona Mănăstire:
-A fost începută procedura necesară achiziționării unui teren de cca
700 mp, la intersecția străzilor Dunării cu Aleea Mănăstirii, pentru
amenajarea unei stații auto pentru transportul local, o stație dublă
pentru încărcarea acumulatorilor mașinilor electrice și spații
comerciale;
2) Extindere și modernizare cimitir Adămești:
-Au fost demarate procedurile pentru achiziționarea unui teren de
cca 1130 mp, pentru extinderea cimitirului Adămești, urmând ca
ulterior acestei achiziții întreg cimitirul să intre într-un proces de
modernizare și reamenajare (gard nou; igienizare și toaletare a
vegetației; turnarea de alei betonate; compartimentarea și
ordonarea locurilor de veci; reamenajarea instalației electrice;
construirea unei capele moderne);
3) Modernizare și extindere locuri de joacă:
-Au fost demarate procedurile necesare modernizării și extinderii
celor trei locuri de joacă, amplasate unul în Nanov și două în
Adămești, astfel încât acestea vor beneficia de spații mai
generoase, bănci și pubele noi, noi aparate moderne de joacă;

PROIECTE ȘI INVESTIȚII
ÎN CURS DE FINALIZARE
4) Modernizare și extindere Gospodărie de apă:
-Elaborare proiect și documentație pentru îmbunătățirea capacității
de extragere și de stocare a apei potabile, construirea unui nou
bazin / rezervor de înmagazinare a apei, cu un volum de minim 350
metri cubi;
5) Modernizare Școala gimnazială:
-Elaborare proiect și documentație pentru modernizarea Școlii
gimnaziale (înlocuire tâmplărie, o nouă instalație termică cu pompe
de căldură, acoperiș nou izolat termic, izolație termică generală și
construcție puncte sanitare moderne);
6) Modernizarea strazilor (Asfalt 1):
-A fost finalizat proiectul tehnic aferent lucrării de modernizare a 27
de străzi: asfaltare (11.160 metri), șanturi betonate (8.050 metri),
rigole carosabile (12.650 metri) și podețe (412 bucăți);
7)Cadastrarea localității:
-începând din luna septembrie 2021 și până în decembrie 2022, se
vor efectua măsurătorile cadastrale pentru intabularea tuturor
imobilelor (domeniul public; intravilanul privat: case, curți;
extravilanul privat). Toate imobilele Nanovului vor deține Carte
funciară. Cetățenii localității beneficiază de acest serviciu gratuit.
8) Achiziționare utilaj multifuncțional de tip “Vidanja”, proiect
fonduri europene.

PROIECTE ȘI INVESTIȚII
INIȚIATE
1) Extindere rețea Apă-Canal:
-În curs de elaborare: intabularea străzilor, studiul de fezabilitate,
necesare aprobării finanțării proiectului de extindere a retelei
publice de apă (cca 8.500 metri) și canal (cca 10.500 metri);
2) Înființare sistem inteligent de gaze naturale:
-Proiectul a obținut, de la Consiliul Județean Teleorman, Certificatul
de urbanism, iar în prezent se lucrează la Studiul de fezabilitate.
Proiectul este destinat localităților: Nanov, Buzescu și Plosca.
3) Extindere, consolidare și modernizare sediu Primărie:
-S-a depus la CNI cererea de aprobare a finanțării proiectului de
extindere, modernizare și consolidare a sediului actual al Primariei;

PROIECTE ȘI INVESTIȚII
INIȚIATE
4) Construire Gradiniță:
-S-a depus la CNI cererea de aprobare a finanțării proiectului de
construire a unei noi clădiri pentru Grădinița 1, in regim P+1. Cererea
a fost aprobată, investiția se află pe lista de sinteză a autorității
manageriale;
5) Extindere, consolidare și modernizare Grădinița 2 (Adămești):
-Se lucrează la proiectul tehnic necesar extinderii, consolidării și
modernizării Grădiniței nr. 2 (Adămești), pentru a funcționa în regim
de unitate cu program prelungit (tip creșă);
6) Modernizare, reamenajare și extindere Cămin cultural:
-A fost depusă la CNI cererea de aprobare a finațării proiectului de
modernizare, reamenajare și extindere a Căminului cultural.

PROIECTE ȘI INVESTIȚII
INIȚIATE
7) Construire Dispensar medical:
-A fost depusă la CNI cererea de aprobare a finanțării proiectului
de construire a unui Dispensar uman modern, în care vor funcționa:
un cabinet pentru medicina de familie; un cabinet stomatologie; un
cabinet pentru boli interne, pediatrie si imagistica (ecografie).
Cererea a fost aprobată, investiția se află pe lista de sinteză a
autorității manageriale. Studiul de fezabilitate în lucru;
8) Construire Sală de educație fizică scolară:
-Este depusă la CNI cererea de aprobare a finanțării proiectului de
construire a unei Săli de educație fizică școlară, în incinta Școlii
gimnaziale. Cererea a fost aprobată, investiția se află pe lista de
sinteză a autorității manageriale;

PROIECTE ȘI INVESTIȚII
ÎN CURS DE INIȚIERE
1) Pod peste râul Vedea:
-Construcția unui pod rutier peste râul Vedea, în zona centrală a
localității;

2) Parc panouri fotovoltaice:
-Construire parc fotovoltaic pentru independența energetică a
consumatorilor publici ai comunei;
3) Târg pre-orășenesc:
-Construirea unui targ săptămânal,
orășenesc;
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4)Modernizare cimitire Baloșeni, Nanov și Adămești:
-Modernizarea
cimitirelor
Baloseni,
Nanov
și
Adămești
(reconstrucție garduri, alei betonate, recondiționare instalații
electrice, branșamente de apă, construcție capelă și curățenie și
igienizare).

PROIECTE ȘI INVESTIȚII
ÎN CURS DE INIȚIERE
5) Platforme de cartier pentru gunoi:
-Construirea a zece platforme de gunoi pentru colectarea selectiva
a deșeurilor de grajd și vegetale;
6) Modernizare strada Dunării:
-Proces de modernizare a străzii Dunării: instalație de canalizare,
reamenajarea integrală în ceea ce privește arhitectura urbanistică;
montarea câtorva baterii de pubele pentru colectarea selectivă a
gunoiului; curățarea acostamentului; vopsirea parapeților metalici.
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