
Foaia Satului
Primăria Comunei Sânandrei - Consiliul Local al Comunei Sânandrei

Sânandrei - KM 13 - Carani - Covaci
Februarie 2023  v  Publicație de informare comunală  v  Exemplar gratuit 

Primar Claudiu COMAN
Editorial

Dragi locuitori, 

Iată că am pășit cu toții într-un nou 
an, pe care ni-l dorim mai bun și cu mai 
multe împliniri, atât pe plan personal, cât 
și pe plan profesional.

După cum puteți observa, la nivelul 
comunei noastre continuă lucrările 
la toate obiectivele pe care le avem în 
desfășurare, iar acum, la început de 
primăvară, ne dorim în mod deosebit să 
pornim o amplă campanie de curățenie 
și întreținere a spațiilor verzi de pe raza 
localităților aparținătoare. Cu acest gând 
în minte, vom organiza o nouă campanie 
de colectare a deșeurilor vegetale, astfel că 
toți cetățenii sunt rugați să își toaleteze 
arborii și plantele din gospodării în 
timp util, astfel încât să poată colecta și 
depozita resturile vegetale la timp pentru 
a fi ridicate în cadrul acțiunii derulate de 
către angajații primăriei. 

De asemenea, așa cum v-am obișnuit, 
și anul acesta ne dorim ca, la nivelul 
întregii comune, să reușim să taiem iarba 
de pe domeniul public cel puțin o dată 
pe lună. De asemenea, facem apel la toți 
locuitorii care au posibilitatea să deruleze 
această operațiune singuri, pentru ca noi 
să ne putem oferi ajutorul acolo unde 
este într-adevăr necesar, adică în preajma 
gospodăriilor bătrânilor din comuna 
noastră și pe domeniul public. 

Vă doresc tuturor să aveți o primăvară 
frumoasă și, împreună, să ne putem 
bucura de toate realizările din comuna 
noastră.

Primăria și Consiliul Local Sânandrei organizează, și anul acesta, campania 
de colectare a deșeurilor vegetale de pe domeniul public, în toate cele trei sate 
aparținătoare. 

Atenție! Cetățenii trebuie să depoziteze la marginea drumului, fără a 
încurca traficul rutier, deșeurile vegetale la dimensiuni de cel mult un metru, 
stivuite, doar în perioada în care se desfășoară campania. Pe această cale, facem 
apel la locuitorii comunei să respecte termenele avansate de Primărie și să nu 
mai depoziteze resturi vegetale după ce perioada de colectare se încheie.

Acțiunea de colectare va începe din Carani, apoi va continua la Sânandrei 
și la Covaci. 

Programul de colectare a deșeurilor vegerale este următorul:
- Carani - în perioada 10 martie - 20 martie;
- Sânandrei - în perioada 20 martie - 1 aprilie;
- Covaci - în perioada 1 aprilie - 5 aprilie. 
În paralel cu această operațiune, pe raza comunei noastre vor fi amplasate 

containere de mari dimensiuni în care, în baza actului de identitate, locuitorii 
vor putea depozita deșeuri de mari dimensiuni sau care nu pot fi aruncate 
împreună cu gunoiul menajer. Și această activitate va fi derulată pe perioada 
mai multor zile, în fiecare dintre localitățile aparținătoare, după următorul 
program:

- Carani - între 15 martie și 20 martie;
- Sânandrei - între 25 martie și 1 aprilie;
- Covaci - între 1 aprilie și 5 aprilie. 
În altă ordine de idei, autoritățile locale fac apel la locuitorii comunei 

pentru a păstra curățenia pe domeniul public și să semnaleze Primăria ori de 
câte ori observă nereguli pe raza comunei.

Campanie de colectare a deșeurilor vegetale



Foaia Satului            2

Consilierii locali ai comunei Sânandrei au 
adoptat, cu majoritate de voturi, bugetului 
local al comunei, astfel că în toate lucrările 
aflate în derulare pot continua fără opreliști. 
Ca întotdeauna, bugetul este compus din 
cele două secțiuni – de funcționare, care 
asigură funcționarea primăriei, a unităților de 
învățământ și a tuturor instituțiilor aflate în 
subordine și plata indemnizațiilor de handicap, 
și de dezvoltare. 

În secțiunea de dezvoltare sunt prevăzute 
o serie de obiective pe care Primăria le dorește 
implementate pe parcursul acestui an, iar dintre 
acestea, vă vom prezenta o parte dintre cele mai 
importante investiții.

Având în vedere că, în cadrul proiectul de 
introducere a rețelei de canalizare în comună, 
care se desfășoară de mai bine de un an în toate 
satele aparținătoare, au fost făcute și o serie de 
stricăciuni, o prioritate a administrației locale 
este acum curățarea tuturor zonelor în care s-a 
lucrat, dar și repararea drumurilor, a trotuarelor 
și a spațiilor verzi pe care s-a intervenit. Astfel, 
pe parcursul acestui an se va interveni pentru 
remedierea tuturor situațiilor apărute odată cu 
aceasta importantă lucrare. 

O altă investiție menită să schimbe înfățișarea 
întregii comune va intra în lucru pe parcursul 
anului 2023. În Carani, Sânandrei și Covaci 
urmează să pornească lucrările de reabilitare a 
accesurilor către gospodării cu pavaje, pe toate 
bulevardele principale. 

De asemenea, pe bulevardele principale din 
toate cele trei sate urmează să fie modernizat 
iluminatul public prin schimbarea lămpilor 
cu unele de tip LED, lucru care va duce și la o 
reducere a costurilor cu energia electrică. 

În altă ordine de idei, două dintre cele 
mai importante proiecte care se derulează în 
comuna noastră încă de anul trecut urmează 
să fie complet finalizate pe parcursul acestui 
an. Este vorba despre sala de sport și bazinul 
de înot din Sânandrei, unde  lucrările sunt în 
stadiu avansat. 

Continuă investițiile în comuna Sânandrei, 
în anul 2023. Planurile administrației 
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Atât bazinul de înot, cât și sala de sport 

urmează să fie branșate la rețelele de apă și 
canalizare, dar și la energie electrică, iar accesul 
către cele două obiective se va face prin trei 
părți, după ce se va betona un drum care va lega 
cele trei intrări.

O altă lucrare care se apropie de finalizare 
este cea de reabilitare a Căminului Cultural din 
Carani. Au fost deja realizate lucrările de natură 
structurală, a fost inlocuit acoperișul, iar în 
prezent se lucrează la finisajele interioare. 

Reprezentanții primăriei speră acum ca, pe 
parcursul anului 2023, să reusească să organizeze 
și licitația pentru modernizarea Căminului 
Cultural din Covaci.

Pe de altă parte, întrucât pentru autoritățile 
locale din Sânandrei Educația, Cultura și Sportul 
sunt prioritare, anul acesta, va fi pus un accent 
deosebit pe susținerea școlilor și grădinițelor 
din comună, dar și pe o mai bună organizare 
a clubului sportiv. De asemenea, evenimentele 
culturale de tradiție din comuna noastră, a căror 
lipsă a fost resimțită în ultimii ani- din cauza 
restricțiilor impuse de pandemie, vor  fi reluate 
și organizate la cele mai înalte standarde. 

Proiecte cu finanțări externe, 
câștigate de Primăria Sânandrei

Munca depusă de echipa din Primăria 
Sânandrei pentru scrierea de proiecte începe să 
dea roade. Astfel, au fost câștigate proiecte ce 
urmează să fie implementate în comuna noastră 
din fonduri guvernamentale și europene. Prin 
Programul de Investiții Anghel Saligny, a fost 
câștigată finanțare pentru lucrarea de extindere 
a rețelei de canalizate pe străzile care nu au fost 
cuprinse în proiectul derulat în prezent de către 
Aquatim.

De asemenea, la jumătatea lunii februarie, 
primarul Claudiu Coman a semnat contractul 
de finanțare prin Planul Național de Redresare și 
Reziliență pentru modernizarea și eficientizarea 
energetică a școlii din Sânandrei, care are o 
valoare de 2,2 milioane de lei.
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Calendarul oficial al anului școlar 2023-2024
Ministerul Educației a anunțat calendarul anului școlar 

2023-2024:  cursurile vor începe pe 11 septembrie și se vor 
încheia pe 21 iunie pentru majoritatea elevilor (mai puțin 
pentru cei din ani terminali). În total, anul școlar ca avea 36 
de săptămâni și va rămâne structurat pe module. Astfel, se 
va păstra vacanța mobilă din luna februarie, stabilită de către 
fiecare inspectorat școlar în parte. 

Calendarul anului școlar 2023 - 2024
➤ Cursuri – de luni, 11 septembrie 2023 până vineri, 

27 octombrie 2023;
➤ Vacanţă – de sâmbătă, 28 octombrie 2023 până 

duminică, 5 noiembrie 2023;
➤ Cursuri – de luni, 6 noiembrie 2023 până vineri, 22 

decembrie 2023;
➤ Vacanţă – de sâmbătă, 23 decembrie 2023 până 

duminică, 7 ianuarie 2024
➤ Cursuri – de luni, 8 ianuarie 2024 – până vineri, 9 

februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024 sau vineri, 

23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare 
județene/al municipiului București.

➤ Vacanță – o săptămână, la decizia inspectoratelor 
școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 
februarie – 3 martie 2024.

➤ Cursuri – de luni, 19 februarie 2024, respectiv 
luni, 26 februarie 2024 sau luni, 4 martie 2024, la decizia 
inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, 
după caz, până vineri, 12 aprilie 2024.

➤ Vacanţă – de sâmbătă, 13 aprilie 2024 până duminică, 
21 aprilie 2024;

➤ Cursuri – de luni, 22 aprilie 2024 până vineri, 21 
iunie 2024;

➤ Vacanţă – de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 
8 septembrie 2024;

În ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a Educaţiei şi 
în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de 
contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Se colectează taxele și impozitele locale
Începând cu luna ianuarie, locuitorii comunei 

Sânandrei își pot achita taxele și impozitele locale. Cei 
care își vor plăti integral impozitele până la finalul lunii 
martie vor beneficia și de data aceasta de o bonificație de 
10 procente.

Pe de altă parte, întrucât colectarea taxelor și 
impozitelor locale a fost scăzută anul trecut, autoritățile 
locale fac apel și îi invită pe cetățenii care nu și-au achitat 
dările anul trecut să le plătească. În caz contrar, se vor 
începe demersurile pentru executarea silită a acestora.


