
Achizitie utila pentru Primãria 
Bogdãnesti (foto) 

 

INVESTITII… De foarte putin timp, Primãria comunei Bogdãnesti a fãcut o importantã 

achizitie, deosebit de necesarã comunitãtii: un buldoexcavator în valoare de 55.000 de 

euro. Potrivit primarului Ioan Dorobantu, utilajul nou-nout va fi folosit atât vara, la sãpat 

rigole si împrãstiat material pietros, cât si iarna, la deszãpezire. “Acest utilaj ne va ajuta 

foarte mult în planurile pe care le avem cu drumurile comunale. Achizitionarea lui n-ar fi 

fost posibilã fãrã sprijinul echipei de la GAL <<Podul Înalt>> cãreia vreau sã-i multumesc 

pe aceastã cale pentru ajutorul dat” ne-a declarat Ioan Dorobantu, primarul comunei 

Bogdãnesti. 

Administratia comunei Bogdãnesti va putea, de acum, sã execute mai multe tipuri de lucrãri la 

infrastructurã, fãrã sã mai apeleze la posesorii de utilaje. Cu ajutorul fondurilor europene si sprijinitã de 

Grupul de Actiune Localã “Podul Înalt”, Primãria comunei a reusit sã achizitioneze un tractor BELARUS, 

dotat cu toate echipamentele auxiliare, de la lamã de deszãpezit, retroexcavator, pânã la unelte de sãpat 

rigole si santuri. Potrivit primarului Ioan Dorobantu, aceastã achizitie era imperios necesarã, datã fiind 

calitatea deplorabilã a drumurilor din comunã. “Suntem foarte bucurosi cã am reusit sã cumpãrãm acest 

utilaj. Obiectivul acestui proiect a fost cel de achizitionarea unui utilaj care sã ne ajute mai ales pe timpul 



iernii. Din cauza conditiilor meteo extrem de vitrege, mai tot timpul aici au loc întroieniri, de aceea 

principala utilizare a acestui tractor va fi cea de deszãpezire. Asta nu înseamnã cã pe timpul verii nu ne 

vom folosi de el. Utilajul este dotat cu toate echipamentele auxiliare, de la lamã de deszãpezire, 

retroexcavator, unelte de sãpat santuri si rigole. Desi are doar 32 de ore de functionare, am reusit în acest 

timp sã împrãstiem peste 20 de tiruri de material pietros pe drumurile comunale. Vrem ca, ajutându-ne 

de el, sã îmbunãtãtim conditiile de viatã pentru populatia din comunã. Avem foarte multe persoane care 

fac dializã, foarte multi bãtrâni, vrem ca o ambulantã, o masinã de pompieri sã ajungã mai usor în satele 

din comunã” ne-a declarat edilul. 

Planuri de viitor, alãturi de GAL “Podul Înalt” 

Drumurile din comuna Bogdãnesti sunt, de departe, cele mai proaste din judet. “N-am mai vãzut nicãieri 

asa drumuri ca la noi.Totul aratã ca dupã bombardament. Sperãm ca, odatã cu cumpãrarea tractorului 

ãsta, sã se mai punã ceva piatrã pentru cã pe drumurile astea ti-e fricã sã mergi si cu cãruta” ne-a spus 

Ion, un sãtean din Untesti. Primarul comunei stie cã nu are cele mai bune drumuri, dar trage sperante cã 

acest lucru se va remedia chiar începând cu acest an. “Avem promisiuni din partea Consiliului Judetean cã 

drumul judetean DJ 245D va fi reparat anul acesta. Multe drumuri din comunã sunt la stadiul de pãmânt. 

Pe viitor, ne-am propus, tot cu ajutorul Grupului de Actiune Localã <<Podul Înalt>> sã achizitionãm un 

grader. Vreau pe aceastã cale sã adresez sincere multumiri GAL-ului, echipei condusã de doamna Irina 

Sadici, tineri minunati cu care am colaborat foarte bine” a mai declarat Ioan Dorobantu. 
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