
ROMANIA
JUDETUL MURXS
CONSILIUL LOCAL GANESTI

HOTARAREA NR. 4/o3.o2.2ols
privind aprobarea Planului de ac{iuni pe anul2015 la nivelul comunei Ginesti

PRE$EDINTE DE $ED CONTRASEMNEAZA,
SZENTGYORGYI

Consiliul local al comunei G6ne9ti, Jud. Mureg in pedinja ordinari din data de
03.02.2015:

Jindnd cont de: - proiectul de hotdrere ini1iat de conducerea primdriei locale;
- Programul de Guvemare pentru 2013_2016 adoptat prin

Hoterarea Parlarrentului Romdniei nr. 45121.12.2012, in vederea realizErii unor
obiective gi acliuni opodune gi necesare dezvolt6rii comunei Gdnegti pentru perioada
20t3-2.016;

In temeiul prevederilor afi. 36 9i ar1.45 din Legea Administraliei publice
Locale Nr. 21512001, republicati in anul 2007, cu toate completdxile 9i modificdrile
ultedoare,

HOTARASTE:

Art.l. Se aprobi Planul de acliuni pe anul 2015 la nivelul comunei Gineqti,
conform Anexei care face parle integrantd din prezenta.

- Arj.z. Cu respectarea prevederilor prezentei gi realizarea planului de achizilii
se incredinleazd conducerea primdriei locale.

SECRETAR,
4[,EFFfDRrAN

Hothrare adoptaii in $edinfa odinard diD data de 03.02.2015 cu I2 voturi pentru



Anexa Ia HCL nr. 4 din 03.02.2015

PLAN DE ACTIUNI PENTRU ANUL 2OI5

Nr.
Crt.

Capitol din
Programul

de
Guvernare
2013-2016

Obiectivul de
guv€rnare

prevazut/Directia
de actiune

Actiunea/Activitatea
pre\r'azuta

Termen
de

realizare

ObservatiV
Parteneri

I Ape, paduri Implementarea
proiectelor de

alimentare cu apa
potabila, canalizare

menajera

Finalizarea lucririlor
de construirea relelei

de canalizare
menajera in comuna

Ganesti, judetul
Mures

2015 In derulare,
GR_AI'M-
mallzale .zu1)

2 Ape, paduri Implementarea
proiectelor de

alimentare cu apa
potabila, canalizaxe

menaiera

Extindere retea de
apE potabild existentd

-100m

2015 Fonduri
proprii -
{rnalizare

20t5

3 Dezvoltare si
administratie

Investitii publice de
dezvoltare a satului

romanesc

Asfaltare strazi
comunale Ga.nesti si

Seuca : 6,1 km

2015 Fonduri
proprii -
finalizare

2015
4 Dezvoltare si

administratie
Investitii publice de
dezvoltare a satului

lomanesc

Modemizarea
trotuarelor din beton

(1 km) si asfalt (4
km): 5 km

20t5 Fonduri
propdi
finahzare

2015
5 Dezvoltare si

administrati e

Investitii publice de

dezvoltare a satului
romanesc

Modernizare DC79
Ganesti

Paucisoara : 1,0 km

2015 Fonduri
proprii -
finalizare

20ts
6 Dezvoltare si

administratie
Investitii publice de
dezvoltare a satului

tomanesc

Modemizarea
sistemului de

iluminat public

2015 Fonduri
proprii gi

paftenerlat -
ftnalizare

2015

7 Dezvoltare si
administratie

Investitii publice de

dezvoltare a satului
romanesc

Realizarea unui
sistem de

supraveghere video a
l^.qliliri l^r

componente comunel

20r5 Fonduri
proprii qi

pafienerlat -
firLalizare

2015
8 Culturd, sport Modemizare c6mine

culturale
20t5 Fonduri

proprii si



GAL_
finahzare

2015
9 Mediu Cresterea calitatii

vietii si a mediului
in comunitati mrale

- prorecua
mediului

inconjurator

Curatirea, igienizarea
cursurilor de apa de
pe raza comunei si
repaxarea tuturor

podetelormexistente
pe acestea

2015 Fonduri
proprii -
finalizare

2015


