
ROMÂNIA PROIECT 3 
JUDEłUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL GĂNEŞTI 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. ___/30.01.2014 
privind aprobarea Planului de acŃiuni pe anul 2014 la nivelul comunei Găneşti 

 
 
 

Consiliul local al comunei Găneşti, Jud. Mureş în şedinŃa ordinară din data de 
30.01.2014; 

łinând cont de: - proiectul de hotărâre iniŃiat de conducerea primăriei locale; 
 - Programul de Guvernare pentru 2013-2016 adoptat prin Hotărârea 

Parlamentului României nr. 45/21.12.2012, în vederea realizării unor obiective şi acŃiuni 
oportune şi necesare dezvoltării comunei Găneşti pentru perioada 2013-2016;  

În temeiul prevederilor art. 36 şi art.45 din Legea AdministraŃiei Publice Locale Nr. 
215/2001, republicată în anul 2007, cu toate completările şi modificările ulterioare,   

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
 

Art.1. Se aprobă Planul de acŃiuni pe anul 2014 la nivelul comunei Găneşti, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta. 
 

Art.2. Cu respectarea prevederilor prezentei şi realizarea planului de achiziŃii se 
încredinŃează conducerea primăriei locale. 

 
 
 
 

INIłIATOR,  AVIZEAZĂ, 
PRIMAR,  SECRETAR, 

BALOG ELEMER  MATEFI ADRIAN 
 



Anexa la HCL nr._____ din 30.01.2014 
 
 
 

PLAN DE ACTIUNI PENTRU ANUL 2014 
 

 
Nr. 
Crt. 

Capitol din 
Programul de 

Guvernare 
2013-2016 

Obiectivul de 
guvernare 

prevazut/Directia de 
actiune 

Actiunea/Activitatea 
prevazuta 

Termen 
de 

realizare 

Observatii/ 
Parteneri 

1 Ape, paduri Implementarea 
proiectelor de 

alimentare cu apa 
potabila, canalizare 

menajera 

Continuarea lucrărilor 
de construirea reŃelei de 
canalizare menajera in 

comuna Ganesti, judetul 
Mures 

2014 In derulare, 
GR – AFM – 
fnalizare 2015 

2 Ape, paduri Implementarea 
proiectelor de 

alimentare cu apa 
potabila, canalizare 

menajera 

Extindere reŃea de apă 
potabilă existentă – 500 

m 

2014 Fonduri proprii – 
finalizare 2014 

3 Dezvoltare si 
administratie 

Investitii publice de 
dezvoltare a satului 

romanesc 

Asfaltare strazi 
comunale Ganesti si 

Seuca : 8,3 km 

2014 
 

 

Fonduri proprii – 
finalizare 2015 

4 Dezvoltare si 
administratie 

Investitii publice de 
dezvoltare a satului 

romanesc 

Modernizarea 
trotuarelor din beton, 

1,500 m 

2014 Fonduri proprii – 
finalizare 2014 

5 Dezvoltare si 
administratie 

Investitii publice de 
dezvoltare a satului 

romanesc 

Modernizare DC79 
Ganesti – Paucisoara : 

2,2 km 

2014 Fonduri proprii – 
finalizare 2014 

6 Dezvoltare si 
administratie 

Investitii publice de 
dezvoltare a satului 

romanesc 

Modernizarea 
sistemului de iluminat 

public 

2014 Fonduri proprii şi 
parteneriat – 

finalizare 2015 
7 Dezvoltare si 

administratie 
Investitii publice de 
dezvoltare a satului 

romanesc 

Realizarea unui sistem 
de supraveghere video a 
localităŃilor componente 

comunei  

2014 Fonduri proprii şi 
parteneriat – 

finalizare 2014 

8 Cultură, sport  Modernizare cămine 
culturale 

2014 Fonduri proprii şi 
GAL – finalizare 

2014 
9 Mediu Cresterea calitatii vietii 

si a mediului in 
comunitati rurale – 
protectia mediului 

inconjurator 

Curatirea, igienizarea 
cursurilor de apa de pe 

raza comunei si 
repararea tuturor 

podetelormexistente pe 
acestea  

2014 Fonduri proprii – 
finalizare 2014 

 
 


