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Acest raport privind activitatea socio-economică şi edilitar-gospodărească a comunei Găneşti în anul 

2013 este o datorie morală şi legală a oricărui primar în contextul unei preocupări vaste în vederea deschiderii 

unei transparenŃe totale a instituŃiei administraŃiei publice locale, Primăria Găneşti. 

Prin acest raport încerc să ofer cât mai multe informaŃii despre activitatea administraŃiei publice locale, 

primărie-CL şi a celorlalte instituŃii locale precum şi un raport statistic privind situaŃia socio-economică a comunei 

Găneşti, în anul de referinŃă 2013.  

Doresc ca datele prezentate în acest raport să ofere comunităŃii o imagine clară de ansamblu asupra 

modului cum am reuşit mai mult sau mai puŃin să gestionăm resursele locale în vederea îndeplinirii obiectivelor 

propuse la începutul anului.  

De la bun început, Ńin să precizez, că din punct de vedere financiar anul 2013 a fost un an deosebit de 

greu, an în care tot ceea ce ne-am propus şi mai ales tot ceea ce am realizat a fost posibil datorită resurselor 

proprii de finanŃare neavând altă alternativă, întrucât de la bugetul de stat nu am beneficiat absolut de nici un ban. 

Cu toate acestea datorită unei colaborări foarte bune cu C.L. Găneşti şi a compartimentelor din subordinea 

instituŃiei şi prin asumarea unor riscuri şi responsabilităŃi deosebite, am reuşit să realizăm unele obiective foarte 

importante pentru comunitatea noastră , obiective printre care unele era greu de crezut că pot fi atinse în aceste 

vremuri grele. Aşadar anul 2013 cu toate că a fost catalogat din toate punctele de vedere ca un an dificil, pentru 

noi, pot afirma că a fost un an destul de bun, în care am realizat lucruri deosebit de importante.  

Cea mai mare realizare în anul 2013, pot afirma cu certitudine că este asfaltarea drumului comunal DC79 

Găneşti-Păucişoara, pe o porŃiune de 1,2 km, în valoare totală de 550.256,98 lei + TVA, lucrare realizată din 

fonduri proprii, din care la finele anului 2013 am achitat suma de 285.000 lei.  

De asemenea în cursul anului de referinŃă 2013 s-au continuat lucrările de construire a reŃelei de 

canalizare comunală, lucrări în valoare de 357.318 lei + 124.000 lei, sumă primită de la AFM din care contribuŃia 

proprie a noastră a fost în procent de 25%. 

În vederea modernizării străzilor secundare din localităŃile Găneşti şi Seuca s-au întocmit documentaŃii de 

avizare a lucrărilor de intervenŃii în valoare totală de 54.550 lei. 

În plan edilitar-gospodăresc s-au amenajat trotuare noi pe o lungime de 1.500 ml, în valoare de 55.000 

lei, s-au reparat podeŃele comunale, s-au executat lucrări de întreŃinere la străzile comunale în valoare de 12.000 

lei, cu întreŃinerea buldo excavatorului s-au cheltuit 12.500 lei, cheltuieli la iluminatul public 114.000 lei, 

asigurarea serviciului de pază prin firme specializate 56.000 lei, confecŃionarea unui număr de 6 staŃii de autobuz 

în valoare de 4.200 lei şi prin regie proprie s-a curăŃat şi s-a igienizat staŃia de pompare şi bazinul de apă potabilă 

comunală. 

Pe plan cultural s-a organizat în luna februarie, Balul tradiŃional al coşărcilor, manifestare ce s-a bucurat 
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de un real succes, fiind în asentimentul tuturor participanŃilor, cu mic-cu mare, din toată comuna. 

O delegaŃie formată din 3 elevi ai Şcolii Gimnaziale Fogarasi Samuel Găneşti a participat la concursul 

organizat de AsociaŃia „Vamos”, AgenŃia NaŃională a Taxelor şi Biroul Vamal din Budapesta, de unde s-au întors 

cu rezultate frumoase. 

În luna iunie, cu ocazia celei de-a 6 întruniri internaŃionale a localităŃilor „Vamos” organizată în localitatea 

Vámosoroszi – Ungaria, o delegaŃie a comunei Găneşti formată din 30 de persoane ne-a reprezentat cu cinste 

comuna, aducându-i aportul la eveniment prin recitare de poezii, cântece corale şi dansuri populare maghiare. 

La data de 26 octombrie, prin grija organizaŃiei locale UDMR Găneşti s-a organizat Balul tradiŃional al 

strugurilor, care s-a bucurat de o largă participare din rândul populaŃiei comunei. 

În cursul anului s-a reuşit procurarea unui nou set complet de veselă şi pahare la Căminul Cultural nr. 1 

Găneşti, în valoare de cca. 7.000 lei. La sfârşit de an, din sume obŃinute din sponsorizare precum şi din sume 

proprii, am reuşit să acordăm pachete destul de consistente unui număr de peste 340 de elevi şcolari şi preşcolari 

de pe raza comunei Găneşti. 

Pe plan sportiv s-a reuşit sprijinirea echipei de fotbal juniori VoinŃa Găneşti prin procurarea de 

echipamente noi, asigurarea cheltuielilor de deplasare, întreŃinerea în condiŃii foarte bune a terenului de sport, 

precum şi a vestiarelor sportivilor, a căror valoare se ridică la peste 10.000 lei, eforturi răsplătite de tinerii jucători 

prin clasarea la finele turului pe un merituos loc 3, la diferenŃă foarte mică de golaveraj de locul 2. 

În domeniul fondului funciar, în respectarea şi aplicarea Legii nr. 165/2013, s-au depus eforturi foarte 

mari pentru inventarierea  tuturor terenurilor agricole si neagricole de pe raza comunei, s-au întocmit planurile 

parcelare pentru o foarte mare parte din parcelele agricole comunale, reuşind sa ne încadrăm în termenul 

prevăzut de lege finalizând la termen o lucrare deosebit de grea dar totodată foarte importantă. 

Tot cea ce am arătat anterior, pot afirma fără nici o reŃinere că am reuşit să realizez împreună cu 

funcŃionarii aparatului de specialitate, personalul contractual din cadrul instituŃiei pe care o conduc precum şi cu 

sprijinul şi aportul membrilor Consiliului Local Găneşti, de al cărui sprijin şi colaborare mă bucur necondiŃionat şi 

încerc permanent să îmbunătăŃesc an de an calitatea şi eficienŃa muncii instituŃiei. 
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