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Acest raport privind activilatea socio-economicd qi edilitar-gospoddreascd a comunei Gdnesti in anul

2014 este o datorie morale 9i bgale a oricdrui primar in contextul unei preocupiri vaste in vederea deschiderji

unei transparente totale a institutiei administratiei publice locale, Primeria Gine$li.

Prin acest raport incerc sd ofer cat mai multe infoImalii despre aclivitatea administraliei publice locale,

primdrie-consiliul local !i a celo alte institutii locale precum 9i un raporl stalistic privind situatia socio-economica a

comunei Genegti, in anul de refednt, 2014.

Doresc ca datele prezentate in acest raport sa ofere comunitali o imagine clare de ansamblu asupra

moduJui cum am reuqit mai mult sau mai putin se gestionem resursele locale in vederea indeplinirii obieclivelor

pfopuse la inceputul anuiui.

De la bun inceput, tin se precizez, cA din punct de vedere financiar anul 2014 a fost un an deosebit de

greu, an in care tot ceea ce ne-am propus 9i mai ales tol ceea ce am realizat a fost posibil datorjta resurselor

proprij de finantare neavand alti alternativb, intrucat de la bugelul de stal nu am beneficial absolut de nici un ban.

Cu toate acestea datoriti unei colabordri foarte bune cu C.L. Gdnegti !i a compartimentelor din subordinea

instituljei gi prin asumarea unor riscuri Si responsabililiti deosebite, am reusit s, realizem unele obiective foarte

importante penhu comunitalea noastri, obiective prinlre care unele era greu de crezut cd pot fi atinse in aceste

vremui grele. A$adar anul 2014 cu toaie ce a fosi catalogat djn toale punciele de vedere ca un an dificil, pentru

noi, pol afirma ce a fost un an destulde bun, in care am realizat lucrurideosebit de importante.

Anul 2014 a fost unul toafe bogat ti variat din perspectiva sociali, cultrraE $i administrativi a

dezvoltirii comunitilii, prin activitA$b demarate cu Eucces !i duse la bun sfariit. Ne putem mandri nu

numai cu astaltare pe stnda Micd, in satul Gineiti, dar Si cu activiliti de canalizafe, finalizarea Strategiei

de Dezvoltare Locali a comunei, succosul Zilelor Gulturii gi a Vinului din comuna noastri in padenedat

cu Butoiul Sasului ii DWK.

Am trecut prin multe greuteti gi bucurii. Am infruntat multe obstacole pentru a realiza obiectivele ptopuse,

modernizend pe plan prioritar infrastructura.

gllalzglqa s.a realizat pe plan local, in Ginelti

qi Seuca. La data de 15.09.2014 au fosi reluate

lucrdrile de construclie a relelei de canalizafe

comunale. Executantul lucrerii, SC GEIGER

TRANSILVANIA SRL, s-a mobilizat exemplar,

aducand la fala locului 3 echipe, demarend lucrdrile

simultan in 3locatiidiferhe stabilite de beneficiar.
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Pe baza HCL din data de 25.09 2014 s-a aprobat execulia de lucre aditionale investitiei 
"Relea 

de canalizare

menalerd in comuna Ginegti, judetul [.4ure$", acod cu irma SC GE]GER TRANSILVANIA SRL din Criste9li,

contraciul achizltionai fiind finantat prin Fondul de lvediu ti din bugeiul local al Comunei Ginegti Actul contine

lucrari adilionale care nu au fost cuprinse in Proiectul Tehnic initjal, a fost elaborat de citre sC Hidroplast SRL !i

conste dinr subiravercafea DJ142 9i DJ142A ptin foraj orizontal, traversarea rauluiTetnava Mici prin foraidiriiat

pentru conducta de refulare, executare de lucrdri de refacere la trotuarele pietonale afectate de lucrdri, pdn

executarea de trotuar asfaltat pe o ldtime de 1,2 [r 9i lungime de 4 250 m, precum 9i execuiarea unui cbmin

echipat cu debitmetru pe conducta de refulare finalb pentru contorizarea apelor uzaie.

Stmtegia de Dezvoltare Locali a Comunei Ginetii pentru 2014- 2Om s-a rcalizal pe baza contracfuJui

incheiat cu firma SC Pro Regio Consulting SRL in data de 27.05.20'14. Este un docurnent foarte precis elaborat $i

cu ajutorul Consiliului Local $i al Admjnislraliei Publice Locale, prln munca in echipd. lvlultumim tulutof celor care

au completat cheslionarele imp64ite in fiecare sal separat, multumim pentru timpul acordat acestora, intrucat

finalizarea strategiei nu s-ar i realizal fird acestea. Am reugit sd conturbm o imagine asupra vizjunii cet,tenilor

cu privire la dezvoltarea comunei.

Asfaltarea - Din data de 30 septembie am inceput

lucrifile de modernizare, asfaltare pe strada Ny'ici,

pe o lungime de 2,05 km, lucrarea fiind realizatb in

propo4ie de 70% Firma care a cagtigat licitatia est€

SC Florea Grup SRL din Alba lulia. Valoarea

contractului incheiat cu firma respecliG este de

948.000 RON plus TVA: 227.520 RON. Aceaste

lnvestilie se realizeaze din resurse proprii.

Zilele Culturii si Vinului din august s-au desfigurat cu succes. Partenerii no9lri au fost: Europa pentru Cetileni,

Butoiul Sasului 9i DWK, Otganizalia de Femel a

dDtulR din Ga're$li. Totai Slrada SURtEC.

REINERT 9i al1ii. Comunitatea noasira a avut pade

de un iestival cu program foade bogat; alegerea

Prirtese Vinului. soeclacoL de teatru de p,pusi

S6ial6 0n limba maghiara) din Cluj-Napoca,
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concerte de muzicd ugoare: Homonyik, Desperado, TITAN, Andrea Bilan; de rock: Aulogral activite!

meste$ugire$ti, concert !i dans popular cu jocuri pentru copii, spectacol de dansuri populare al copiilor din

G,neSti, aparitia pe scene a corului [,4agvet6 qi a

Ansamblului de fluier al copiilor din Gdne$ti,

spectacol de dansu populare din Csepel, al

majoretelor din Nagyhegyes, iar din Tarn,veni: Junii

Tarnavei !i Kdk6nyes.

Proiectul ..Tineri in aiutorul vars{niciloi' s"a realizat integral, 9i-a atins obiectivele de intajutofare a

persoanelor in vafdi. A fost un proiect realizai pe tema

volunta atului, tine i din comun6, impreunb cu cei din

localiie{le infrefb din Ungada, au efectuat diverse

activiteti gospodere$ti in ograda varsinicilor din

comuni. S-a realizat in parteneriat cu faimosul Chei

elvetian Jakob Hausmann 9i cu Organizatia de Femei a

UDIVR din Genegii. S'a dovedit forta solidaritelii,

conlucrdrii femeilor 9i a voluntarilor din col.unb, care

au lucrat in echipd pentru pregeiirea meselor S; a altof

activitdti legate de aceasta. l\rluitumim tutufor pentru

ajutorulacordat.

Inauqurarea porlilor scllptate la inlrarea in GAneSti dinsprc Abug Si dinspre Tarneveni s"a realizat cu ocazia

Zilelor Culturii ii Vinului, tmpreune cu cea de la

intrarea in Seuca dinspre Temdveni. in faze de

finalizare se afld si cea de la intrarea in Gine$ti

dinspre Eagaciu. [y'ultumim tuturot celor care au

mntribuil la realizarea lor.
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Am sarbetorit impreuni existenla de 700 de ani a

satului Seuca. A fost un evenirnent foarte ftumos.

bine organizat, imbogelii cu expozitie etnografica,

simpozioane, slujbe feigioase, programe iestive,

dezvelifea unel plAci comemoraUve. Au avut

reprezentalier Formatja de muzicd a tineretului din

seuca, ansamblurile de dansuri populare: Junri

Tarnavei gi Kdk6nyes.

ENERGIA VERDE in Comuna Ganegti. in data de 09.U.2A14 s'a incheiat un contract d€ concesionare a

lucrbrilor Sl serviciilor de eficientizare energetici a consumato l0r auto te!i publice locale din Comuna Geneqti.

Contractul s-a incheiat cu firma SC ToTAL STRADA SRL, o companie cu actionariat romanesc, o fiIme cu

experienla, valoatea contractulul fiind de '15.365.123,51 R0N. Obiectivele sunti activite! de ploiectale,

monitorizarc, audit, reabililare, rnodernizare, eicientizare a echipamentelof aferente consumatoriJor auloriieti

publice locale, iniretinerea gi menlinetea in stare de funclionare a echipamentelor, geslionarea 9i optimizarea

consumului de energie electrici aferenie consumatodlor autorildlii publice locale. Se umere$te menlrnerea

serviciilor $i a lucrarilor la standardele europene in vigoare.

Principaliiconsumaloride energie elecirice ai Comunei Gine$ti suntr consumatori extetnr aferenti sislemului de

iluminat public, consumalori interni aferenli cledirilor aflate in administrarea Prjmari€i GAnetti 9i alli consumatori

de energie: Scolile, gredinitele, sediul P mdiei 9i alte entitel, pentru care Primiia achitb factufa de energie

electrice. Se va moderniza iluminaiul public prin

inlocuirea l6mpilot de lluminat exislent cu ldmpi

eficiente de tip LED, apoi se va construi dispeceratul

(amplasat in centrul satului G,neqti, langi

Farmacie), un sistem de conirol computerizat cafe

reprezinte un software pentru conhol $j cu interiate

usef ftiendly pentru management.

Peniru modefnizarea $i dezvoltarea consumului se

vof prezenta soulii care vor utiliza tehnologia de

ultima generalie pe iipuri de energie consumatai se
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vor lua in calcul pentru condilionarea 9i purificarea aerului aparate iono care distrug mucegajul 9i viru9ii 9i au

randamente energetice ridicate. in zonele cu monitoare se vor uiiliza monitoare LED cu palru culori, avand functia

de reducere a consumului de energie litn raport cu luminozitatea spatiuluiin care functioneazi.

Un alt obiectiv al contractului este producerea de energie din sulse regenerabile, o component, importanu a

eficientizirii energetice: o centrale fotovoltaica cu o putere totald instalaii de 1 MWp at acoperi necesarul de

consum al administraliei publice locale gi sfera ei, 9i ar mdri gradulde atraclie a, investitorilor prin crearea unei

autonomii energetice locale. Valoarea investitiei peni.u acest obiectiv va i de cca. 1,5 milioane de EUR.

Panourile fotovoltajce produc energie elechicd in curert continuu. Acest proiect va incepe in 2015 !i va fi

amplasat in partea dreaptd a drumului spre Bdgaciu, spre fosta groapd de gunoi, pe teritotiul adminiskatiei

publice locale.

in domeniul fondului funciar, in respectarea !i aplicatea Legii nr. 165/2013, s-au depus eforturi foarte

mari pentru inventarierea tuturor terenuri'or agricole si neagricole de pe raza comunei, s"au intocmjl planurile

pafcelare pentru o foarte mare parte din parcelele agdcole comunale, reugind sa ne incadram in termenul

previzut de lege inalizand la termen o lucfate deosebit de grea dar totodala foarte importanti, avizate 9i

recep$onati de OCPI Mure$ in luna noiemb e 2014, ceea ce ne permite reinceperea intocmirii fi$elor de punere

in posesie gi a titluilor de proprietate celof indteptatjlj.

Tot cea ce am arAtat anterior, pot afrma fdra nici o relinere c, am reugit si realizez impreund cu

functionarii aparatului de specialitate, personalul contractual din cadrul inslitutiej pe care o conduc precum 9i cu

sprijinul ii aportul membdlor Consiliului Local Gine$ti, de al cdruisprijin li colaborare mi bucur neconditionat 9i

incerc permanent sA imbunatetesc an de an calitatea $i efrcienta muncii institutiei.

Data: 21 .01 .2015 PRIMAR,

BALOG ELEMER


