RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2014

PAGINA 1 DIN 6

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI GĂNEŞTI

Raportul de activitate al
primarului pe anul 2014

IANUARIE 2015

1

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2014

PAGINA 2 DIN 6

Acest raport privind activitatea socio-economică şi edilitar-gospodărească a comunei Găneşti în anul
2014 este o datorie morală şi legală a oricărui primar în contextul unei preocupări vaste în vederea deschiderii
unei transparenţe totale a instituţiei administraţiei publice locale, Primăria Găneşti.
Prin acest raport încerc să ofer cât mai multe informaţii despre activitatea administraţiei publice locale,
primărie-consiliul local şi a celorlalte instituţii locale precum şi un raport statistic privind situaţia socio-economică a
comunei Găneşti, în anul de referinţă 2014.
Doresc ca datele prezentate în acest raport să ofere comunităţii o imagine clară de ansamblu asupra
modului cum am reuşit mai mult sau mai puţin să gestionăm resursele locale în vederea îndeplinirii obiectivelor
propuse la începutul anului.
De la bun început, ţin să precizez, că din punct de vedere financiar anul 2014 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 finanţare 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
instituţiei şi prin asumarea unor riscuri şi responsabilităţi 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 2014 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.
Anul 2014 a fost unul foarte bogat şi variat din perspectiva socială, culturală şi administrativă a
dezvoltării comunităţii, prin activităţile demarate cu succes şi duse la bun sfârşit. Ne putem mândri nu
numai cu asfaltare pe strada Mică, în satul Găneşti, dar şi cu activităţi de canalizare, finalizarea Strategiei
de Dezvoltare Locală a comunei, succesul Zilelor Culturii şi a Vinului din comuna noastră în parteneriat
cu Butoiul Sasului şi DWK.
Am trecut prin multe greutăţi şi bucurii. Am înfruntat multe obstacole pentru a realiza obiectivele propuse,
modernizând pe plan prioritar infrastructura.
Canalizarea s-a realizat pe plan local, în Găneşti
şi Seuca. La data de 15.09.2014 au fost reluate
lucrările de construcţie a reţelei de canalizare
comunale.

Executantul

lucrării,

SC

GEIGER

TRANSILVANIA SRL, s-a mobilizat exemplar,
aducând la faţa locului 3 echipe, demarând lucrările
simultan în 3 locaţii diferite stabilite de beneficiar.
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Pe baza HCL din data de 25.09.2014 s-a aprobat execuţia de lucrări adiţionale investiţiei „Reţea de canalizare
menajeră în comuna Găneşti, judeţul Mureş”, acord cu firma SC GEIGER TRANSILVANIA SRL din Cristeşti,
contractul achiziţionat fiind finanţat prin Fondul de Mediu şi din bugetul local al Comunei Găneşti. Actul conţine
lucrări adiţionale care nu au fost cuprinse în Proiectul Tehnic iniţial, a fost elaborat de către SC Hidroplast SRL şi
constă din: subtraversarea DJ142 şi DJ142A prin foraj orizontal, traversarea râului Târnava Mică prin foraj dirijat
pentru conducta de refulare, executare de lucrări de refacere la trotuarele pietonale afectate de lucrări, prin
executarea de trotuar asfaltat pe o lăţime de 1,2 m şi lungime de 4.250 m, precum şi executarea unui cămin
echipat cu debitmetru pe conducta de refulare finală pentru contorizarea apelor uzate.
Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Găneşti pentru 2014- 2020 s-a realizat pe baza contractului
încheiat cu firma SC Pro Regio Consulting SRL în data de 27.05.2014. Este un document foarte precis elaborat şi
cu ajutorul Consiliului Local şi al Administraţiei Publice Locale, prin muncă în echipă. Mulţumim tuturor celor care
au completat chestionarele împărţite în fiecare sat separat, mulţumim pentru timpul acordat acestora, întrucât
finalizarea strategiei nu s-ar fi realizat fără acestea. Am reuşit să conturăm o imagine asupra viziunii cetăţenilor
cu privire la dezvoltarea comunei.
Asfaltarea – Din data de 30 septembrie am început
lucrările de modernizare, asfaltare pe strada Mică,
pe o lungime de 2,05 km, lucrarea fiind realizată în
proporţie de 70%. Firma care a câştigat licitaţia este
SC Florea Grup SRL din Alba Iulia. Valoarea
contractului încheiat cu firma respectivă este de
948.000 RON plus TVA: 227.520 RON. Această
investiţie se realizează din resurse proprii.
Zilele Culturii şi Vinului din august s-au desfăşurat cu succes. Partenerii noştri au fost: Europa pentru Cetăţeni,
Butoiul Sasului şi DWK, Organizaţia de Femei a
UDMR din Găneşti, Total Strada,

SURTEC,

REINERT şi alţii. Comunitatea noastră a avut parte
de un festival cu program foarte bogat: alegerea
Prinţesei Vinului,

spectacol de teatru de păpuşi

Sétáló (în limba maghiară) din Cluj-Napoca,
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concerte de muzică uşoară: Homonyik, Desperado, TITÁN, Andrea Bălan; de rock: Autograf; activităţi
meşteşugăreşti, concert şi dans popular cu jocuri pentru copii, spectacol de dansuri populare al copiilor din
Găneşti, apariţia pe scenă a corului Magvető şi a
Ansamblului de fluier al copiilor din Găneşti,
spectacol de dansuri populare din Csepel, al
majoretelor din Nagyhegyes, iar din Târnăveni: Junii
Târnavei şi Kökényes.

Proiectul „Tineri în ajutorul vârstnicilor” s-a realizat integral, şi-a atins obiectivele de întrajutorare a
persoanelor în vârstă. A fost un proiect realizat pe tema
voluntariatului, tinerii din comună, împreună cu cei din
localităţile înfrăţite din Ungaria, au efectuat diverse
activităţi gospodăreşti în ograda vârstnicilor din
comună. S-a realizat în parteneriat cu faimosul Chef
elveţian Jakob Hausmann şi cu Organizaţia de Femei a
UDMR din Găneşti. S-a dovedit forţa solidarităţii,
conlucrării femeilor şi a voluntarilor din comună, care
au lucrat în echipă pentru pregătirea meselor şi a altor
activităţi legate de aceasta. Mulţumim tuturor pentru
ajutorul acordat.
Inaugurarea porţilor sculptate la intrarea în Găneşti dinspre Abuş şi dinspre Târnăveni s-a realizat cu ocazia
Zilelor Culturii şi Vinului, împreună cu cea de la
intrarea în Seuca dinspre Târnăveni. În fază de
finalizare se află şi cea de la intrarea în Găneşti
dinspre Băgaciu. Mulţumim tuturor celor care au
contribuit la realizarea lor.
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Am sărbătorit împreună existenţa de 700 de ani a
satului Seuca. A fost un eveniment foarte frumos,
bine organizat, îmbogăţit cu expoziţie etnografică,
simpozioane, slujbe religioase, programe festive,
dezvelirea unei plăci comemorative. Au avut
reprezentaţie: Formaţia de muzică a tineretului din
Seuca, ansamblurile de dansuri populare: Junii
Târnavei şi Kökényes.

ENERGIA VERDE în Comuna Găneşti. În data de 09.07.2014 s-a încheiat un contract de concesionare a
lucrărilor şi serviciilor de eficientizare energetică a consumatorilor autorităţii publice locale din Comuna Găneşti.
Contractul s-a încheiat cu firma SC TOTAL STRADA SRL, o companie cu acţionariat românesc, o firmă cu
experienţă, valoarea contractului fiind de 15.365.123,51 RON. Obiectivele sunt: activităţi de proiectare,
monitorizare, audit, reabilitare, modernizare, eficientizare a echipamentelor aferente consumatorilor autorităţii
publice locale, întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a echipamentelor, gestionarea şi optimizarea
consumului de energie electrică aferentă consumatorilor autorităţii publice locale. Se urmăreşte menţinerea
serviciilor şi a lucrărilor la standardele europene în vigoare.
Principalii consumatori de energie electrică ai Comunei Găneşti sunt: consumatori externi aferenţi sistemului de
iluminat public, consumatori interni aferenţi clădirilor aflate în administrarea Primăriei Găneşti şi alţi consumatori
de energie: şcolile, grădiniţele, sediul Primăriei şi alte entităţi, pentru care Primăria achită factura de energie
electrică. Se va moderniza iluminatul public prin
înlocuirea lămpilor de iluminat existent cu lămpi
eficiente de tip LED, apoi se va construi dispeceratul
(amplasat

în

centrul

satului Găneşti,

lângă

Farmacie), un sistem de control computerizat care
reprezintă un software pentru control şi cu interfaţă
user friendly pentru management.
Pentru modernizarea şi dezvoltarea consumului se
vor prezenta soluţii care vor utiliza tehnologia de
ultima generaţie pe tipuri de energie consumată: se
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vor lua în calcul pentru condiţionarea şi purificarea aerului aparate iono care distrug mucegaiul şi viruşii şi au
randamente energetice ridicate. În zonele cu monitoare se vor utiliza monitoare LED cu patru culori, având funcţia
de reducere a consumului de energie şi în raport cu luminozitatea spaţiului în care funcţionează.
Un alt obiectiv al contractului este producerea de energie din surse regenerabile, o componentă importantă a
eficientizării energetice: o centrală fotovoltaică cu o putere totală instalată de 1 MWp ar acoperi necesarul de
consum al administraţiei publice locale şi sfera ei, şi ar mări gradul de atracţie al investitorilor prin crearea unei
autonomii energetice locale. Valoarea investiţiei pentru acest obiectiv va fi de cca. 1,5 milioane de EUR.
Panourile fotovoltaice produc energie electrică în curent continuu. Acest proiect va începe în 2015 şi va fi
amplasat în partea dreaptă a drumului spre Băgaciu, spre fosta groapă de gunoi, pe teritoriul administraţiei
publice locale.
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, avizată şi
recepţionată de OCPI Mureş în luna noiembrie 2014, ceea ce ne permite reînceperea întocmirii fişelor de punere
în posesie şi a titlurilor de proprietate celor îndreptăţiţi.
Tot cea ce am arătat anterior, pot afirma fără nici o reţinere că am reuşit să realizez împreună cu
funcţionarii aparatului de specialitate, personalul contractual din cadrul instituţiei pe care o conduc precum şi cu
sprijinul şi aportul membrilor Consiliului Local Găneşti, de al cărui sprijin şi colaborare mă bucur necondiţionat şi
încerc permanent să îmbunătăţesc an de an calitatea şi eficienţa muncii instituţiei.

Data: 21.01.2015

PRIMAR,
BALOG ELEMÉR

6

