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Acest raport privind activitatea socio-economicd gi edilitar-gospoddreasce a comunei Ginegti in anul
20'13 este o datorie moralS gi legalS a oricdrui primar

in contextul unei preocuperi vaste in vederea deschiderii

unei transparente totale a institutiei administra!iei publice locale, Primdria Gdnegti.

Prin acest raporl incerc sd ofer c6t mai multe informa{ii despre activitatea administrafiei publice locale,
primdrie-CL 9i a celorlalte institulii locale precum 9i un raport statistic privind situalia socio-economice a comunei
Gdnegti, in anul de referin!5 2013.

Doresc ca datele prezentate

in acest raport si ofere comunitSlii o imagine clard de ansamblu

modului cum am reugit mai mult sau mai pulin

si

asupra

gestiondm resursele locale in vederea indeplinirii obiectivelor

propuse la inceputul anului.
De la bun inceput, tin

si

precizez, cd din punct de vedere financiar anul 2013 a fost un an deosebit de

greu, an in care tot ceea ce ne-am propus gi mai ales tot ceea ce am realizat a fost posibil datoritd resurselor
proprii de finantare neav6nd altd alternativS, intrucat de la bugetul de stat nu am beneficiat absolut de nici un ban.

Cu toate acestea datoritd unei colabordri foarte bune cu C.L. Gdnegti 9i a compartimentelor din subordinea
institutiei qi prin asumarea unor riscuri gi responsabilit6ti deosebite, am reugit sd realizdm unele obiective foarte
importante pentru comunitatea noastr; , obiective printre care unele era greu de crezut cd pot fi atinse in aceste
vremuri grele. Agadar anul 2013 cu toate cd a fost catalogat din toate punctele de vedere ca un an dificil, pentru
noi, pot afirma c5 a fost un an destul de bun, in care am realizat lucruri deosebit de importante.
Cea mai mare realizare in anul 2013, pot afirma cu certitudine ca este asfaltarea drumului comunal DC79

GdnegtlPducigoara, pe o po(iune de 1,2 km, in valoare totala de 550.256,$$ lgi + TVA, lucrare realizatd din
fonduri proprii, din care la finele anului 2013 am achitat suma de 285.000 lei.

De asemenea in cursul anului de referintd 2013 s-au continuat lucrdrile de construire a relelei de
canalizare comunala, lucriri in valoare de 357.318 lei + 124.000 lei, sumd primitd de la AFM din care contribulia
proprie a noastra a fost in procent de 25%.

in vederea modernizirii strdzilor secundare din localitSlile Gdnegti gi Seuca s-au intocmit documentatii de
avizare a lucrdrilor de interventii in valoare totald de 54,550 lei

in plan edilitar-gospoddresc s-au amenajat trotuare noi pe o lungime de 1.500 ml, in valoare de 55 000
lei, s-au reparat podetele comunale, s-au executat lucrdri de intre{inere la strizile comunale in valoare de 12 000

lei, cu intretinerea buldo excavatorului s-au cheltuit 12.500 lei, cheltuieli la !luminatul public 114000

lei,

asigurarea serviciului de pazd prin firme specializate 56.000 lei, confeclionarea unui numer de 6 sta{li de autobuz

in valoare de 4.200 lei gi prin regie proprie s-a curd(at 9i s-a igienizat sta{ia de pompare 9i bazinul de apd potabilS
com unale.

pe plan cultural s-a organizat'in luna februarie, Balul tradilional al coqdrcilor, manifestare ce s-a bucurat
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de un real succes, fiind in asentimentul tuturor participanlilor, cu mic-cu mare, din toat6 comuna.

O delegatie formatd din 3 elevi ai gcolii Gimnaziale Fogarasi Samuel Gdnegti a participat la concursul
organrzat de Asociafia ,,Vamos", Agenfia NalionalS a Taxelor 9i Biroul Vamal din Budapesta, de unde s-au intors
cu rezultate frumoase.

in luna runie, cu ocazia celei de-a 6 intruniri interna[ionale a localit6lilor ,,Vamos" organizatd in localitatea
V6mosoroszi

-

Ungaria, o delegalie a comunei Gdnegti formatd din 30 de persoane ne-a reprezentat cu cinste

comuna, aducAndu-i aportul la eveniment prin recitare de poezii, c6ntece corale 9i dansuri populare maghiare.

La data de 26 octombrie, prin grija organizatiei locale UDMR Gdnegti s-a organizat Balul tradilional al
strugurilor, care s-a bucurat de o largd participare din rAndul populafiei comunei.

in cursul anului s-a reugit procurarea unui nou set complet de veseld 9i pahare la Cdminul Cultural nr'

1

Gdnegti, in valoare de cca. 7.000 lei. La sfArgit de an, din sume ob{inute din sponsorizare precum $i din sume
proprii, am reugit sd acordim pachete destul de consistente unui numdr de peste 340 de elevi gcolari 9i prescolari

de pe raza comunei Gdnegti.

pe plan sportiv s-a reugit sprijinirea echipei de fotbal juniori Vointa Genegti prin procurarea de
echipamente noi, asigurarea cheltuielilor de deplasare, intre{inerea in condilii foarte bune a terenului de sport,
jucdtori
precum gi a vestiarelor sportivilor, a cdror valoare se ridicd la peste 10.000 lei, eforturi rdspldtite de tinerii
prin clasarea la finele turului pe un merituos loc 3, la diferenld foarte micd de golaveraj de locul 2

in domeniul fondului funciar, in respectarea gi aplicarea Legii nr. 165/2013, s-au depus eforturi foarte
mari pentru inventarierea tuturor terenurilor agricole si neagricole de pe raza comunei, s-au intocmit planurile
parcelare pentru

o foarte mare parte din

parcelele agricole comunale, reuqind sa ne incadrem

in

termenul

prevbzut de lege finalizand la termen o Iucrare deosebit de grea dar totodatS foarte importanta.

Tot cea ce am aratat anterior, pot afirma fdrd nici

o

re{inere cd am reugit sd realizez impreun6 cu

functionarii aparaiului de specialitate, personalul contractual din cadrul instituliei pe care o conduc precum 9i cu
sprijinul gi aportul membrilor Consiliului Local Gdnegti, de al

cirui spriiin 9i colaborare md bucur necondilionat

incerc oermanent sa imbunetdtesc an de an calitatea 9i eficienla muncii institutiei.
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