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Raportul activitatății socio-economice şi edilitar-gospodărești a comunei Găneşti în
anul 2018 reprezintă atât o datorie morală cât şi legală a primarului care denotă preocupările
sale permanente în depline transparenţe a tuturor acțiunilor și activităților intreprinse de
instituţia pe care o reprezintă și o conduce, pe parcursul unui an calendaristic.
Prin raport încerc să ofer cetățenilor informațiile despre activitatea noastră, precum și
a altor instituții locale privind situaţia socio-economică a comunei Găneşti, în anul de
referinţă 2018.
Nu doresc altceva decât prin acest raport să ofer comunităţii noastre o imagine cât mai
clară asupra modului cum am gestionat resursele locale în vederea realizării obiectivelor
propuse la început de an.
Anul 2018 a fost un an foarte greu din punct de vedere al muncii depuse, dar foarte
roditor în ceea ce privește rezultatul muncii noastre, întrucât pot afirma în depline competențe
că am realizat niște obiective la care sincer să fiu nu am crezut că este posibil în așa termen
scurt.
Ca urmare unor planuri strategice de dezvoltare bine gândite și axate pe principalele
domenii de interes local, împreună cu echipa din subordine, salariații primăriei locale, susținut
fiind și de întreg Consiliul Local al Comunei Gănești, am reușit în cursul acestui an să
achităm plata parțială a investițiilor locale aflate în implementare de aproape 7 milioane de
lei, bani proveniți în cea mai mare parte din fonduri europene, dar și din resurse proprii,
materializate după cum urmează:

A. Privind dezvoltarea infrastructurii în Comuna Gănești în anul 2018 am realizat:
1. Reabilitare, proiectare și modernizare a sistemului de iluminat public din
Comuna Gănești - 88.753 lei

2. Rețea de canalizare menajeră în
Comuna Gănești, județul Mureș 1.256.735 lei
Lucrările de canalizare au fost finalizate,
fiind si receptionate in luna aprilie,. Până la acest
moment avem achiziționate 785 de cămine, din
care deja au fost montate 410, urmând ca la

începutul anului 2019, odată ce vremea va permite, să finalizăm lucrarea, să o recepționăm și
să procedăm la racordarea tuturor gospodăriilor populației.

3. Racorduri canalizare menajeră în comuna Gănești, județul Mureș - 145.792
lei

4. Reabilitare și modernizare Grădinița Gănești (Finanțare prin PNDR)

-

737.094 lei
În anul 2018 au fost continuate lucrările obiectivului Reabilitare și modernizare
Grădinița Gănești, Proiect PNDR, fiind efectuate plăți în valoare de 737.094 lei.

5. Reabilitare și modernizare străzi în localitățile Gănești, Seuca și DC 79 din
comuna Gănești, județul Mureș (Finanțare prin PNDR) - 4.147.112 lei

6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Gănești, județul Mureș
(finanțare prin PNDL) 80.116 lei

7. Achiziție utilaj pentru întreținerea domeniului public al comunei Gănești,
județul Mureș (finanțare GAL Podișul Târnavelor) - 353.037 lei

8. Furnizare și montaj gazon sintetic pentru teren de sport sintetic din comuna
Gănești - 76.314 lei

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 să 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 2017, ceea ce ne permite reînceperea întocmirii fişelor de punere în posesie
şi a titlurilor de proprietate celor îndreptăţiţi.

Ca rod al strădaniei depuse, aceste realizări au fost remarcate și evidențiate de către
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (A.F.I.R.) care la data de 4 decembrie 2018 în
cadrul Galei Centenare de decernare a premiilor, prin directorul general, D-nul Adrian Ionuț
Chesnoiu, în fața tuturor reprezentanților celor 7 județe din cadrul Zonei 7 Centru,
decernandu-mi “Premiul de Excelență” pentru susținerea mediului rural românesc.
Această distincție remarcabilă, fără precedent, nu face decât să întărească convingerea
că dacă se vrea se poate și-n viitor nu voi precupeții nici un efort pentru finalizarea
obiectivelor propuse aflate in implemewntare și mai mult, pentru realizarea celor viitoare,
aflate în faze avansate de implementare, printre care: Modernizare cămine culturale Gănești și
Seuca, Extindere și reabilitare școală gimnazială în localitatea Gănești, Construire sediu
administrativ Comuna Gănești, modernizarea tuturor trotuarelor din comuna si chiar si
asfaltarea drumului satesc Paucisoara- Sub Padure.
Aceste realizări absolut firești și necesare nu fac decât să ducă la creșterea nivelului de
trai al comunității noastre, pentru dezvoltarea și modernizarea comunei Gănești, astfel încât
toți cetățenii să beneficieze de condiții de existență civilizate și moderne indiferent de satul in
care traieste.
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