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Raportul activitatății socio-economice şi edilitar-gospodărești a comunei Găneşti în anul
2019 reprezintă atât o datorie morală cât şi legală conform prevederilor art. 155, alin. 3, lit. a din
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 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.
Scopul raportului meu este de a oferii cetățenilor cât mai ulte informații despre activitatea
primăriei precum și alte instituții locale privind situaţia socio-economică a comunei Găneşti, în
anul de referinţă 2019.
Totodată, doresc ca prin acest raport să ofer populației o imagine cât mai clară asupra
modului cum s-au gestionat resursele locale în vederea realizării obiectivelor propuse la începutul
anului.
Cu toate greutățile acestor timpuri, pot afirma cu certitudine că din punctul meu de vedere
anul 2019 a fost un an foarte bun, chiar peste așteptările noastre, ceea ce denotă clar din realizările
extraordinare pe care le-am avut în anul precedent.
Față de bugetul estimat la începutul anului am reușit, datorită programelor europene și
naționale, să implementăm proiecte locale în valoare de 2.741.712 lei, în diferite domenii de
dezvoltare, și anume:

A. Domeniul infrastructurii locale
1. Extindere circuit iluminat public zona DC79 Păucișoara, comuna Gănești, județul
Mureș - 79.404 lei
2. Racorduri canalizare menajeră în comuna Gănești, județul Mureș - 480.674 lei
3. Recepționarea și darea în folosință a Grădiniței cu program Prelungit Gănești, proiect
PNDR, în valoare totală de 1.334.580,26 lei - 711.635 lei (2019)
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Recepționarea lucrărilor executate în cadrul proiectului Reabilitare și modernizare

străzi în localitățile Gănești, Seuca și DC 79 din comuna Gănești, județul Mureș (Finanțare prin
PNDR), în valoare totală de 4.992.330,38 lei - 313.198 lei (2019)
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5. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Gănești, județul Mureș (finanțare prin
PNDL), prin care în anul 2019 s-au asfaltat drumuri în valoare de 986.181 lei

6. Au fost începute demersurile pentru modernizarea, respectiv asfaltarea DC79A Sub
Pădure – Giuluș

B. Domeniul învățământ
În domeniul învățământului primar și gimnazial s-a depus proiectul "Extindere si reabilitare
scoala gimnaziala in localitatea Ganesti, comuna Ganesti, judetul Mures", ceea ce va duce la
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creșterea gradului de învățământ al copiilor din Gănești și bineînțeles, asigurarea unor condiții
moderne și performante de învățămât.

C. Domeniul cultură
Au fost refăcute și depuse proiectele privind "Modernizarea și renovarea căminului cultural
Seuca, comuna Gănești, județul Mureș și Modernizarea și renovarea căminului cultural Gănești,
comuna Gănești, județul Mureș", având ca scop final asigurarea unor condiții foarte bune și
moderne de desfășurare a activităților culturale pe raza comunei noastre.

D. Domeniul Fondului funciar
În domeniul fondului funciar s-a contiunat procesul de înregistrare sistematică a parcelelor,
reușind ca la finele anului să eliberăm proprietarilor peste 500 de cărți funciare pentru terenurile
agricole din extravilanul localităților, proces aflat și în prezent în plină desfășurare.

E. Sănătate și ocrotire socială
Serviciile de sănătate sunt asigurate, fiind accesibile tuturor cetățenilor comunei prin cele 2
cabinete medicale individuale, respectiv C.M.I. Dr. Fülöp Sára din Gănești și C.M.I. Dr. Kovacs
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Ștefan Titus din Seuca, cabinete în care populația este tratată de medici serioși și profesioniști.
Pe lângă aceste cabinete este asigurat, în colaborare cu Fundația Creștină Diakonia – Filiala
Reghin, un serviciu de îngrijire socio-medicală la domiciliu, de care în cursul anului 2019 s-au
bucurat un număr de 52 de persoane aflate în dificultate, cu ocazia celor peste 2.000 de vizite la
domiciliul acestora.

Pe lângă aceste servicii mai funcționează pe plan comunal o farmacie umană care acoperă în
mare parte necesarul de medicamente, un cabinet stomatologic modern în care sunt asigurate
servicii stomatologice complete.
În ceea ce privește sănătatea animalelor, aceasta este atent supravegheată și controlată de
specialiștii de la dispensarul sanitar veterinar SC Servetrom Gănești.
În ceea ce privește asistența socială, în cursul anului 2019 au beneficiat de ajutor social, în baza
Legii nr. 416/2001, un număr de 91 persoane aflate în situații precare de existență, totodată am
sprijinit un număr de 4 familii aflate în dificultate evidentă, acordându-le un ajutor de urgență
pentru ieșirea din impas.
De asemenea, în cursul anului 2019 au beneficiat de indemnizația lunară de handicap un număr
de 24 persoane cu handicap.

F. Dialog permanent și transparență
Pe tot parcursul anului am fost în contact direct cu cetățenii, cunoscându-le problemele, și
împreună cu echipa administrativă pe care o conduc, am încercat să le rezolvăm în mod legal și
corect, bineînțeles în limita posibilităților, a tuturor problemelor rificate. Așadar mare parte dintere
ele au fost rezolvate, dar totuși mai sunt multe de făcut și încercăm să găsim soluții la o mare parte
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din problemele ridicate de cetățeni, astfel încât să asigurăm condiții cât mai bune de viață pentru
toți locuitorii.
În ceea ce privește accesul la informațiile de interes public este desemnată o persoană cu
responsabilități în domeniu, o secțiune specifică pe siteul instituției este dedicată acestui scop,
unde cei interesați pot solicita informații de interes public.
Fiind adeptul transparenței totale, sunt permanent receptiv la propunerile constructive și
totdată contez pe potențialul civic al concetățenilor noștri. Pot afirma, și totodată pot dovedi
această atitudine cu ocazia contactului cu cetățenii la audinețele mele, dezbateri publice, întâlniri
ocazionale cu diferiți concetățeni și chiar și în cadrul ședințelor publice ale consiliului local.

Țin să menționez că nu am neglijat și nici nu voi scăpa vreodată din vedere solicititudinea,
promptitudinea și profesionalizmul atât al funcționarilor publici cât și a personalului contractual
din subordine în relația cu cetățenii, ceea ce denotă și din relația cu cetățenii, ceea ce a dus la
apropierea cetățeanului de instituție și nicidecum o repulsie față de aceasta, fapt pentru care
adresez mulțumiri întregului aparat de specialitate pe care îl am în subordine.
Așa după cum ne-am obișnuit, după cum bineînțeles ne permite și bugetul local, pentru
acest an avem o listă de priorități, de obiective pe care le consider deosebit de importante și
totodată necesare și benefice comunei noastre, pe care împreună dorim să realizăm până la finele
anului, după cum urmează:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Valoare
Fără TVA

Denumire investiție
Executie „Racorduri canalizare menajeră în comuna Gănești,
județul Mureș”
Modernizare şi extindere sistem de supraveghere video a
localităţilor componente comunei
Extindere si reabilitare scoala gimnaziala in localitatea Ganesti,
comuna Ganesti, judetul Mures
Finalizarea execuției lucrarilor de ”Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere în comuna Gănești, judetul Mureș”
Executia lucrarilor de ”LOT 1 ”Modernizarea si renovarea
caminului Cultural Seuca” si LOT 2 ”Modernizarea si
renovarea caminului Cultural Ganesti”
Achiziție imobil (teren+construcții) situat în comuna Gănești,
sat Seuca, nr. 113
Construire podeț str. Gorga - Valea Sărată, greutate maximă
admisă 3,5 t
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere DC 77 și DC 79A
Subpădure - Păucișoara, comuna Gănești
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Sursa de
finanțare

450.000 Buget local
50.000 Buget local
3.780.000

POR

382.187

PNDL

2.325.000

PNDR

1.123.300 Buget local
200.000 Buget local
12.811.925

PNDL

