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CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CURENTĂ: 

 

În perioada iunie 2016 – decembrie 2017 în activitatea curentă, prin aparatul de 

specialitate, am efectuat următoarele activități: 

 

 Am emis 437 dispoziții, prin care s-au reglementat diferite domenii de activitate din 

cadrul administrației publice locale; 

 Împreună cu consilierii locali ai PNL am inițiat 289 de proiecte de hotărâri, care au 

fost supuse aprobării consiliului local, fiind adoptate 287 de hotărâri de consiliu; 

 Am emis 353 certificate de urbanism pentru construire şi 169 certificate de 

urbanism pentru branşament/racord utilităţi publice; 

 Am emis 163 autorizații de construire și 124 de autorizații pentru branșament/ 

racord utilități; 

 Am emis 8250 de adeverințe diverse; 

 Am emis 2830 de certificate de atestare fiscală; 

 Sunt întocmite și am aprobat 60 dosare pentru alocație complementară; 

 Sunt întocmite și am aprobat 8 dosare de ajutor social; 

 Sunt întocmite și am aprobat 10 dosare ale asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap și 15 îndemnizații ale persoanelor cu handicap; 

 Am acordat audiențe și consiliere oricărei persoane care mi s-a adresat în acest sens. 

 

 

 

CU PRIVIRE LA FINANȚĂRI NERAMBURSABILE ȘI INVESTIȚII: 

 

Am finalizat lucrările la 

obiectivul de investiții: 

„Reabilitare, restaurare și 

consolidare Biserica Sf. 

Nicolae - Aroneanu”, pentru 

care s-a obținut o finanțare 

nerambursabilă. Lucrarea s-a 

recepționat în luna iulie/2016. 

Din acel moment comuna 

Aroneanu asigură costurile cu 

utilitățile, precum apă, energie 

combustibili solizi (lemne) pe 

perioada iernii, salubritatea, 

întreținerea spațiului verde, etc. 

(facem mențiunea că pe 

perioada execuției lucrărilor, 

cheltuielile cu apa și energia 

electrică au fost suportate de către constructor). Din momentul recepționării lucrărilor au fost 

înștiințați preotul paroh, Consiliul Parohial, Protopopiatul și Mitropolia că lucrările s-au 

finalizat, conform proiectului și avizelor obținute, putându-se proceda la demersurile și 

procedurile necesare Sfințirii (Resfințirii) Bisericii, cu anexele aferente. 
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Am finalizat lucrările pentru obiectivul de 

investiții „Centru de zi pentru primire minori în  

comuna Aroneanu”. Lucrarea a fost recepționată în 

vara anului 2017, urmând să identificăm soluții de 

implementare a condițiilor asumate prin contractul de 

finanțare pe toată perioada de mentenanță a acestuia. 

 

 

 

Am finalizat lucrările la obiectivul de 

investiții: „Canalizarea apelor uzate 

menajere în satele Aroneanu, Dorobanț și 

Șorogari”, în prezent fiind în situația de a 

efectua numai racordurile electrice, probele de 

punere în funcțiune și predarea către un 

operator atestat. Cele mai mari costuri, 

aproximativ 80.000 de lei, au presupus 

cheltuielile cu stația de pompare 1 Aroneanu 

(SPAU 1 Aroneanu) unde a fost necesar un 

transformator, cu toate accesoriile necesare. 

 

Am finalizat proiectul tehnic, ridicarea topografică, studiul geotehnic, și am obținut 

avizele și acordurile instituțiilor abilitate, precum și autorizația de construire și am obținut o 

finanțare nerambursabilă pentru obiectivul de investiţii „Extindere alimentare cu apă 

potabilă și canalizare în sat Șorogari”. Proiectul este deja în faza licitației publice organizată 

de către finanțator, respectiv S.C. ApaVital S.A. Iași, cât de curând urmând a fi desemnat 

câștigătorul licitației și începerea lucrărilor. 

 

Am realizat lucrările de întreținere prin pietruire  a drumurilor de interes local din 

satele Aroneanu, Dorobanț, Rediu-Aldei și Șorogari, pe o lungime totală de aproximativ 20 

km. 

 

Am efectuat demersurile legale pentru ca drumul județan DJ 282G să facă obiectul 

unor plombări și a completării covorului asfaltic până la intersecția cu drumul comunal DC 18, 

la limita cu sediul Postului de Poliție Aroneanu. Am efectuat demersurile necesare în vederea 

includerii acestuia în programul de reabilitare prin covor asfaltic, betonarea rigolelor, 

pietruirea sau betonarea acostamentelor, urmând să ni se comunice dacă urmează a se efectua 

lucrările în anul 2018. 

 

Am recepționat, în vara anului 2016, lucrările de modernizare și extindere a 

sistemului de iluminat public stradal în satele Aroneanu, Dorobanț și Șorogari. Lucrările 

au constat în înlocuirea tuturor lămpilor vechi și a sistemului de prindere a lămpilor noi cu 

leduri. Au fost demontate în jur de 200 de lămpi vechi și au fost montate 425, totodată 

dispunându-se și extinderea iluminatului public stradal pe aproximativ 4,5 km. 

 

Am finalizat lucrările de extindere a rețelei electrice în satul Aroneanu, zona Satul 

Nou, str Hotar, str. Livezii, str. Aeroportului, lucrările efectuându-se din surse proprii. 

Lucrarea este recepționată și a presupus rețea de joasă tensiune ce are ca scop asigurarea 
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energiei electrice pentru 25 de gospodării unde există deja construcții și pentru încă 

aproximativ 80 de loturi care astăzi încă nu sunt valorificate prin construire. 

 

Am emis autorizația de construire pentru reabilitarea liniei electrice aeriene de 

joasă tensiune de la PTA 3, Aroneanu. Este vorba despre zona Satului Vechi, transformatorul 

de la intersecția străzii Moldoveni cu stradela Doamna Stanca, iar lucrarea presupune 

înlocuirea unor stâlpi, înlocuirea rețelei cu cablu torsodat, refacerea racordurilor individuale. 

 

Am emis certificatul de urbanism pentru extinderea rețelei electrice ce presupune și 

amplasarea unui transformator, în zona pârâului 7 Oameni, unde este stația de pompare a 

instalației vechi de alimentare cu apă potabilă a satului Aroneanu. Lucrarea urmărește, pe de o 

parte, preluarea unei părți din rețeaua existentă cu alimentare din PTA3 pe noul transformator 

precum și posibilitatea alimentării cu energie electrică a persoanelor care au construit și nu au 

rețea electrică în zonă. Se va extinde rețeaua medie din PTA 3 până în 7 Oameni prin cablu 

subteran, aici se va amplasa transformatorul (pe terenul aparținând comunei Aroneanu, 

finanțatorul neavizând investiția pe terenuri private), după care se va pleca cu linie electrică 

aeriană către gospodăriile care au autorizație de construire și calea de acces aparține 

domeniului public al comunei Aroneanu. 

 

Am început lucrările de extindere a rețelei electrice în satul Șorogari, lucrările 

efectuându-se din surse proprii, mai exact cu autofinanțare din veniturile realizate din 

concesiunea terenurilor din satul Șorogari. Lucrarea presupune rețea de medie tensiune, 

transformator și rețea de joasă tensiune ce are ca scop asigurarea energiei electrice pentru 61 

de gospodării și pentru stația de pompare a apelor uzate din localitate. În primele 3-4 luni ale 

anului 2018 vor fi finalizate lucrările, ulterior urmând a fi executate racordurile individuale de 

către fiecare beneficiar. 

 

Am schimbat furnizorul de energie electrică, urmare a liberalizării pieței energiei 

electrice, astfel încât astăzi avem prețul de 207 lei/megawatt ofertat de ENEL față de 260 

lei/megawatt cât avea ofertat și contractat cu E-ON. În concluzie, astăzi avem un contract de 

furnizare a energiei electrice cu 25,6% mai mic, totul regăsindu-se în eficiența cheltuielilor 

publice. 

 

Am realizat lucrările de extindere a alimentării cu apă potabilă a zonelor care au 

făcut obiectul dezvoltărilor imobiliare, lucrări ce vor fi continuate și în anul 2018. 

 

S-a finalizat proiectul de infrastructură în broadband național Ro-NET, pe de o 

parte, precum și extinderea rețelei de fibră optică în toată comuna Aroneanu, astăzi având 

posibilitatea accesului la un internet de o calitate mai bună, a telefoniei prin cablu și a 

televiziunii, fiecare potențial beneficiar putându-se adresa furnizorului de servicii, respectiv 

Telekom. 

 

Am încheiat un parteneriat cu Direcția Apelor pentru regularizarea și decolmatarea 

pârâului Chirița pe tot traseul de pe raza comunei Aroneanu, satul Rediu-Aldei, aproximativ 

2,8 km. 
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Am finalizat proiectul cu finanțare nerambursabilă, prin care am înființat o societate 

de economie socială. În asociere cu alte comune și orașul Hârlău am depus o cerere de 

finanțare cu documentația aferentă, prin care am solicitat și ni s-a aprobat o finanțare 

nerambursabilă ce a asigurat dotarea unui atelier de tâmplărie, achiziționarea sculelor și a 

accesoriilor specifice, achiziționarea materiei prime și asigurarea plății salariilor pe o perioadă 

de aproximativ 4 luni. Având în vedere lipsa comenzilor din mediul privat, pe de o parte, 

precum și competiția de pe piața valorificării lemnului și a producției din lemn, pe de altă 

parte, începând cu anul 2018 ne-am propus restructurarea firmei și valorificarea atelierului cu 

dotările aferente prin închiriere persoanelor interesate să presteze astfel de activități. 

 

Am finalizat studiul de 

fezabilitate, ridicarea topografică, 

studiul geotehnic, expertiza tehnică, 

am obținut avizele și acordurile 

instituțiilor abilitate și am depus 

cererea de finanțare cu dosarul 

aferent pentru obiectivul de 

investiţii „Construire cămin 

cultural”. Cererea de finanţare 

nerambursabilă și documentația 

anexă a fost depusă în scopul 

obținerii unei finanțări 

nerambursabile prin cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, respectiv Compania 

Națională de Investiții. Proiectul a fost avizat în Comisia Tehnico-Economică a finnațatorului. 

Cererea de finanțare a fost aprobată, astăzi fiind în procedurile legale de încheiere a 

contractului de finanțare. 

 

Am finalizat documentația și am depus 

cererea de finanțare și dosarul aferent pentru 

„achiziționare tractor cu remorcă și 

autoutilitară amenajată cu un atelier mobil 

de intervenții”. Cererea de finanţare 

nerambursabilă și documentația anexă a fost 

depusă în scopul obținerii unei finanțări 

nerambursabile prin cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Rurală. Cererea de 

finanțare a fost evaluată ca eligibilă și conformă, 

urmând să efectuăm procedurile legale în 

vederea încheierii contractului de finanțare. 

 

Am obținut, prin Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare, alături de alte 13 unități 

administrative cu care suntem asociați, o finanțare nerambursabilă, prin Programul Național de 

Dezvoltare Rurală, ce are ca scop dezvoltarea infrastructurii rurale precum și dezvoltarea 

afacerilor în mediul rural. Prin această finanțare comuna Aroneanu, din resursele alocate 

autorităților publice, va achiziționa tractorul, remorca și utilitara dotată cu un atelier mobil. 
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Am finalizat și am depus 

documentația tehnico-

economică și cererea de 

finanțare pentru obiectivul de 

investiții „Construire centru de 

zi primire bătrâni, în sat 

Aroneanu, comuna Aroneanu, 

judeţul Iaşi” . Cererea de 

finanţare nerambursabilă a fost 

depusă în cadrul Programului de 

Sprijin Financiar Nerambursabil - 

Programul Operaţional Regional. Proiectul a trecut de toate fazele de evaluare administrativă și 

de conformitate tehnică și economică, precum și de eligibilitate, fiind admis cu 64 de puncte 

din 70 posibile. După evaluarea tuturor proiectelor depuse pe axa de mai sus și după stabilirea 

clasamentului acestora, vom fi înștiințați dacă va intra la finanțare.  

 

Am început lucrările de amenajare a unui parc și a împrejmuirii (în fața școlii 

Aroneanu), lucrările efectuându-se din surse proprii, din bugetul local. Până acum lucrările au 

fost întârziate pentru că veniturile nu acopereau necesarul finalizării și a acestei lucrări, având 

în vedere că prioritare erau lucrările la care existau contracte de finanțare nerambursabilă și la 

care aveam cofinanțare locală, cum ar fi Biserica din Aroneanu, centrul de zi primire copii sau 

canalizarea apelor menajere din satele Aroneanu, Dorobanț și Șorogari. 

 

Am finalizat studiul de fezabilitate, ridicarea topografică, studiul geotehnic, expertiza 

tehnică și am obținut avizele și acordurile instituțiilor abilitate și am depus cererea de finanțare 

și dosarul aferent pentru obiectivul de investiţii „Extindere grădiniță și creșă în sat 

Aroneanu”. Cererea de finanţare nerambursabilă și documentația anexă a fost depusă în 

scopul obținerii unei finanțări nerambursabile prin cadrul Programului Național de Dezvoltare 

Locală. Cererea de finanțare a fost aprobată, astăzi fiind în procedurile legale de încheiere a 

contractului de finanțare, astfel cum reiese din adresa nr. 89737 din data de 19.07.2017. 

 

Am finalizat studiul de fezabilitate, ridicarea topografică, studiul geotehnic, am 

obținut avizele și acordurile instituțiilor abilitate și am depus cererea de finanțare și dosarul 

aferent pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Aroneanu”. Cererea de finanţare nerambursabilă și documentația anexă a fost depusă în 

scopul obținerii unei finanțări nerambursabile prin cadrul Programului Național de Dezvoltare 

Locală. Drumurile propuse spre modernizare sunt din satele Aroneanu și Șorogari. Cererea de 

finanțare a fost evaluată ca eligibilă și conformă dar nu a fost finanțată, sub pretextul că nu mai 

sunt resurse financiare, astfel cum reiese din adresa nr. 87399 din data de 25.08.2017. În 

conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative  şi prorogarea unor termene, la art. 

38 alin. (2-3) se arată că: „ …(2)  Începând cu data intrării în vigoare a prezenţei ordonanţe 

de urgenţă, beneficiarii Programului naţional de dezvoltare locală nu mai transmit solicitări 

de finanţare pentru alte obiective de investiţii, în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Creditele de angajament rămase neutilizate după încheierea contractelor de finanţare 

prevăzute la alin. (1) se pot utiliza pentru finanţarea obiectivelor de investiţii pentru care s-
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au depus solicitări în termenul legal, în anul 2017, care au fost incluse în analiza de 

specialitate şi nu li s-au alocat fonduri din lipsa creditelor de angajament.” Pe scurt, în 

funcție de evoluția financiară a programului de finanțare, vor putea fi semnate contracte 

suplimentare de finanțare numai cu cei care au depus solicitările în anul 2017, astfel cum este 

cazul comunei Aroneanu cu proiectul de mai sus. 

 

Am finalizat studiul de fezabilitate, ridicarea topografică, studiul geotehnic, am 

obținut avizele și acordurile instituțiilor abilitate și am depus cererea de finanțare și dosarul 

aferent pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Aroneanu”. Cererea de finanţare nerambursabilă și documentația anexă a fost depusă în 

scopul obținerii unei finanțări nerambursabile prin cadrul Programului Național de Dezvoltare 

Locală. Drumurile propuse modernizării sunt din satul Dorobanț. Cererea de finanțare a fost 

evaluată ca eligibilă și conformă dar nu a fost finanțată, sub pretextul că nu mai sunt resurse 

financiare, astfel cum reiese din adresa nr. 87399 din data de 25.08.2017. În conformitate cu 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative  şi prorogarea unor termene, la art. 38 alin. (2-

3) se arată că: „ …(2)  Începând cu data intrării în vigoare a prezenţei ordonanţe de urgenţă, 

beneficiarii Programului naţional de dezvoltare locală nu mai transmit solicitări de finanţare 

pentru alte obiective de investiţii, în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 

locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare. (3) 

Creditele de angajament rămase neutilizate după încheierea contractelor de finanţare 

prevăzute la alin. (1) se pot utiliza pentru finanţarea obiectivelor de investiţii pentru care s-

au depus solicitări în termenul legal, în anul 2017, care au fost incluse în analiza de 

specialitate şi nu li s-au alocat fonduri din lipsa creditelor de angajament.” Pe scurt, în 

funcție de evoluția financiară a programului de finanțare, vor putea fi semnate contracte 

suplimentare de finanțare numai cu cei care au depus solicitările în anul 2017, astfel cum este 

cazul comunei Aroneanu cu proiectul de mai sus. 

 

Am finalizat documentația și am depus cererea de finanțare și dosarul aferent pentru 

obiectivul de investiţii „Extindere și modernizare iluminat public stradal”. Cererea de 

finanţare nerambursabilă și documentația anexă a fost depusă în scopul obținerii unei 

finanțări nerambursabile prin cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Cererea de 

finanțare a fost evaluată ca eligibilă și conformă dar nu a fost finanțată, sub pretextul că nu mai 

sunt resurse financiare, astfel cum reiese din adresa nr. 87399 din data de 25.08.2017. În 

conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative  şi prorogarea unor termene, la art. 

38 alin. (2-3) se arată că: „ …(2)  Începând cu data intrării în vigoare a prezenţei ordonanţe 

de urgenţă, beneficiarii Programului naţional de dezvoltare locală nu mai transmit solicitări 

de finanţare pentru alte obiective de investiţii, în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Creditele de angajament rămase neutilizate după încheierea contractelor de finanţare 

prevăzute la alin. (1) se pot utiliza pentru finanţarea obiectivelor de investiţii pentru care s-

au depus solicitări în termenul legal, în anul 2017, care au fost incluse în analiza de 

specialitate şi nu li s-au alocat fonduri din lipsa creditelor de angajament.” Pe scurt, în 

funcție de evoluția financiară a programului de finanțare, vor putea fi semnate contracte 
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suplimentare de finanțare numai cu cei care au depus solicitările în anul 2017, astfel cum este 

cazul comunei Aroneanu cu proiectul de mai sus. 

 

Am finalizat documentația, am depus cererea de finanțare și dosarul aferent pentru 

obiectivul de investiţii „Construire poduri și podețe”. Cererea de finanţare 

nerambursabilă și documentația anexă a fost depusă în scopul obținerii unei finanțări 

nerambursabile prin cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Cererea de finanțare a 

fost evaluată ca eligibilă și conformă dar nu a fost finanțată, sub pretextul că nu mai sunt 

resurse financiare, astfel cum reiese din adresa nr. 87399 din data de 25.08.2017. În 

conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative  şi prorogarea unor termene, la art. 

38 alin. (2-3) se arată că: „ …(2)  Începând cu data intrării în vigoare a prezenţei ordonanţe 

de urgenţă, beneficiarii Programului naţional de dezvoltare locală nu mai transmit solicitări 

de finanţare pentru alte obiective de investiţii, în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Creditele de angajament rămase neutilizate după încheierea contractelor de finanţare 

prevăzute la alin. (1) se pot utiliza pentru finanţarea obiectivelor de investiţii pentru care s-

au depus solicitări în termenul legal, în anul 2017, care au fost incluse în analiza de 

specialitate şi nu li s-au alocat fonduri din lipsa creditelor de angajament.” Pe scurt, în 

funcție de evoluția financiară a programului de finanțare, vor putea fi semnate contracte 

suplimentare de finanțare numai cu cei care au depus solicitările în anul 2017, astfel cum este 

cazul comunei Aroneanu cu proiectul de mai sus. 

 

Suntem beneficiarii unei finanțări nerambursabile în cadrul Programului 

Operațional Regional, Axa prioritară 11: Extinderea  geografică a sistemului de 

înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară, prin care în comuna Aroneanu se 

va efectua cadastru general pe toate cele 3.929 de ha, astfel cum este aprobat prin Ordinul 

A.N.C.P.I. nr. 1.522/2017, publicat în Monitorul oficial nr. 962 din 05.12.2017.  Beneficiarii 

lucrării vor fi toți proprietarii/deținătorii de terenuri și/sau construcții amplasate pe raza 

comunei Aroneanu, care vor avea ocazia să li se întocmească gratuit toate documentațiile 

cadastrale, astfel încât fiecare să devină beneficiari ai extraselor de carte funciară iar plata 

lucrării de cadastru se va efectua prin acest proiect. Este un proiect care va identifica cu 

caracter definitiv și va certifica proprietățile, fără a mai rămâne enclave fără vreun statut 

juridic, venind în sprijinul beneficiarilor privați dar și publici, cum este, în cazul de față 

comuna Aroneanu. Cadastrarea tuturor proprietăților comunei Aroneanu ar presupune un efort 

financiar major, pe care autoritatea locală nu l-ar putea suporta niciodată din resurse proprii, 

acest proiect fiind o soluție la problema cadastrării domeniului public și privat. Apreciez că, 

după 1990, trebuia ca Guvernele să fi început întâi cu cadastrarea României și ulterior să fi 

dispus reconstituirea dreptului de proprietate, pentru a evita milioanele de litigii apărute pe 

legile fondului funciar, litigii provocate și susținute tocmai de lipsa acestei documentații. 

 

Am asigurat resursele financiare pentru asigurarea activităților la care ne-am obligat 

prin proiect prin contractul de finanțare pe perioada de mentenanță a proiectului în scopul  

promovării turistice a comunei Aroneanu la nivel național, reprezentanții comunei Aroneanu 

au participat la târgul expozițional de turism organizat în perioada 16-19 noiembrie 2017 la 

București. 

 

http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional#po-axa-23
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional#po-axa-23
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Pe două dintre terenurile 

concesionate de pe malul lacului 

Aroneanu s-au obținut finanțări 

nerambursabile de către beneficiarii 

contractelor. Pentru una dintre investiții 

s-a și emis autorizația de construire 

nr. 01 din data de 09.01.2018, iar la 

cealaltă s-a emis certificatul de 

urbanism pentru consolidarea 

malurilor cu gabioane. Astfel, în anul 

2018 vor apare două obiective 

economice noi care vor contribui la 

promovarea comunei Aroneanu. 

 

 

CU PRIVIRE LA BUGETUL LOCAL ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI: 

 

Am supus aprobării rectificările la bugetului local pe anul 2016 și proiectul de 

buget pe anul 2017 -  care, după dezbatere în plenul consiliului local au fost aprobate de către 

consilierii locali cu 13 voturi pentru din 13 voturi valabil exprimate. 

Conform execuției bugetare din data de 31.12.2017 eliberată de Trezoreria Iași, 

principalele venituri proprii ale bugetului local, conform zestrei imobiliare, funciare și auto 

este după cum urmează: impozit pe clădiri de la persoane fizice 125.359 lei, impozit pe 

clădiri de la persoane juridice 56.246 lei, impozitul pe terenul intravilan de la persoane fizice 

118.394 lei, impozitul pe terenul extravilan 110.293 lei, impozitul pe mijloacele de transport 

de la persoanele fizice 101.096 lei, impozitul pe mijloacele de transport de la persoanele 

juridice 35.791 lei, venituri din concesiuni și închirieri 240.614 lei, venituri din amenzi, 

penalități, confiscări – 92.539 lei, taxe speciale 196.199 lei, taxe pentru utilizarea bunurilor 

aparținând domeniului public 136.888 lei. Și, în aceste condiții, cred că mottoul cu care am 

început activitatea de primar este cum nu se mai poate de actual și de particular: „Fă tot ce 

poți, cu ceea ce ai, acolo unde te afli” – Theodore Roosevelt 1858-1919.  Recomand, și pe 

această cale, ca atunci când comparăm rezultatele cu oricare și cu orice să se facă și 

compararea resurselor. În zona metropolitană, cu care ne comparăm de cele mai multe ori, sunt 

comune care au venituri în echivalent lei de 6.000.000 - 10.000.000 de euro, ori noi realizăm 

un total general de maxim 600.000-700.000 de euro, în condițiile în care primim sumele în 

completare de la bugetul de stat reprezentând cote defalcate din TVA și impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetului local. Tocmai de aceea, tot ce am reușit să implementăm au fost 

proiecte cu finanțare nerambursabilă. 
 

Am propus și susținut încurajarea activităților economice, prin punerea la dispoziția 

persoanelor interesate să investească a unor suprafețe de teren de pe raza comunei Aroneanu 

care se pretează la astfel de activități, prin scoaterea la licitație spre concesionare. Redevența 

ce se va încasa și sumele ce vor reveni din impozitul pe venit vor suplimenta veniturile 

bugetului local al comunei Aroneanu. La toate acestea, atât pe perioada de implementare cât și 

după finalizarea investițiilor, se mai adaugă faptul că investitorii vor crea locuri de muncă, 

dând posibilitatea și cetățenilor din comunitate să-și rezolve această problemă. 
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Am asigurat închirierea/concesionarea terenurilor aparținând domeniului public 

şi/sau privat al comunei Aroneanu, deținătorilor de animale de pe raza comunei Aroneanu, cu 

preponderență proprietarilor de ovine și caprine, în scopul încurajării acestei activități care este 

la limita dispariției. Facem mențiunea că numărul de animale au scăzut de la an la an, ca 

urmare a renunțării la această activitate din partea gospodăriilor în care deținătorii au 

îmbătrânit și le este foarte greu să mai susțină această activitate. 

 

Am obținut prin donație de la familia LEPĂDATU VALERIU și LEPĂDATU 

SILVIA în numele și pentru comuna Aroneanu suprafața de 1,0850 ha teren agricol, în 

zona Satului Nou, strada AEROPORTULUI.  După obținerea terenului am procedat la 

salubrizarea și igienizarea amplasamentului, până atunci fiind folosit de diverse persoane ca un 

loc unde puteai să arunci tot ce te încurca prin curte. Pe viitor, în funcție și de reglementările 

urbanistice ce ni se vor aviza pe următorul Plan Urbanist General, ne propunem să amenajăm 

un loc de agrement, cu un teren de sport, parc, etc. Mulțumesc și cu această ocazie donatorului. 

 

Am obținut prin donație de la VĂLEANU GHEORGHE pentru Asociația GLASUL 

VIEȚII un teren în suprafață de 500 mp, în intravilanul satului Rediu-Aldei. Împreună cu 

Asociația ne propunem să construim un așezământ social care va adăposti femei singure cu 

copii minori care se află în dificultate. Pentru obiectivul respectiv s-a emis certificatul de 

urbanism. Mulțumesc și cu această ocazie donatorului. 

 

Am obținut prin donație de la o societate comercială, echipamentele pentru 

amenajarea unui loc de joacă pentru copii. În primăvara anului 2018 vom dispune 

amplasarea acestuia în curtea grădiniței din satul Aroneanu. Mulțumesc și cu această ocazie 

donatorului. 

 

CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE PROTECŢIE A MEDIULUI ŞI 

GOSPODĂRIREA COMUNALĂ: 

 

Am asigurat distribuirea pubelelor achiziționate în cadrul proiectului S.M.I.D. de 

la nivelul Consiliului Județean Iași în mod gratuit gospodăriilor din comuna Aroneanu, 

pentru asigurarea funcționării salubrizării. În vara anului 2017 încasările de la salubritate nu 

acopereau costurile din facturile emise de S.C. Salubris S.A, cantitatea de gunoi ridicat de 

operator crescând, ocazie cu care am propus și consiliul local a aprobat majorarea taxei de la 5 

lei/persoană la 8 lei/persoană. Pe final de an am fost nevoiți să lucrăm în condiții improprii în 

vederea rezolvării salubrizării comunei Aroneanu, contractul cu S.C. Salubris S.A. a încetat în 

decembrie/2017, fiind nevoiți să începem procedurile pentru contractarea unui nou operator. 

După finalizarea procedurilor s-a detașat în câștigătoare firma S.C. Edil Industry S.R.L, cu 

prețul de 71 de lei/mc, cu un leu sub tariful practicat de S.C. Salubris S.A. Pentru anul 2018 se 

va opera o dată la două săptămâni, de regulă în ziua de miercuri, până în luna aprilie, după 

această lună urmând să se opereze săptămânal până în octombrie/2018, după care se va reveni 

la programul de iarnă, adică o dată la două săptămâni. Aceasta este o situație tranzitorie până la 

data devenirii operaționale a proiectului S.M.I.D. – Serviciul de Management Integrat al 

Deșeurilor - de  sub autoritatea A.D.I.S. – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de 

Salubritate al județului Iași, anul 2018 fiind an de referință cu privire la finalizarea proiectului. 

În satul Aroneanu au fost reinventariate numărul de persoane din fiecare gospodărie începând 

cu data de 01.09.2017 iar în satele Dorobanț și Șorogari cu data de 01.01.2018. Și pe această 

cale solicit ca fiecare gospodărie să-și gestioneze într-un mod corect numărul de persoane, atât 
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atunci când trebuie suplimentat cât și când trebuie diminuat efectivul. Dacă între numărul de 

persoane inventariate și cel efectiv existent sunt diferențe, baza de date se va modifica în baza 

unei solicitări în acest sens și a unor verificări din partea persoanelor desemnate în acest scop 

de către primarul comunei. 

 

În baza contractului cu S.C. Salubris S.A. Iași am procedat la prinderea, ridicarea, 

transportul și predarea a 29 de câini fără stăpân, dintre care un câine a atacat o tânără în satul 

Aroneanu, iar dintre ceilalți 28 au atacat o persoană în satul Dorobanț. 

 
Am achiziţionat combustibilii – lemne de foc – necesari sezonului rece 2016-2017, 

precum și 2017/2018 pentru școlile generale, grădinițe, sediul administrativ, cămin cultural și 

biblioteca publică, centrul de zi copii, toate de la nivelul comunei Aroneanu, precum și pentru 

Biserica Sf. Nicolae-Aroneanu. 

 

Am asigurat logistica, resursele materiale şi 

umane necesare ca traficul auto să se realizeze în 

bune condiții pe drumurile publice din comună pe 

toată perioada sezonului rece al anului 2016/2017, 

precum și pentru prima parte a sezonului rece 

2017/2018. Și pe această cale aduc la cunoștință 

cetățenilor că ordinea asigurării deszăpezirii are în 

vedere următoarea prioritizare: la început drumurile 

de acces către reședința de comună și legătura cu 

satele aparținătoare, apoi vatra satelor, apoi zonele 

izolate din imediata vecinătate a vetrelor satelor și, în 

final, cătunul Ionești.  

 

Am asigurat întreținerea spațiilor verzi amenajate pe raza comunei Aroneanu. 

 

Cu sprijinul unei asociații neguvernamentale, „Asociația Alternativa Urbană” am 

susținut acțiunea „Vino să prindem rădăcini”, ce a constat în unele lucrări de completare la 

terenul ce a făcut obiectul împăduririi în satul Rediu-Aldei. Numărul participanților voluntari 

la această acțiune s-a ridicat la aproximativ 250 de oameni, din care 230 din municipiul Iași. 
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Am reorganizat serviciul de gospodărire comunală, reducându-l pentru început la 6 

posturi cu normă întreagă, și două posturi cu normă parțială, care are ca scop administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, efectuarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a 

construcţiilor aparţinând domeniului public sau privat al comunei (şcoli, sediu autoritate 

locală, grădiniţă, cămin cultural, centrul de zi, Biserica Sf, Nicolae, etc), igienizare şi 

salubrizare construcții și terenuri aparținând domeniului public, precum şi a serviciului public 

de iluminat stradal.  

 

CU PRIVIRE LA RELAŢIA CU ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII DE PE RAZA 

COMUNEI ARONEANU: 

 

Am susținut activitatea medicului veterinar desemnat la nivelul comunei Aroneanu, 

pentru a-și amenaja un spațiu adecvat desfășurării activității sanitar-veterinare. 
 

Am obținut avizul conform din partea Inspectoratului Școlar Județean Iași, am 

propus şi Consiliul Local a aprobat noua structură organizatorică a Școlii cu personalitate 

juridică, Aron-Vodă. Totodată, am asigurat spațiul necesar pentru a se renunța la învățământul 

dimineața și după amiaza la Aroneanu, precum și personal specializat și autorizat în transpotul 

persoanelor pe cele două microbuze care să asigure transportul elevilor din Șorogari, Rediu-

Aldei și Cuza-Vodă. Am asigurat acoperirea cheltuielile necesare asigurării premierii elevilor 

care ocupă primele trei locuri din fiecare clasă, prin excursiile organizate în fiecare an. Scopul 

acestei din urmă măsuri este creșterea calității actului de învățământ și creșterea 

competitivității elevilor pentru a da posibilitatea acestora să fie mai bine pregătiți în competiția 

ce-i așteaptă pe măsură ce înaintează în viață. 

 

Am asigurat dotarea Sălii de sport din 

Dorobanț cu trei mese de tenis, ocazie cu care 

s-a creat posibilitatea ca persoanele interesate să 

poată beneficia de acest spațiu cu noile dotări. 

Pe bază de voluntariat a unor persoane din satele 

Dorobanț și Aroneanu s-au efectuat lucrări de 

reparații curente (reparații la pereți, zugrăveli, 

perdele protecție solară, etc, precum și repararea 

și întreținerea centralei termice a sălii de sport).  

 

 

CU PRIVIRE LA RELAȚIA CU CULTELE LEGAL RECUNOSCUTE: 

 

 Pe raza comunei Aroneanu, există două lăcașuri de cult încadrate la monumente istorice, 

este vorba despre Biserica din satul Aroneanu, fiind clasificată monument categoria A, și 

Biserica din satul Rediu-Aldei, clasificată ca monument clasa B. Pentru cel dintâi monument 

istoric s-au identificat soluții de reabilitare, restaurare și consolidare prin Programul 

Operațional Regional, pentru monumentul istoric de la Rediu-Aldei posibilitățile sunt mai 

restrânse, singura alternativă fiind obținerea unei finanțări nerambursabile prin Programul 

Național de Dezvoltare Rurală. 
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 S-a acordat și vom mai aloca sprijin finalizării lucrărilor începute la Bisericile Dorobanț 

și Rediu-Aldei. La Biserica din satul Șorogari suntem încă în stadiul demersurilor în vederea 

obținerii titlului de proprietate pentru terenul reconstituit în baza hotărârii judecătorești pentru 

aproximativ 12,00 ha, act obținut în urmă cu aproximativ 7 ani. Demersurile sunt anevoioase 

ca urmare a modului defectuos în care lucrează A.D.S. și O.C.P.I. ori de câte ori se pune în 

discuție predarea unui teren din administrarea statului către persoanele îndreptățite în vederea 

punerii în posesie și obținerii titlurilor de proprietate. 

 La Biserica Aroneanu vom continua să asigurăm plata cheltuielilor cu utilitățile (energie 

electrică, apă, salubritate), asigurarea cu lemne pe perioada sezonului rece, întreținerea 

spațiilor verzi, etc. Totodată, s-a procedat la începerea recuperării sumei de 50.000 de lei 

cheltuită necorespunzător de către reprezentantul Parohiei Aroneanu, în acest sens încheindu-

se o convenție de stingere a datoriei pe termen de 10 ani, solicitare pe care am supus-o 

aprobării Consiliului Local ce a emis Hotărârea nr. 81 din data de  05.08.2016, aprobând 

cererea de eșalonare. 

 

CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE CULTURĂ, SPORT, DIVERTISMENT: 

 

Am organizat, împreună cu reprezentanții bisericilor din comunitate și cu 

reprezentanții școlilor generale „Ziua comunei Aroneanu” în perioada 21 - 27 iulie, cu ocazia 

sărbătorilor Sfântului Ilie (ocrotitorul Bisericii din Rediu-Aldei) și ale „Sfântului Pantelimon” 

(hramul Clopotniței Bisericii din satul Aroneanu), festivitate care este la a X a ediție.  Spre 

exemplu, în anul 2016 bugetul alocat pentru zilele comunei a fost de 73.400 de lei, din care 

suma de 30.800 de lei reprezintă premierea cu excursia elevilor clasați în primele trei locuri din 

fiecare clasă. Diferența cheltuielilor au fost alocate pentru activitățile: concurs de pescuit, șah, 

tenis de masă, cross, concurs de îndemânare cu bicicleta, concurs de handbal, concurs de 

fotbal, concursul să ne cunoaștem scriitorii, expoziție culinară, concurs de cultură generală, 

sărbătorirea Fiilor Satului, sărbătorirea bătrânilor din Aroneanu sub titulatura Familia în 

Aroneanu – consecvență, stabilitate, credință, spectacol folcloric, foc de tabără, foc de artificii, 

publicitate, afișe, etc. 
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ALTE ACTIVITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: 

 

Am reorganizat, în iarna anului 2017, aparatul de specialitate al primarului, 

externalizând serviciul de contabilitate, am suplimentat cu o persoană serviciul urbanism, 

amenajarea teritoriului, cadastru şi agricultură, am suplimentat cu două persoane cu normă 

întreagă și o persoană cu jumătate de normă compartimentul cu atribuțiile specifice agentului 

agricol, pentru a aduce la zi înregistrările gospdăriilor și ale proprietăților aferente. Este un 

domeniu care poate deveni sensibil din punct de vedere juridic și fiscal dacă nu este actualizat 

și ținut sub control permanent, la acest compartiment lucrându-se mereu din urmă, neavând 

posibilitatea să ajungem cu lucrările la zi decât suplimentând cu numărul de personal mai sus 

menționat. 

 

Am contractat cu o firmă de specialitate în cadastru care să procedeze la efectuarea 

măsurătorilor cadastrale și înregistrarea acestora la O.C.P.I. în scopul emiterii titlurilor de 

proprietate pentru terenul forestier, atât al persoanelor private cât și al comunei Aroneanu. 

Pentru și în numele comunei Aroneanu am reușit reconstituirea dreptului de proprietate pentru 

suprafața de 67.80 ha teren, în conformitate cu Hotărârea Comisiei Județene de Fond 

Funciar Iași nr. 1225 din data de 19.04.2011. 

 

Am încheiat contract cu firmă specializată în scopul actualizării Planului 

Urbanistic General, anul 2018 fiind ultimul în care putem emite certificate de urbanism și 

autorizații de construire, valabilitatea actualului document urbanistic expiră pe 31.12.2018. 

Cea mai mare problemă în avizarea P.U.G-ului vine din partea Aeroportului și a Autorității 

Aeronautice Române, ca urmare a servituților care încearcă să le impună în vederea protejării 

Aeroportului, cu referire la pista nouă. Au existat procese cu Aeroportul Iași, care a solicitat 

anularea unor autorizații și demolarea unor construcții, până în prezent acestea au fost câștigate 

de beneficiarii autorizațiilor de construire și de comuna Aroneanu, noi fiind parte în proces 

alături de beneficiari. Facem precizarea că astăzi comuna Aroneanu are un Plan Urbanistic 

General care permite construirea în orice zonă a construcțiilor parter și/sau parter și un etaj, 

pentru orice alte construcții trebuie solicitat avizul. Ori, așa cum stau astăzi lucrurile, 

Aeroportul solicită restricționarea oricărei construcții fără avizul Autorității Aeronautice, ceea 

ce pune în mare dificultate dezvoltarea urbanistică a comunei. Cred că e necesar de precizat că 

la data la care s-a construit noua pistă, investitorul nu avea aprobat un Plan Urbanistic Zonal 

care să-i stabilească reglementările urbanistice ale noii piste pentru a avea cunoștință de 

implicațiile urbanistice ce urmau să fie aplicate în zonă, comuna Aroneanu solicitând 

documentul care nu ne-a fost pus la dispoziție niciodată, ba mai mult în una dintre adrese 

reprezentanții Aeroprtului fac trimitere la faptul că lucrează la un Plan Urbanistic Zonal pe 

care o să-l comunice, dar au trecut deja vreo trei ani de la ultima solicitare. 

 

Am identificat sponsori care au sprijinit niște familii nevoiașe. Astfel, o familie a 

fost sprijinită prin construirea unei case, soția rămânând singură cu cinci copii după decesul 

soțului, neavând unde locui în condițiile în care a fost evacuată din locuința unde stătea până la 

acea vreme. O altă familie a fost ajutată cu o sobă nouă. O altă familie, în care soțul a rămas 

văduv cu patru copii minori, este sprijinit în vederea construirii unei case, în condițiile în care 

cea în care stă în prezent este la limita autodemolării. 
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Am efectuat lucrările necesare pentru nomenclatura stradală în satul Aroneanu. 
Lucrarea este finalizată, am obținut avizul nr. 5 din data 16.03.2017 al Comisiei de atribuire 

denumirilor a județului Iași din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași și, ulterior, am 

întocmit proiectul de hotărâre pe care l-am suspus aprobării și fost adoptată Hotărârea nr. 47 

din data de 24.03.2017 a Consiliului Local al comunei Aroneanu. Sunt contractate și urmează 

a fi predate plăcuțele cu numele străzilor și numerele pentru fiecare gospodărie, acestea 

urmând a fi montate imediat ce condițiile meteorologice permit. Astăzi, prin intermediul 

personalului de la cadastru și urbanism, suntem în situația ca toate străzile din satul Aroneanu 

să se regăsească evidențiate și pe Google Maps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am achiziționat un rezervor de 3 tone pentru a eficientiza modul de achiziționare a 

carburanților pentru vehiculele și utilajele din dotarea primăriei. Până a lua această decizie, 

achiziționarea se făcea în recipiente improvizate și neconforme cu normele în domeniu. 

 

Am efectuat demersurile necesare înființării și funcționării posibilității plăților 

online a taxelor și impozitelor locale, prin înscrierea în sistemul ghișeul.ro. La data întocmirii 

prezentului raport, în județul Iași sistemul ghișeul.ro este funcțional la municipiul Iași și la alte 

doar patru comune, niciun oraș din județ neavând aplicat acest sistem. 

 

Am decis deschiderea unei pagini de facebook în numele unității administrativ 

teritoriale, cu denumirea „Comuna Aroneanu”. Scopul acestei pagini este să eficientizăm 

comunicarea pe subiecte de interes public. Forma virtuală de comunicare are imperfecțiunile 

ei, de o parte și de alta, motiv pentru care am decis ca mesajele și intervențiile oricui să rămână 

postate astfel cum au decis intervenienții, pentru că eu cred că și această comunicare va evolua 

în așa fel încât peste ani să nu se rușineze nici cel care a postat, nici părinții, bunicii sau copii 

săi, după caz. 

 
Cu deosebită considerație, 

 

PrimarUL COMUNEI ARONEANU, 
BENONI mORUZI 


