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ROMÂNIA 
JUDEȚUL IAȘI 

COMUNA ARONEANU 
PRIMAR  

BENONI MORUZI  

Telefon/fax 0232/299.255 – 0724/387.959 Cod fiscal 4540038 Cod poştal 707020 e-mail: 
primariaaroneanu@yahoo.com internet: http : www.comunaaroneanu.ro 

 

 „Fă tot ce poți, cu ceea ce ai, acolo unde te afli” – Theodore Roosevelt 1858-1919 

STADIUL PROIECTELOR 
De interes public DE LA NIVELUL COMUNEI aRONeanu 

 

1. „Reabilitare, restaurare și consolidare Biserica Sf. Nicolae - Aroneanu” – 
stadiul finalizat, în perioada de monitorizare; 

2. „Centru de zi pentru primire minori în  comuna Aroneanu”  - stadiul 

finalizat, în perioada de monitorizare; 

3. „Canalizarea apelor menajere în satele Aroneanu, Dorobanț și Șorogari” – 

stadiul în curs de finalizare, eefctuare probe și predarea către un operator atestat; 

4. „Extindere alimentare cu apă potabilă și canalizare în sat Șorogari” stadiul 

în licitație publică pentru executare lucrare, există proiect tehnic și autorizație de 

construire; 

5. 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 – stadiul finalizat; 

6. Lucrările de întreținere la drumul județan DJ 282G – stadiul finalizat; 

7. Lucrările de reabilitare prin asfaltare și betonare rigole și acostamente la 

drumul județean DJ 282 G – stadiul formulat cerere finanțare; 

8. Lucrările de modernizare și extindere a sistemului de iluminat public 

stradal în satele Aroneanu, Dorobanț și Șorogari – stadiul finalizat, în perioada de 

garanție; 

9. Lucrările de extindere a rețelei electrice în satul Aroneanu, zona Satul Nou, 

str Hotar, str. Livezii, str. Aeroportului, - stadiul finalizat, în perioada de garanție; 

10. Reabilitarea liniei electrice aeriene de joasă tensiune de la PTA 3, Aroneanu – 

stadiul în licitație publică începând cu data de 02.02.2018, există proiect tehnic și 

autorizație de construire. 

11. Extinderea rețelei electrice ce presupune și amplasarea unui transformator, în 

zona pârâului 7 Oameni – certificat de urbanism pentru proiectare în vederea obținerii 

autorizației și proiect tehnic. 
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12. Lucrările de extindere a rețelei electrice în satul Șorogari – stadiul fizic al 

execuției lucrării circa 50%; 

13. Lucrările de extindere a alimentării cu apă potabilă a zonelor care au făcut 

obiectul dezvoltărilor imobiliare, - stadiul fizic al execuției lucrărilor aproximativ 50%; 

14. Proiectul de infrastructură în broadband național Ro-NET, pe de o parte, 

precum și extinderea rețelei de fibră optică în toată comuna Aroneanu – stadiul 

finalizat; 

15. 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 – stadiul finalizat; 

16. Înființarea unei societăți de economie socială – stadiul finalizat; 

17. „Construire cămin cultural” – stadiul semnare contract de finanțare, ulterior 

proiectare și execuție; 

18. Achiziționare tractor cu remorcă și autoutilitară amenajată cu un atelier 

mobil de intervenții” – stadiul semnare contract de finanțare și ulterior procedura de 

achiziție publică; 

19. „Construire centru de zi primire bătrâni, în sat Aroneanu, comuna 

Aroneanu, judeţul Iaşi” – stadiul admis la finanțare, urmează selectarea în vederea 

finanțării, semnarea contractului, licitația publică pentru proiectarea și execuția 

acestuia; 

20. „Extindere grădiniță și creșă în sat Aroneanu” – stadiul aprobat la finanțare, 

urmează semnarea contractului, licitația în vederea proiectării și execuției lucrării; 

21. „Modernizare drumuri de interes local în comuna Aroneanu” – e vorba 

despre aproximativ 6,4 km în satele Aroneanu și Șorogari, stadiul depus la finanțare, 

conform și eligibil, așteptăm din partea finanțatorului realocarea de resurse financiare 

suplimentare; 

22.  „Modernizare drumuri de interes local în comuna Aroneanu” – este vorba 

despre drumuri de interes local din Dorobanț, stadiul depus la finanțare, conform și 

eligibil, așteptăm din partea finanțatorului realocarea de resurse financiare suplimentare; 

23. „Extindere și modernizare iluminat public stradal” – stadiul depus la 

finanțare, conform și eligibil, așteptăm din partea finanțatorului realocarea de resurse 

financiare suplimentare; 

24. „Construire poduri și podețe” – depus la finanțare, conform și eligibil, 

așteptăm din partea finanțatorului realocarea de resurse financiare suplimentare; 

25. Cadastru general în comuna Aroneanu - Finanțarea nerambursabilă în 

cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 11, Extinderea 

georgafică 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 ANCPI nr. 1.522/2017 – 

stadiul aprobat la finanțare, urmează licitația pentru executarea lucrărilor; 

26. Alimentare cu gaz metan în comuna Aroneanu – stadiul actual încheiat 

contract de proiectare pentru actualizare și modificare a indicatorilor tehnico-economici 

și a soluției de racord, depus solicitare aviz pentru racord Gazoduct Iași - Ungheni; 

astăzi procedura de concesionare a lucrărilor de alimentare cu gaz metan se organizează 

de către Ministerul Economiei, pachetul legislativ nou propune alocarea acestei atribuții 

către autoritățile locale, ocazie cu care se vor deschide alte perspective pentru a putea 

accelera demersurile în vederea identificării concesionarilor interesați. Licitațiile 

organizate de minister s-au finalizat cu neprezentarea niciunei firme interesate pentru 



 
3 

 

lucrarea de pe raza comunei Aroneanu, în condițiile în care din anul 2009 avem aviz de 

racord din zona Bulevardului Metalurgiei; obținerea avizului din gazoduct va duce la 

înjumătățirea investiției și creșterea interesului concesionarilor rețelei; 

27. Proiectului S.M.I.D. (serviciul de management integrat al deșeurilor) de la 

nivelul Consiliului Județean Iași – stadiul în implementare; 

28. Înființare parc în sat Aroneanu – stadiul în implementare; 

29. Construire sală de sport în sat Aroneanu – stadiul în evaluare pentru a 

identifica dacă prin Programul Operațional Regional obținem punctajul necesar 

accesării finanțării; 

30. Extindere școală Aroneanu – stadiul în evaluare pentru a identifica dacă prin 

Programul Operațional Regional obținem punctajul necesar accesării finanțării; 

31. Construire grădiniță și creșă în sat Șorogari – stadiul în evaluare pentru a 

identifica dacă prin Programul Operațional Regional obținem punctajul necesar 

accesării finanțării; 

32. Extinderea alimentării cu apă potabilă, prin construirea unui rezervor de 

2.000 de mc în sat Șorogari – stadiul identificare teren în vederea achiziției pentru 

amplasarea rezervorului; 

33. Îmbunătățirea și eficientizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă a 

satului Dorobanț - stadiul în evaluarea finanțatorului, S.C. „ApaVital” S.A. Iași 

(lucrarea presupune ca jumătate din satul Dorobanț să fie alimentat direct din rezervorul 

din Iași, gravitațional, cealaltă jumătate să fie alimentată din rezervoarele din Aroneanu, 

după pompare); 

34. Construirea unui rezervor în zona cea mai înaltă din Aroneanu – stadiul 

identificarea proprietarilor pentru achiziția terenului; 

35. Extinderea alimentării cu apă potabilă în cătunul Ionești – stadiul finalizat 

tema de proiectare, executarea studiului de prefezabilitate; 

36. Construirea unui sediu administrativ nou – stadiul achiziția unui teren 

corespunzător, în condițiile în care actualul teren are o deschidere de 17 ml la stradă și 

de 7 ml pe latura opusă, ceea ce face aproape imposibilă de proiectat și executat o 

construcție care să fie reprezentativă pentru comuna Aroneanu. 
 

Cu deosebită considerație, 

 

PrimarUL COMUNEI ARONEANU, 
BENONI mORUZI 


