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

PROIECTELe 
Prioritare pentru anul 2018 

 

1. „Canalizarea apelor menajere în satele Aroneanu, Dorobanț și 

Șorogari”. Ne propunem să o predăm operatorului, să se efectueze racordurile 

individuale și să devină operațională. 

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

Ne propunem să o predăm operatorului, să se efectueze racordurile individuale și să 

devină operațională. 

3. Lucrările de întreținere prin pietruire  a drumurilor de interes local din 

satele Aroneanu, Dorobanț, Rediu-Aldei și Șorogari. Ne propunem să intervenim cu 

lucrări de întreținere a drumurilor pietruite după o evaluare a stării drumurilor în 

primăvară; 

4. Lucrările de întreținere prin plombare  a drumurilor comunale către 

Dorobanț și Rediu-Aldei. Ne propunem să intervenim cu lucrări de întreținere a 

drumurilor comunale asfaltate după o evaluare a stării acestora în primăvară; 

5. Reabilitarea liniei electrice aeriene de joasă tensiune de la PTA 3, 

Aroneanu – stadiul în licitație publică începând cu data de 02.02.2018. Finalizarea 

acestei lucrări va da posibilitatea schimbării soluțiilor tehnice la unele extinderi pentru 

care comuna Aroneanu a solicitat și a obținut studii de soluții; 

6. Extinderea rețelei electrice ce presupune și amplasarea unui 

transformator, în zona pârâului 7 Oameni. 

7. Lucrările de extindere a rețelei electrice în satul Șorogari. 

8. Lucrările de extindere a alimentării cu apă potabilă; 

9. „Construire cămin cultural” – Ne propunem în acest an să finalizăm 

proiectul de autorizare a construirii, proiectul tehnic, obținerea autorizației și, eventual, 

începerea lucrărilor; 

10. Achiziționare tractor cu remorcă și autoutilitară amenajată cu un 

atelier mobil de intervenții”. Ne propunem anul acesta să efectuăm achiziția utilajelor; 
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11. „Construire centru de zi primire bătrâni, în sat Aroneanu, comuna 

Aroneanu, judeţul Iaşi”. Ne propunem anul acesta să întocmim proiectul pentru 

autorizarea construirii, proiectul tehnic, autorizația de construire și, eventual, să 

începem lucrările; 

12. „Extindere grădiniță și creșă în sat Aroneanu”. Ne propunem anul 

acesta să întocmim proiectul pentru autorizarea construirii, proiectul tehnic, autorizația 

de construire și, eventual, să începem lucrările; 

13. „Modernizare drumuri de interes local în comuna Aroneanu”. Ne 

propunem anul acesta să întocmim proiectul pentru autorizarea construirii, proiectul 

tehnic, autorizația de construire și, eventual, să începem lucrările. 

14. 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 – Ne 

propunem anul acesta definitivarea procedurilor de licitație în vederea atribuirii 

contractului de pe raza comunei Aroneanu, eventual și începerea lucrărilor; 

15. Alimentare cu gaz metan în comuna Aroneanu – Dacă ne avizează 

racordul la Gazoductul Iași-Ungheni, anul acesta ne propunem să emitem certificatul de 

urbanism în vederea proiectului pentru autorizarea construirii, proiectului tehnic și a 

autorizației de construire; 

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

de la nivelul Consiliului Județean Iași – Ne propunem ca anul acesta să se finalizeze 

și să devină operațional, cu condiția ca licitațiile de atribuire care se vor ține la nivel 

județean să se finalizeze într-un timp rezonabil; 

17. Înființare parc în sat Aroneanu – Anul acesta ne propunem să finalizăm 

lucrarea, care a intrat în conservare de peste 2 ani; 

18. Îmbunătățirea și eficientizarea sistemului de alimentare cu apă 

potabilă a satului Dorobanț - Dacă finanțatorul va fi de acord să încheiem un 

parteneriat, lucrările vor putea începe și anul acesta; 

19. Construirea unui sediu administrativ nou – Dacă finalizăm achiziția 

unui teren corespunzător, anul acesta ne propunem să întocmim proiectul de autorizare 

a construirii, proiectul tehnic și autorizația de construire. Având în vedere că investiția 

se va putea face exclusiv cu fonduri proprii din bugetul local, ea va fi eșalonată pe 

aproximativ trei ani de la data contractării lucrărilor. 
 

Cu deosebită considerație, 

 

PrimarUL COMUNEI ARONEANU, 
BENONI mORUZI 


