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

RAPORT 
AL ACTIVITĂŢIi PRIMARULUI în perioada 2008-2016 

 
 

Capitolul I – 

 infrastructura rutierĂ 
 

infrastructura rutierĂ existentĂ 
pânĂ  în anul 2008 

infrastructura rutierĂ în anii 2008 - 2016 

Drumul de acces al comunei Aroneanu 

către municipiul Iași era într-o stare 

avansată de degradare, acesta 

nemaifăcând obiectul unor lucrări de 

întreținere corespunzătoare de zeci de ani 

În perioada 2008-2016 singura cale de acces din comuna 

Aroneanu cu municipiul Iași a făcut obiectul lucrărilor de 

asfaltare, prin aplicarea unui strat de egalizare și a 

stratului de uzură cu îmbrăcăminte asfaltică bituminoasă 

pe o lungime de 2,5 km. 

Drumul de acces din satul Rediu-Aldei 

către satul Aroneanu făcuse obiectul 

asfaltării cu o zi înaintea alegerilor locale 

din iunie/2008 pe o lungime de până la 

aproximativ 1 km. 

În perioada 2008-2016 a fost achitată datoria pentru 

lucrările deja executate și au fost finalizate lucrările pe 

lungimea de 4,5 km. Modernizarea drumului de acces al 

satului Rediu-Aldei cu satul reședință de comună a dus la 

interesul investitorilor în zonă și la o creștere a valorii 

terenurilor din zonă. 

Drumul de acces al satului Dorobanț cu 

satul reședință de comună și cu 

municipiul Iași era neconform traficului 

auto. 

În perioada 2008-2016 drumul a făcut obiectul unei 

reabilitări complete pe zonele neconforme traficului, 

modernizarea prin asfaltare continuând până în centrul 

satului Dorobanț, pe o lungime totală de 3,5 km. 

Drumul de acces către satul Șorogari era 

pe unele zone degradat, circulația 

facându-se la limită pe cele două sensuri, 

ca urmare a erodării acestuia de către 

Iaz. 

În perioada 2008-2016 s-au identificat surse private 

pentru a efectua umpluturi pe zonele erodate de apa 

iazului, s-au efectuat în toți acești ani lucrări succesive de 

întreținere a drumului prin profilare, balastare, 

compactare, amplasarea de poduri și amenajarea 
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infrastructura rutierĂ existentĂ 
pânĂ  în anul 2008 

infrastructura rutierĂ în anii 2008 - 2016 

rigolelor care să asigure scurgerea apelor pluviale pe o 

lungime de 1.400 ml. 

Drumurile sătești din Aroneanu în 2008 

erau neprofilate, foarte multe din acestea 

necunoscând nicio lucrare de balastare 

În perioada 2008-2016 drumurile sătești au făcut obiectul 

lucrărilor de întreținere, profilare, pietruire/balastare 

și/sau compactare, după caz, au fost amenajate poduri și 

podețe care să asigure scurgerea apelor pluviale pe o 

lungime totală de 13.612 ml 

Drumurile sătești din Dorobanț în 2008 

erau neprofilate, foarte multe din acestea 

necunoscând nicio lucrare de balastare 

În perioada 2008-2016 drumurile sătești au făcut obiectul 

lucrărilor de întreținere, profilare, pietruire/balastare 

și/sau compactare, după caz, au fost amenajate poduri și 

podețe care să asigure scurgerea apelor pluviale pe o 

lungime totală de 12.242 ml iar pe o lungime de 2.395 ml 

drumurile au fost numai profilate, urmând a face obiectul 

pietruirii/balastării 

Drumurile sătești din Rediu-Aldei în 2008 

erau neprofilate, foarte multe din acestea 

necunoscând nicio lucrare de balastare. 

Erau zone în care nici măcar nu era 

asigurată o cale publică de acces, 

circulându-se pe pășunea publică. 

În perioada 2008-2016 drumurile sătești au făcut obiectul 

lucrărilor de întreținere, profilare, pietruire/balastare 

și/sau compactare, după caz, au fost amenajate poduri și 

podețe care să asigure scurgerea apelor pluviale pe o 

lungime totală de 5.435 ml iar pe o lungime de 450 ml 

drumurile au fost numai profilate, urmând a face obiectul 

pietruirii/balastării 

Drumurile sătești din Șorogari în 2008 

erau neprofilate, foarte multe din acestea 

necunoscând nicio lucrare de balastare. 

Erau zone în care nici măcar nu era 

asigurată o cale publică de acces, 

circulându-se pe pășunea publică. 

În perioada 2008-2016 drumurile sătești au făcut obiectul 

lucrărilor de întreținere, profilare, pietruire/balastare 

și/sau compactare, după caz, au fost amenajate poduri și 

podețe care să asigure scurgerea apelor pluviale pe o 

lungime totală de 4.307 ml iar pe o lungime de 800 ml 

drumurile au fost numai profilate, urmând a face obiectul 

pietruirii/balastării 

CONCLUZII: În perioada 2008-2016 comuna Aroneanu a beneficiat de lucrări de modernizare prin 

asfaltare pe o lungime de 10.500 ml, lucrări de întreținere prin pietruire/balastare pe o lungime de 

35.596 ml și lucrări de profilare în vederea pietruirii/balastării pe o lungime de 3.645 ml 

 
 
 
 
 

Capitolul II – 

 infrastructura DE ALIMENTARE CU APĂ 
 

Alimentarea cu apĂ existentĂ 
pânĂ  în anul 2008 

Alimentarea cu apĂ în perioada 2008 – 2016 

Satul Aroneanu beneficia de o rețea de 

aducțiune gravitațională de 2.235 ml și 

2.253 ml prin pompare și o rețea de 

distribuție de 9.367 ml, o stație de 

În perioada 2008-2016 satul Aroneanu a beneficiat de 

extinderea rețelei gravitaționale de aducțiune din 

rezervorul din zona pensiunii Alexia cu o nouă conductă 

cu o lungime de 2.235 ml, s-a extins rețeaua de pompare a 
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Alimentarea cu apĂ existentĂ 
pânĂ  în anul 2008 

Alimentarea cu apĂ în perioada 2008 – 2016 

pompare și un rezervor funcțional de 200 

mc 

apei către rezervoarele din Aroneanu cu o nouă conductă 

în lungime de 2.253 ml, s-a modernizat stația de pompare 

prin înlocuirea pompelor cu altele cu o capacitate mai 

mare de pompare, s-a amenajat o stație de clorinare, s-a 

reabilitat în vederea autorizării și dării în funcțiune un 

rezervor de 150 mc, s-a extins rețeaua de distribuție a apei 

potabile cu 8.268 ml. 

S-au efectuat lucrări suplimentare pentru zona 

rezervoarelor în vederea asigurării unei presiuni optime. 

Satul Dorobanț beneficia de o rețea de 

aducțiune gravitațională în lungime de 

4.673 ml executată de RAJAC Iași, din 

același rezervor de 200 mc din care se 

alimenta și satul Aroneanu 

În perioada 2008-2016 satul Dorobanț a beneficiat de 

extinderea rețelei de distribuție a apei potabile cu 13.924 

ml, care se alimentează acum din două rezervoare 

amplasate în satul Aroneanu, însumând 350 de mc. 

Satul Rediu-Aldei nu beneficia de o rețea 

de alimentare cu apă potabilă dintr-o 

sursă autorizată. 

În perioada 2008-2016 satul Rediu-Aldei a beneficiat de 

rețea de alimentare cu apă potabilă, respectiv de o 

aducțiune de 3.378 ml, de o rețea de distribuție de 6.389 

ml și de un rezervor nou de 200 mc 

Satul Șorogari nu beneficia de o rețea de 

alimentare cu apă potabilă dintr-o sursă 

autorizată. 

În perioada 2008-2016 satul Șorogari a beneficiat de rețea 

de alimentare cu apă potabilă, respectiv de o aducțiune de 

1.449 ml, care se alimentează direct din rezervorul de 

1000 de mc din zona pensiunii Alexia, de o rețea de 

distribuție de 6.482 ml și o stație de pompare pentru 

ridicarea presiunii pe zona Bisericii 

CONCLUZII: În anul 2008, la nivelul comunei Aroneanu în cadrul utilității de alimentare cu apă 

potabilă se dispunea de 9.161 ml rețea aducțiune, 9.367 ml rețea distribuție, 1 stație de pompare, 1 

rezervor de 200 mc. 

În anul 2016, la nivelul comunei Aroneanu în cadrul utilității de alimentare cu apă potabilă avem 

18.476 ml rețea aducțiune, 44.430 ml rețea distribuție, 2 stații de pompare, 3 rezervoare, însumând 

550 mc. 
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Capitolul III – 

 infrastructura DE CANALIZARE APE 
MENAJERE 

 
CANALIZARE APE MENAJERE pânĂ  

în anul 2008 
CANALIZARE APE MENAJERE în perioada 2008 – 

2016 
Satul Aroneanu nu beneficia de o rețea de 

canalizare a apelor menajere 

În perioada 2008-2016 s-a montat conductă sub presiune 

prin pompare din chesonul 1 Aroneanu în chesonul de la 

Ciric, respectiv din chesonul Sărata în zona rond 

Aroneanu, pe o lungime de 2.777 ml;  

S-a montat conductă colectoare pe o lungime de 10.101 ml 

cu căminele aferente. 

S-au construit două stații de pompare (pod Aroneanu și 

zona Sărata). 

Rest de executat: racorduri electrice la stațiile de 

pompare; subtraversare rond Ciric către chesonul din 

zonă; montare conductă colectoare cu căminele aferente 

pe o lungime de 893 ml; 

Satul Dorobanț nu beneficia de o rețea de 

canalizare a apelor menajere 

În perioada 2008-2016 s-a montat conductă sub presiune 

prin pompare din chesonul 1 Dorobanț în chesonul 1 

Aroneanu, pe o lungime de 2.550 ml;  

S-a montat conductă colectoare pe o lungime de 8.134 ml 

cu căminele aferente. 

S-au construit trei stații de pompare (Baza Nautică, în 

zona Ifrim Constantin și în zona Crețu Gheorghiță). 

Rest de executat: racorduri electrice la stațiile de 

pompare; construire încă două stații de pompare cu 

racordurile electrice aferente; montare conductă 

colectoare cu căminele aferente pe o lungime de 657 ml; 

conductă refulare 1.531 ml. 

Satul Rediu-Aldei nu beneficia de o rețea 

de canalizare a apelor menajere 

Este întocmit proiectul constând în studiul de fezabilitate, 

urmând ca să identificăm o sursă de finanțare 

nerambursabilă pentru implementarea acesteia. 

Satul Șorogari nu beneficia de o rețea de 

canalizare a apelor menajere 

În perioada 2008-2016 s-a montat conductă sub presiune 

prin pompare din chesonul 1 Șorogari în chesonul 1 

Aroneanu, pe o lungime de 1.227 ml;  

S-a montat conductă colectoare pe o lungime de 2665 ml 

cu căminele aferente. 

S-a construit o stație de pompare (în zona Parcului). 

Rest de executat: racord electric la stația de pompare; 

montare conductă colectoare cu căminele aferente pe o 

lungime de 368 ml; 

CONCLUZII: În anul 2008, la nivelul comunei Aroneanu în cadrul utilității de canalizare ape uzate 

menajere nu existau lucrări. 

În anul 2016, la nivelul comunei Aroneanu în cadrul utilității de de canalizare ape uzate menajere 

avem 6554 ml rețea conductă refulare, 20.900 ml rețea colectoare ape uzate menajere, 5 stații de 

pompare ape uzate menajere. 
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Capitolul IV –  

infrastructura DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

infrastructura DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
existentĂ  pânĂ  în anul 2008 

infrastructura DE ÎNVĂȚĂMÂNT în perioada 
2008 - 2016 

Satul Aroneanu dispunea de o școală 

veche, încălzirea era cu sobe, grupul 

sanitar pentru elevi şi profesori era în 

curte fără apă curentă. Exista un singur 

microbuz de 18 locuri cu care se asigura 

transportul elevilor. 

În perioada 2008-2016 s-a construit cu fonduri 

nerambursabile o școală nouă, mobilată și dotată 

corespunzător, cu toate facilitățile necesare, baie, grup 

sanitar, sistem de încălzire centralizat. S-a construit un 

depozit de lemne necesar asigurării apei calde menajere și 

căldurii pe perioada sezonului rece. S-a proiectat şi se va 

amenaja un parc cu spații verzi, parte dendrologică și 

peisagistică în faţa şcolii. 

S-a achiziționat, cu fonduri nerambursabile, un al doilea 

microbuz cu 30 de locuri în vederea asigurării 

transportului elevilor. 

S-au asigurat fondurile necesare amenajării sălilor de 

informatică. 

S-au asigurat fondurile necesare premierii primilor 3-4 

elevi din fiecare clasă cu câte o excursie în țară. 

S-au accesat proiecte POSDRU, prin care elevii au 

efectuat pregătire suplimentară timp de 24 de luni la 

materiile limba română, matematică, tehnologia 

informației și limba engleză şi au beneficiat de subvenţii 

în această perioadă. 

Se lucrează, cu fonduri nerambursabile, la construirea 

unui centru de zi în care vor fi primiți minim 15 elevi din 

familii cu risc de abandon școlar, sub supravegherea 

personalului de specialitate. 

Satul Dorobanț – dispunea de două 

corpuri în care elevii frecventau școala. 

În perioada 2008-2016, prin fonduri nerambursabile, s-a 

mai extins unul din corpuri cu încă o clasă și baie cu 

grupuri sanitare și apă curentă. 

Cu fonduri nerambursabile, s-a construit o sală de 

educație fizică școlară în care, pe lângă activitățile școlare 

se practică și activități extrașcolare, precum ar fi tenis, 

lupte, etc. 

Prin fonduri nerambursabuile, s-a suplimentat sistemul 

de încălzire cu pompe de căldură care asigură în 

calorifere o temperatura constantă de 400C. 

Asigurăm costurile necesare în vederea transportului 

elevilor din Cuza-Vodă care frecventează Școala 

Dorobanț și fără de care s-ar desființa multe din clasele 

existente. 

S-au asigurat fondurile necesare pentru amenajarea unei 

săli de informatică. 

S-au asigurat fondurile necesare premierii primilor 3-4 

elevi din fiecare clasă cu câte o excursie în țară. 

Ne-am implicat în proiecte POSDRU, prin care elevii au 

efectuat pregătire suplimentară timp de 24 de luni la 

materiile limba română, matematică, tehnologia 

informației și limba engleză şi au beneficiat de subvenţii 
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infrastructura DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
existentĂ  pânĂ  în anul 2008 

infrastructura DE ÎNVĂȚĂMÂNT în perioada 
2008 - 2016 

în această perioadă. 

Satul Rediu-Aldei – dispunea de un corp 

nou în care erau atât copiii de la 

grădiniță cât și elevii claselor I-IV care 

învățau în sistem simultan. 

În perioada 2008-2016 împreună cu reprezentanții Școlii 

și ai Inspectoratului Școlar s-a concluzionat că sistemul de 

învățământ simultan nu poate crea performanță, ca 

urmare clasele au fost desființate și elevii au fost preluați 

de clasele I-IV din satul Aroneanu, asigurând cheltuielile 

cu transportul acestora. 

 
 
 
 

Capitolul V –  

infrastructura DE ENERGIE ELECTRICĂ  Ş I 
DE ILUMINAT PUBLIC 

 
infrastructura DE ENERGIE 

ELECTRICĂ  Ş I DE ILUMINAT PUBLIC 
infrastructura DE ENERGIE ELECTRICĂ  Ş I DE 

ILUMINAT PUBLIC în perioada 2008 - 2016 
Satul Aroneanu dispunea de o rețea de 

iluminat public stradal care se 

caracteriza prin întreținere foarte 

anevoioasă (mereu se ardeau becurile) și 

printr-o eficiență foarte redusă, 

consumurile fiind foarte mari. 

În perioada 2008-2016 s-a reabilitat, modernizat și extins 

întregul sistem de iluminat public stradal de pe raza 

satului Aroneanu. S-a renunțat la sistemul cu lămpi 

clasice și s-au montat numai lămpi cu leduri care au o 

garanție de 5 ani în exploatare, furnizorul obligându-se 

prin contract să asigure mentenanța pe toată această 

perioadă. Pe zona de intravilan s-a asigurat fiecare stâlp 

cu câte o lampă numai pe drumurile care au făcut 

obiectul modernizării prin asfaltare, pe care viteza de 

circulație este mai mare, pe celelalte asigurându-se un 

stâlp cu lampă și unul fără. Consumul de energie electrică 

a scăzut cu 40% în condițiile în care numărul lămpilor 

este dublu.  

În perioada 2008-2016 s-a reuşit o investiţie cu fondurile 

E-ON prin care s-a extins reţeaua electrică şi s-a mai 

montat un nou transformator care a preluat o parte din 

racordurile gospodăriilor din zona denumită popular „La 

Pietroi”. Autoritatea locală a trebuit să achiziționeze 

terenul pe care s-a amplasat noul transformator. 

Satul Dorobanț dispunea de o rețea de 

iluminat public stradal care se 

caracteriza prin întreținere foarte 

anevoioasă (mereu se ardeau becurile) și 

printr-o eficiență foarte redusă, 

consumurile fiind foarte mari. 

În perioada 2008-2016 s-a reabilitat, modernizat și extins 

întregul sistem de iluminat public stradal de pe raza 

satului Dorobanț. S-a renunțat la sistemul cu lămpi clasice 

și s-au montat numai lămpi cu leduri care au o garanție 

de 5 ani în exploatare, furnizorul obligându-se prin 

contract să asigure mentenanța pe toată această perioadă. 

Pe zona de intravilan s-a asigurat fiecare stâlp cu câte o 

lampă numai pe drumurile care au făcut obiectul 
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infrastructura DE ENERGIE 
ELECTRICĂ  Ş I DE ILUMINAT PUBLIC 

infrastructura DE ENERGIE ELECTRICĂ  Ş I DE 
ILUMINAT PUBLIC în perioada 2008 - 2016 

modernizării prin asfaltare, pe care viteza de circulație 

este mai mare, pe celelalte asigurându-se un stâlp cu 

lampă și unul fără. Consumul de energie electrică a scăzut 

cu 40% în condițiile în care numărul lămpilor este dublu. 

Satul Rediu-Aldei dispunea de o rețea de 

iluminat public stradal care se 

caracteriza prin întreținere foarte 

anevoioasă (mereu se ardeau becurile) și 

printr-o eficiență foarte redusă, 

consumurile fiind foarte mari. 

În perioada 2008-2016 s-a proiectat pentru a fi reabilitat, 

modernizat și extins întregul sistem de iluminat public 

stradal de pe raza satului Rediu-Aldei. Se va renunța la 

sistemul cu lămpi clasice și se vor monta numai lămpi cu 

leduri care au o garanție de 5 ani în exploatare, furnizorul 

obligându-se prin contract să asigure mentenanța pe toată 

această perioadă. Pe zona de intravilan se vor asigura 

fiecare stâlp cu câte o lampă numai pe drumul comunal ce 

a făcut obiectul modernizării prin asfaltare, pe care viteza 

de circulație este mai mare, pe celelalte asigurându-se un 

stâlp cu lampă și unul fără. 

Satul Șorogari dispunea de o rețea de 

iluminat public stradal care se 

caracteriza prin întreținere foarte 

anevoioasă (mereu se ardeau becurile) și 

printr-o eficiență foarte redusă, 

consumurile fiind foarte mari. 

În perioada 2008-2016 s-a proiectat pentru a fi reabilitat, 

modernizat și extins întregul sistem de iluminat public 

stradal de pe raza satului Șorogari. Se va renunța la 

sistemul cu lămpi clasice și se vor monta numai lămpi cu 

leduri care au o garanție de 5 ani în exploatare, furnizorul 

fiind obligat prin contract să asigure mentenanța pe toată 

această perioadă. Pe zona de intravilan se vor asigura 

fiecare stâlp cu câte o lampă numai pe drumul comunal ce 

urmează să facă obiectul modernizării prin asfaltare, pe 

care viteza de circulație este mai mare, pe celelalte 

asigurându-se un stâlp cu lampă și unul fără. 

 
 
 
 

Capitolul VI –  

infrastructura DE SALUBRIZARE 
 

infrastructura DE SALUBRIZARE 
pânĂ  în anul 2008 

infrastructura DE SALUBRIZARE în perioada 
2008 – 2016 

Satul Aroneanu dispunea de o 

„MOVILĂ” de gunoi, pe terenul atribuit 

ulterior Parohiei Aroneanu, unde erau 

depozitate într-un mod cu totul 

necontrolat deșeuri de toate felurile, 

menajere, industriale, medicale, etc. 

În perioada 2008-2016 s-au achiziționat pubele și s-au pus 

cu titlu gratuit la dispoziția cetățenilor, asigurându-se un 

operator autorizat care să vină o dată pe săptămână să 

ridice gunoiul din fiecare gospodărie. În acest scop s-a 

instituit o taxă care să acopere o parte din cheltuielile 

operatorului de salubritate. Suntem parte a unui proiect 

cu privire la managementul deșeurilor la nivel județean, 

urmând să avem un singur operator pe toată zona din 

care facem parte, procedurile de achiziţie organizându-le 

Consiliul Județean. 
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infrastructura DE SALUBRIZARE 
pânĂ  în anul 2008 

infrastructura DE SALUBRIZARE în perioada 
2008 – 2016 

Satul Dorobanț dispunea de o „groapă” 

de gunoi, pe terenul care ulterior a făcut 

obiectul împăduririi, unde erau 

depozitate într-un mod cu totul 

necontrolat deșeuri de toate felurile, 

menajere, industriale, medicale, etc. 

În perioada 2008-2016 s-au achiziționat pubele și s-au pus 

cu titlu gratuit la dispoziția cetățenilor, asigurându-se un 

operator autorizat care să vină o dată pe săptămână să 

ridice gunoiul din fiecare gospodărie. În acest scop s-a 

instituit o taxă care să acopere o parte din cheltuielile 

operatorului de salubritate. Suntem parte a unui proiect 

cu privire la managementul deșeurilor la nivel județean, 

urmând să avem un singur operator pe toată zona din 

care facem parte, procedurile organizându-le Consiliul 

Județean. 

Satul Rediu-Aldei dispunea de o 

„groapă” de gunoi, unde erau depozitate 

într-un mod cu totul necontrolat deșeuri 

de toate felurile, menajere, industriale, 

medicale, etc. 

Având în vedere că o parte din infrastructura rutieră nu 

poate asigura traficul unei mașini de salubrizare care 

poate ajunge până la 30 de tone, pe măsură ce vom 

interveni la îmbunătățirea infrastructurii rutiere vom 

începe să colectăm gunoiul menajer și din acest sat. 

Satul Șorogari dispunea de o „groapă” de 

gunoi, unde erau depozitate într-un mod 

cu totul necontrolat deșeuri de toate 

felurile, menajere, industriale, medicale, 

etc. 

În perioada 2008-2016 s-au achiziționat pubele și s-au pus 

cu titlu gratuit la dispoziția cetățenilor, asigurându-se un 

operator autorizat care să vină o dată pe săptămână să 

ridice gunoiul din fiecare gospodărie. În acest scop s-a 

instituit o taxă care să acopere o parte din cheltuielile 

operatorului de salubritate. Suntem parte a unui proiect 

cu privire la managementul deșeurilor la nivel județean, 

urmând să avem un singur operator pe toată zona din 

care facem parte, procedurile organizându-le Consiliul 

Județean. 

 
 
 
 

Capitolul VIi –  

infrastructura DE SPORT, TURISM ȘI 
AGREMENT 

 
infrastructura DE SPORT, TURISM ȘI 

AGREMENT existentĂ  pânĂ  în anul 2008 
infrastructura DE SPORT, TURISM ȘI AGREMENT  

în perioada 2008 – 2016 
Satul Aroneanu dispunea de un cămin 

cultural cu grup sanitar în curte, fără apă 

curentă. 

În perioada 2008-2016 s-a construit o anexă unde s-a 

amenajat grupul sanitar cu apă curentă, s-a renunțat la 

sistemul de încălzire cu sobe și s-a montat centrală 

termică și calorifere asigurând în acest fel încălzirea pe 

toată perioada sezonului rece. 

Căminul cultural este aprobat la finanțare prin Compania 

Națională de Investiții încă din anul 2009, nefiind alocate 

sume în vederea începerii lucrărilor nici până astăzi, 

motiv pentru care îl vom depune spre finanțare și pe 
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infrastructura DE SPORT, TURISM ȘI 
AGREMENT existentĂ  pânĂ  în anul 2008 

infrastructura DE SPORT, TURISM ȘI AGREMENT  
în perioada 2008 – 2016 

fonduri nerambursabile europene. 

S-a asigurat colaborarea cu persoane de specialitate 

pentru a identifica tineri cu abilități în dans, muzică, 

teatru, etc, asigurându-se fondurile necesare pentru 

aceasta. 

Prin reprezentantul căminului cultural și al bibliotecii 

publice s-au asigurat activitățile culturale, educative și 

sportive de la nivelul comunei Aroneanu. 

Comuna Aroneanu a fost beneficiara directă a organizării 

a două ediții consecutive a AeroNautic Show, prilej cu 

care în comuna Aroneanu, în mărginimea iazului 

Aroneanu, au ajuns peste 40.000 de turiști, ocazie cu care 

comuna Aroneanu și-a făcut publicitate. 

S-a susținut activitatea sportivă a echipei de minifotbal 

care în anul 2015 a câștigat campionatul în cadrul Ligii de 

Minifotbal organizat în Iași. 

S-a amenajat spațiul verde din zona bustului ctitorului 

Aron-Vodă cu trandafiri, buxus, brazi. 

Satul Dorobanț – nu dispunea de 

infrastructură de sport și agrement, cu 

excepția Bazei Nautice 

În perioada 2008-2016 s-a construit sala de sport unde, în 

afara orelor, se folosește pentru sport și agrement (tenis 

de masă, lupte, spectacole, etc). 

Federația Română de Canotaj a obținut finanțarea prin 

care s-a reabilitat și extins Hotelul Bazei Nautice 

Dorobanț iar în anul 2015 a fost organizat Campionatul 

Național și Balcaniada în domeniul nautic, comuna 

Aroneanu găzduind aceste evenimente. Este un mod cum 

nu se poate mai eficient de a face publicitate comunei 

Aroneanu. 

S-a amenajat un parc dendrologic într-o zonă în care 

înainte era folosită pentru a arunca gunoi în mod 

necontrolat, s-a igienizat zona, s-a împrejmuit și s-au 

amenajat alei cu bănci și loc de joacă pentru copii. 

Satul Rediu-Aldei – nu dispunea de 

infrastructură de sport și agrement 

În perioada 2008-2016 satul Rediu-Aldei nu are încă o 

infrastructură de sport și agrement 

Satul Șorogari – nu dispunea de 

infrastructură de sport și agrement 

În perioada 2008-2016 s-a construit o bază sportivă cu un 

teren multifuncțional. 

S-a construit un parc amenajat cu loc de joacă pentru 

copii. 

Pe un teren concesionat de comuna Aroneanu s-a 

construit singura pensiune din comună. 
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Capitolul VIiI – 

 SUSȚ INEREA ACTIVITĂ Ț ILOR CULTELOR, 
PROMOVAREA MONUMENTELOR ISTORICE 

 
SUS’INEREA CULTELOR pânĂ   în anul 

2008 
SUS’INEREA CULTELOR în PERIOADA 2008-2016 

Parohia satului Aroneanu a dispus de un 

sprijin financiar în iarna anului 2007 de 

50.000 de lei din bugetul comunei 

Aroneanu cu scopul de a accesa o 

finanțare nerambursabilă, obiectiv 

neîndeplinit nici până astăzi. 

În perioada 2008-2016 din bugetul comunei Aroneanu s-a 

susținut finanțarea reabilitării și modernizării casei 

parohiale din satul Aroneanu. 

Din bugetul comunei Aroneanu și în urma parteneriatului 

încheiat cu Parohia s-a asigurat în anul 2009 suma de 

6.000 de lei ce a stat la baza obținerii finanțării de 

aproximativ 2.000.000 de euro pentru obiectivul de 

investiții „Reabilitare, consolidare și restaurare Biserica 

Sf. Nicolae, din satul Aroneanu”. Primarul a propus și 

consiliul local a aprobat ca lider de parteneriat între 

comuna Aroneanu și Parohie să fie comuna Aroneanu 

prin primar, ca urmare a lipsei de experiență și 

management al proiectelor din partea reprezentantului 

Parohiei dovedită în anul 2007 când nu a accesat 

finanțarea nerambursabilă pentru care i se alocaseră 

suma de 50.000 de lei. 

Am propus și consiliul local a aprobat ca cimitirul să 

rămână în proprietatea comunei și numai în 

administrarea Parohiei, în limitele și în condițiile stabilite 

prin regulament de către consiliul local. S-au efectuat 

lucrări de curățenie și/sau salubrizare în incinta 

cimitirului, la solicitarea preotului paroh. 

Parohia satului Dorobanț nu dispuseseră 

de subvenții din partea bugetului local 

În perioada 2008-2016 din bugetul comunei Aroneanu s-a 

susținut finanțarea reabilitării și modernizării casei 

parohiale din satul Dorobanț. 

Din bugetul comunei Aroneanu s-au asigurat cheltuielile 

necesare refacerii parțiale a împrejmuirii de la casa 

parohială. 

Am propus și consiliul local a aprobat ca cimitirul să 

rămână în proprietatea comunei și numai în 

administrarea Parohiei, în limitele și în condițiile stabilite 

prin regulament de către consiliul local. S-au efectuat 

lucrări de reparare a împrejmuirii, de curățenie și/sau 

salubrizare în incinta cimitirului, la solicitarea preotului 

paroh. 

Parohia satului Rediu-Aldei nu 

dispuseseră de subvenții din partea 

bugetului local 

În perioada 2008-2016 din bugetul comunei Aroneanu s-a 

susținut finanțarea parțială a rețelei electrice a casei 

parohiale din satul Rediu-Aldei. 

Din bugetul comunei Aroneanu s-au asigurat parțial 

cheltuielile necesare construirii casei de prăznuire. 

Am propus și consiliul local a aprobat ca cimitirul să 

rămână în proprietatea comunei și numai în 

administrarea Parohiei, în limitele și în condițiile stabilite 
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SUS’INEREA CULTELOR pânĂ   în anul 

2008 
SUS’INEREA CULTELOR în PERIOADA 2008-2016 

prin regulament de către consiliul local. S-au efectuat 

lucrări de reparare a împrejmuirii, de curățenie și/sau 

salubrizare în incinta cimitirului, la solicitarea preotului 

paroh. 

Am propus și consiliul local a aprobat să încheiem un 

parteneriat cu Parohia prin care aceasta să acceseze 

fonduri nerambursabile prin P.N.D.R. unde sunt eligibile 

monumentele istorice clasa B, astfel cum este Biserica Sf. 

Ilie, din satul Rediu-Aldei. 

Parohia satului Șorogari nu dispuseseră 

de subvenții din partea bugetului local 

În perioada 2008-2016 s-au efectuat lucrări de reparare a 

împrejmuirii, de curățenie și/sau salubrizare în incinta 

cimitirului, la solicitarea preotului paroh. 

Cimitirul este în proprietatea Parohiei. 

Am propus și consiliul local a aprobat să se aloce fonduri 

din administrarea domeniului public și privat al comunei 

Aroneanu de pe raza satului Șorogari către Parohie 

pentru a construi o casă parohială, un praznicar și pentru 

lucrările necesare la corpul Bisericii. 

Cu sprijinul unei familii din Șorogari care a asigurat 

partea din lemn a Troiței, din bugetul comunei s-au 

asigurat fondurile necesare amplasării acesteia la intrarea 

în comuna Aroneanu. 

 
 
 
 
 

Capitolul IX –   

SUSŢ iNEREA asocierilor/parteneriatelor 
 

SUS’INEREA ASOCIERILOR pânĂ   în 
anul 2008 

SUS’INEREA ASOCIERILOR îN PERIOADA 2008-2016 

Comuna Aroneanu era asociată la Zona 

Metropolitană Iași, asociere din care 

comuna Aroneanu s-a ales doar cu 

obligații – plata cotizației, toate proiectele 

accesate fiind doar pe municipiul Iași 

În perioada 2008-2016 comuna Aroneanu s-a asociat cu 

persoane fizice și juridice în vederea înființării Asociației 

pentru Dezvoltare Rurală Aroneanu – A.D.R.A. prin care 

a administrat domeniul public și privat al comunei 

Aroneanu. 

Comuna Aroneanu a înființat S.C. ECO Aroneanu S.R.L. 

prin care a asigurat activitățile de gospodărire comunală. 

Comuna Aroneanu s-a asociat cu A.D.R.A. și a înființat 

S.C. „Eco Lemn” S.R.L. prin care gestionează un proiect 

cu finanțare nerambursabilă care a avut ca scop 

înființarea unui atelier de tâmplărie. 

Comuna Aroneanu s-a asociat cu alte 12 comune și orașul 

Negrești, cu firme și persoane fizice autorizate sau ONG-
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SUS’INEREA ASOCIERILOR pânĂ   în 
anul 2008 

SUS’INEREA ASOCIERILOR îN PERIOADA 2008-2016 

uri, prin care au înființat Grupul de Acțiune Locală cu 

scopul de a accesa fonduri europene nerambursabile. Cu 

această ocazie la nivelul comunei Aroneanu s-au accesat 

aproximativ 450.000 de euro, atât în domeniul public cât 

și în cel privat. 

Comuna Aroneanu este asociată cu alte 43 de comune în 

cadrul Filialei Județene Iași a Asociației Comunelor din 

România A.Co.R. prin care se realizează auditul public 

intern și alte activități cu caracter general. 

Comuna Aroneanu susține financiar activitățile Asociației 

de Interes Comunitar Aroneanu – AICA, inclusiv pentru 

accesarea de fonduri nerambursabile de la diferiți 

finanțatori interni sau externi. 

 
 
 
 
 

Capitolul X – 

 SEDIUl ADMINISTRATIV, aparatul de 
specialitate al primarului  

 
SEDIUl ADMINISTRATIV, aparatul 
de specialitate al primarului 

existente pânĂ   în anul 2008 

SEDIU ADMINISTRATIV, aparatul de specialitate 
al primarului ÎN PERIOADA 2008-2016 

În anul 2008 sediul administrativ avea 

grup sanitar în curte, încălzirea era cu 

sobe, tehnică de calcul și sisteme 

informatice insuficiente, personal 

insuficient pentru a face față solicitărilor 

și modificărilor legislative prin care au 

fost delegate din ce în ce mai multe 

atribuții către autoritățile locale 

În perioada 2008-2016 sediul administrativ al comunei a 

făcut obiectul recompartimentării, a fost instalată 

centrală pentru încălzire, renunțându-se la sobe, a fost 

amenajată baie cu grupuri sanitare în interiorul clădirii, 

s-au montat sisteme de aer condiționat la fiecare birou. 

Pe viitor, se are în vedere construirea unui nou sediu 

administrativ. 

S-a completat cu personal nou cu calificări în domeniile 

de interes pentru a acoperi noile modificări legislative și 

atribuțiile delegate ca urmare a descentralizării. 

S-a achiziționat tehnică de calcul și sisteme informatice 

noi. 
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Capitolul XI – 

 administrarea domeniului public Și 
privat, GOSPODĂ RIREA COMUNALĂ 

 
Administrarea domeniului public 

ȘI privat pânĂ   în anul 2008 

Administrarea domeniului public ȘI privat ÎN 
PERIOADA 2008-2016 

În anul 2008 nu exista nicio formă de 

încurajare a investitorilor, nu existau 

contracte de administrare a domeniului 

public și/sau privat prin care să se aducă 

venituri suplimentare la bugetul local. 

În perioada 2008-2016 au fost atrași investitori pe raza 

comunei Aroneanu după cum urmează: 

s-au investit în sere 2.500.000 de euro în satul Rediu-Aldei 

și 2.000.000 de euro în satul Dorobanț; 

s-a investit într-o tipografie suma de 200.000 de euro în 

satul Rediu-Aldei; 

s-a investit într-o pensiune suma de 600.000 de euro în 

satul Șorogari. 

În anul 2008 nu existau contracte de 

concesionare în vederea construirii de 

locuințe, sau atribuirea de loturi în 

folosință gratuită. 

În perioada 2008-2016 s-au concesionat 60 de loturi pe 

care urmează să se construiască tot atâtea locuințe; 

Prin Hotărâre a Consiliului Local s-au atribuit 77 de 

loturi în folosință gratuită tinerilor până în 35 de ani care 

au domiciliul în comuna Aroneanu în vederea construirii 

de locuințe unifamiliale, în conformitate cu prevederile 

legale în materie. 

Până în anul 2008 nu existau acte de 

vânzare-cumpărare care să urmărească 

reglementarea juridică a unor investiții 

publice pe terenuri private sau 

valorificarea superioară a unor suprafețe 

de teren 

În perioada 2008-2016 s-au efectuat acte prin care 

comuna Aroneanu a valorificat prin vânzare suprafața de 

3200 mp și a cumpărat suprafața de 70.000 mp. 

Totodată s-au achiziționat o parte din terenurile private 

pe care se află lucrări publice (rețele electrice, alimentare 

cu apă și canalizare). 

Până în anul 2008 comuna Aroneanu nu 

avea reconstituite suprafețe de teren 

reprezentând vegetație forestieră 

(pădure) 

În perioada 2008-2016 comuna Aroneanu a obținut 

reconstituirea suprafeței de aproximativ 70 ha de pădure, 

în conformitate cu H.C.J.F.F. Iași. 

Am constatat prin H.C.L. Aroneanu că în inventarul 

comunei Aroneanu nu erau cuprinse încă 2 ha de pădure, 

îndreptând această omisiune. 

Pășunea publică nu dispunea de 

amenajări în vederea practicării 

pășunatului rațional și nici de sisteme de 

alimentare cu apă și adăpători pentru 

animale 

În perioada 2008-2016 în satul Rediu-Aldei s-au amenajat 

aproximativ 60 de ha de pășune în parcele a câte 

aproximativ 15 ha fiecare pentru a practica un pășunat 

rațional, acestea fiind îngrădite pentru a ușura 

supravegherea animalelor (împrejmuire pe aproximativ 

5,5 km de gard). 

S-a creat un sistem de alimentare cu apă a animalelor 

printr-o conductă de aducțiune din iazul Rediu-Aldei, o 

stație de pompare, două rezervoare de decantare, două 

rezervoare de stocare, o rețea de alimentare cu o lungime 

de 1.520 ml, o rețea de sub presiune prin pompare de 924 

ml, o rețea de distribuție de 570 ml și adăpătorile. 

În perioada 2008-2016 în satul Aroneanu, în zona Valea 

lui Borș, s-a asigurat un sistem de alimentare cu apă a 

animalelor din vechea rețea de alimentare cu apă potabilă 

a satului Dorobanț, printr-o rețea de 1.580 ml și 
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Administrarea domeniului public 
ȘI privat pânĂ   în anul 2008 

Administrarea domeniului public ȘI privat ÎN 
PERIOADA 2008-2016 

adăpătorile. 

În perioada 2008-2016 în satul Dorobanț s-a asigurat un 

sistem de alimentare cu apă a animalelor din rețeaua 

publică de alimentare administrată de S.C. ApaVital S.A. 

Iași, printr-o rețea de 1.311 ml și adăpătorile aferente. 

Pentru stânile din satele Aroneanu, Dorobanț și Rediu-

Aldei s-a asigurat atribuirea în folosință gratuită a unui 

vagon prin care să se asigure condiții de igienă în vederea 

depozitării şi procesării laptelui. 

În perioada 1989-2008 comuna Aroneanu 

nu a fost beneficiara vreunei lucrări de 

împădurire 

Cu fonduri nerambursabile s-au împădurit 51 ha de teren 

agricol degradat (40 de ha în satul Dorobanț și 11 ha în 

satul Rediu-Aldei). 

Până în anul 2008 nu exista serviciu de 

gospodărire comunală 

În perioada 2008-2016 s-a înființat și funcționează 

serviciul de gospodărire comunală prin care se 

administrează treburile publice de pe raza comunei 

Aroneanu (lucrări de întreținere, salubrizare, igienizare, 

decolmatare, deszăpezire, pe terenurile aparținând 

domeniului public al comunei Aroneanu și a clădirilor 

aferente). 

S-a înființat și funcționează atelierul de tâmplărie, care a 

fost finanțat prin fonduri nerambursabile.  

S-a achiziționat o autoutilitară și remorca aferentă prin 

care se asigură transportul materiilor și a materialelor 

necesare gospodăririi comunale precum și a personalului 

ce deservește lucrările respective. 

S-a achiziționat un buldoexcavator, cu fonduri 

nerambursabile, care este folosit la lucrările specifice 

gospodăririi comunale și la unele lucrări de investiții 

publice. 
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Capitolul  XII – 

 infrastructura DE ALIMENTARE CU gaz 
metan 

 
Alimentarea cu gaz metan  pânĂ  

în anul 2008 
Alimentarea cu gaz metan în perioada 2008 – 

2016 
Comuna Aroneanu dispunea de un studiu 

de prefezabilitate cu privire la gaz metan, 

nefiind identificate surse de finanțare 

nerambursabile pentru implementarea 

acestei idei. 

În perioada 2008-2016 s-a întocmit un studiu de 

fezabilitate pentru alimentare cu gaz metan în comuna 

Aroneanu. Soluția de racord este în Iași, în magistrala din 

zona podului Metalurgiei. Lucrarea a fost scoasă la 

licitație de două ori  la solicitările comunei Aroneanu de 

către Ministerul Economiei în vederea concesionării 

lucrării și exploatării ulterioare a acesteia de către un 

operator autorizat dar niciodată nu a prezentat interes 

pentru operatori datorită costurilor mari ale investiției și 

numărului redus de beneficiari. 

Actualmente purtăm discuții cu oficialitățile centrale în 

vederea modificării soluției din zona Podul Metalurgiei în 

zona Gazoductului Iași – Ungheni. În această variantă 

costurile ar fi mult mai mici și în acest fel poate va 

prezenta interes pentru vreun operator atestat în astfel de 

lucrări. 

 
Capitolul  XIII – 

 PREVENIREA INUNDAȚ IILOR, REGULARIZĂRI 
APE PLUVIALE ȘI TORENȚI 

 
PREVENIREA INUNDAȚ IILOR, 

REGULARIZĂRI APE PLUVIALE ȘI 
TORENȚI 

PREVENIREA INUNDAȚ IILOR, REGULARIZĂRI 
APE PLUVIALE ȘI TORENȚI 

Comuna Aroneanu este străbătută de 

două mari bazine hidrografice, Chirița și 

Ciricul. Dacă în ceea ce privește bazinul 

hidrografic Ciric există posibilitatea 

prevenirii inundațiilor prin cele două 

mari acumulări din Aroneanu și 

Dorobanț, bazinul hidrografic Chirița 

care străbate satul Rediu-Aldei nu avea 

lucrări de prevenire a inundațiilor. 

În perioada 2008-2016 s-a întocmit un studiu de 

fezabilitate pentru punerea în siguranță a iazului Rediu-

Aldei, urmând să identificăm soluții de finanțare 

nerambursabilă. 

S-au efectuat lucrări de regularizare a pârâului Chirița de 

la limita administrativă cu comuna Holboca până la iazul 

Rediu-Aldei, mărindu-se capacitatea de transport a apei 

în vederea prevenirii inundațiilor pentru gospodăriile 

oamenilor, investițiile private, infrastructura publică și 

culturile agricole. 
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Capitolul  XIV – 

 infrastructura DE broadband naȚional 
Ro-NET 

 
infrastructura DE broadband 

naȚional Ro-NET pânĂ În anul 2008 
infrastructura DE broadband naȚional Ro-NET 

În perioada 2008-2016 
Comuna Aroneanu nu dispunea de o 

infrastructură de broadband, accesul la 

internet fiind doar prin rețeaua 

telefonică. 

În perioada 2008-2016 comuna Aroneanu, alături de alte 

700 de localități, face parte dintr-un proiect de broadband 

naţional Ro-NET – ”Construirea unei infrastructuri 

naționale de broadband în zonele defavorizate, prin 

utilizarea fondurilor structurale”. Pe măsură ce se va 

finaliza investiția va exista posibilitatea ca operatori 

atestați să concesioneze acest serviciu și să-l dezvolte la 

nivel local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

Capitolul XV –  

PROIECTE, STUDII, DOCUMENTAŢ II TEHNICE 
prioritizate PENTRU PERIOADA 2016-2020 

în vederea accesĂrii de finanȚ Ă ri 
nerambursabile 

 
1. Modernizarea drumurilor de interes local în comuna Aroneanu (satele Aroneanu, 

Dorobanț, Rediu-Aldei și Șorogari). 

2. Reabilitare cu extindere și mansardare Cămin Cultural Aroneanu. 

3. Construire sediu administrativ al comunei Aroneanu. 

4. Planul Urbanistic General pentru perioada 2018-2028. 

5. Alimentare cu gaz metan racordat la gazoductul Iași-Ungheni. 

6. Amenajare terenuri de sport în curțile școlilor din satele Aroneanu și Dorobanț. 

7. Amenajare Piață  - la intrarea în satul Aroneanu. 

8. Amenajare iaz Aroneanu în vederea punerii în siguranță a digului și a obținerii 

autorizației de funcționare. 

9. Împădurirea terenului de deasupra Poligonului în vederea punerii în siguranță 

împotriva alunecărilor de teren – după achiziționarea terenurilor de la proprietari. 

10. Amenajare iaz Rediu-Aldei în vederea punerii în siguranță a digului și a obținerii 

autorizației de funcționare. 

11.  Amenajarea unui sistem de irigat în vederea punerii în siguranță a producției agricole 

în perioade nefavorabile (de secetă excesivă), în parteneriat cu utilizatorii terenurilor. 

12. Reabilitarea, consolidarea și mansardarea dispensarului medical – după obținerea 

acordului medicului stomatolog și al medicului de familie proprietari ai spațiului sau 

după aplicarea procedurii exproprierii, în condițiile legii. 

13. Canalizare ape uzate menajere în sat Rediu-Aldei. 

14. Extinderea și/sau modernizarea/reabilitarea rețelelor electrice în zonele rezidențiale, în 

funcție de dezvoltarea acestora. 

15. Extinderea rețelei de cablu internet broadband. 

16. Achiziție camion, tractor și remorcă necesare serviciului de gospodărire comunală. 

 

 
Primar, 

BENONI mORUZI 


