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PLAN DE ACŢIUNI 2013 
 

 
Nr. 
crt. 

Capitol din 
programul de 

guvernare 
2013-2016 

Obiectivul de 
guvernare 
prevazut 

Directia de 
actiune 

Actiunea/ 
Activitatea 
prevazuta 

Termen 
de 

realizare 

Observatii/
Parteneri 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
1 

 
DEZVOLTARE 

 SI 
ADMINISTRATIE 

 

Conformarea cu 
standardele de 
mediu prin 
dezvoltarea 
infrastructurii de 
apa-canal si 
statii de epurare 
si cresterea 
calitatii 
serviciilor 
aferente 

Conformarea cu 
standardele de 
mediu prin 
dezvoltarea 
infrastructurii de 
apa-canal si statii 
de epurare si 
cresterea calitatii 
serviciilor aferente 

Canalizarea 
comunei 

Ceuasu de 
Cîmpie 

 
SF si 

AVIZE 

2016 
 
 
 

stadiu 
ÎN  

CURS  

Consultanta de 
specialitate 

2 DEZVOLTARE 
 SI 

ADMINISTRATIE 
 

Conformarea cu 
standardele de 

mediu prin 
dezvoltarea 

infrastructurii de 
apa-canal si 

statii de epurare 
si cresterea 

calitatii 
serviciilor 
aferente 

Conformarea cu 
standardele de 

mediu prin 
dezvoltarea 

infrastructurii de 
apa-canal si statii 

de epurare si 
cresterea calitatii 

serviciilor aferente 

Introducerea 
apei potabile 

în loc. 
Herghelia 

 
 

SF si 
AVIZE 

2016 
 
 
 

stadiu 
ÎN  

CURS 

Consultanta de 
specialitate 

3 DEZVOLTARE 
 SI 

ADMINISTRATIE 
 

“Prioritizarea 
investitiilor si 

lucrarilor publice 
in contextul unei 

dezvoltari 
regionale 
durabile si 
echilibrate 

Moderniza
rea 

infrastruct
urii de 

transport 
prin 

reabilitare
a, 

refacerea 
si 

consolidar
ea 

drumurilor 
comunale 

Rebilitare 
DC139 
Culpiu 

 
SF+PT+ 

LICITATIE 
EXECUTIE  – 
suspendata 
– retrase 
fondurile 
prin OUG 

223/30.12.2008 

2016 
 
 

stadiu 
ÎN  

CURS 

Consultanta de 
specialitate 

4 DEZVOLTARE 
 SI 

ADMINISTRATIE 
 

“Prioritizarea 
investitiilor si 

lucrarilor publice 
in contextul unei 

dezvoltari 
regionale 
durabile si 
echilibrate 

Modernizarea 
infrastructurii de 
transport prin 
reabilitarea, 
refacerea si 
consolidarea 
drumurilor 
comunale 

Reabilitare 
drum 

comunal 
(asfaltare) 
Sabed – 
Bozed 

 

2016 
 
 

stadiu 
ÎN  

CURS 

Consultanta de 
specialitate 
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SF 
5 DEZVOLTARE 

 SI 
ADMINISTRATIE 

 

“Prioritizarea 
investitiilor si 

lucrarilor publice 
in contextul unei 

dezvoltari 
regionale 
durabile si 
echilibrate 

Modernizarea 
infrastructurii de 
transport prin 
reabilitarea, 
refacerea si 
consolidarea 
drumurilor 
comunale 

Reabilitare 
drum 

comunal 
(asfaltare) 
Voiniceni  

 
SF 

2016 
 
 

stadiu 
ÎN  

CURS 

Consultanta de 
specialitate 

6 DEZVOLTARE 
 SI 

ADMINISTRATIE 
 

“Prioritizarea 
investitiilor si 

lucrarilor publice 
in contextul unei 

dezvoltari 
regionale 
durabile si 
echilibrate 

Modernizarea 
infrastructurii de 
transport prin 
reabilitarea, 
refacerea si 
consolidarea 
drumurilor 
comunale 

Reabilitare 
drum 

comunal 
(asfaltare) 
Herghelia 

 
SF 

2016 
 
 

stadiu 
ÎN  

CURS 

Consultanta de 
specialitate 

7 DEZVOLTARE 
 SI 

ADMINISTRATIE 
 

“Prioritizarea 
investitiilor si 

lucrarilor publice 
in contextul unei 

dezvoltari 
regionale 
durabile si 
echilibrate 

Modernizarea 
infrastructurii de 
transport prin 
reabilitarea, 
refacerea si 
consolidarea 
drumurilor 
comunale 

Rebilitare 
drum 

comunal 
Voiniceni - 
Porumbeni 

2016 
 
 

stadiu 
ÎN  

CURS 

Consultanta de 
specialitate 

8 DEZVOLTARE 
 SI 

ADMINISTRATIE 
 

“Prioritizarea 
investitiilor si 

lucrarilor publice 
in contextul unei 

dezvoltari 
regionale 
durabile si 
echilibrate 

“Prioritizarea 
investitiilor si 

lucrarilor publice 
in contextul unei 

dezvoltari 
regionale durabile 

si echilibrate 

Regularizare  
Cursuri de apă 

În satele: 
Ceuasu 

Herghelia 
Cîmpenita 
Voiniceni 

2016 
 

stadiu 
ÎN  

CURS 

Consultanta de 
specialitate 

9 DEZVOLTARE 
 SI 

ADMINISTRATIE 
 

“Prioritizarea 
investitiilor si 

lucrarilor publice 
in contextul unei 

dezvoltari 
regionale 
durabile si 
echilibrate 

“Prioritizarea 
investitiilor si 

lucrarilor publice 
in contextul unei 

dezvoltari 
regionale durabile 

si echilibrate 

Amenajari 
trotuare 

comunale 
20 km 

 
 

2016 
 

stadiu 
PARTIAL 

REALIZAT 
 

Consultanta de 
specialitate 

10 DEZVOLTARE 
 SI 

ADMINISTRATIE 
 

“Prioritizarea 
investitiilor si 

lucrarilor publice 
in contextul unei 

dezvoltari 
regionale 
durabile si 
echilibrate 

“Prioritizarea 
investitiilor si 

lucrarilor publice 
in contextul unei 

dezvoltari 
regionale durabile 

si echilibrate 

Dotare cu 
cosuri de gunoi 

în satele 
apartinatoare 

2014 
 
 

stadiu 
PARTIAL 

REALIZAT 
 

Consultanta de 
specialitate 

11 DEZVOLTARE 
 SI 

ADMINISTRATIE 
 

“Prioritizarea 
investitiilor si 

lucrarilor publice 
in contextul unei 

dezvoltari 
regionale 
durabile si 
echilibrate 

“Prioritizarea 
investitiilor si 

lucrarilor publice 
in contextul unei 

dezvoltari 
regionale durabile 

si echilibrate 

Reabilitare 
Scoala 

Generala 
Voiniceni 

2015 
 
 

stadiu 
PARTIAL 

REALIZAT 
 

Consultanta de 
specialitate 

12 DEZVOLTARE 
 SI 

ADMINISTRATIE 
 

“Prioritizarea 
investitiilor si 

lucrarilor publice 
in contextul unei 

dezvoltari 
regionale 
durabile si 
echilibrate 

“Prioritizarea 
investitiilor si 

lucrarilor publice 
in contextul unei 

dezvoltari 
regionale durabile 

si echilibrate 

Construire 
gradinita 

Ceuasu de 
Cîmpie 

2016 
 

stadiu 
ÎN 

CURS 
 

Consultanta de 
specialitate 
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13 DEZVOLTARE 
 SI 

ADMINISTRATIE 
 

“Prioritizarea 
investitiilor si 
lucrarilor publice 
in contextul unei 
dezvoltari 
regionale 
durabile si 
echilibrate 

“Prioritizarea 
investitiilor si 
lucrarilor publice 
in contextul unei 
dezvoltari 
regionale durabile 
si echilibrate 

Reabilitare 
Scoala 

Generala  
Ceuasu de 

Cîmpie 
 

SF  

2015 
 

stadiu 
ÎN 

CURS 
 

Consultanta de 
specialitate 

14 DEZVOLTARE 
 SI 

ADMINISTRATIE 
 

“Prioritizarea 
investitiilor si 
lucrarilor publice 
in contextul unei 
dezvoltari 
regionale 
durabile si 
echilibrate 

“Prioritizarea 
investitiilor si 
lucrarilor publice 
in contextul unei 
dezvoltari 
regionale durabile 
si echilibrate 

Reabilitare 
Scoala 

Generala 
Culpiu 

2015 
 
 

stadiu 
ÎN 

CURS 
 

Consultanta de 
specialitate 

15 DEZVOLTARE 
 SI 

ADMINISTRATIE 
 

“Prioritizarea 
investitiilor si 
lucrarilor publice 
in contextul unei 
dezvoltari 
regionale 
durabile si 
echilibrate 

“Prioritizarea 
investitiilor si 
lucrarilor publice 
in contextul unei 
dezvoltari 
regionale durabile 
si echilibrate 

Reabilitare 
Scoala 

Generala 
Herghelia 

2015 
 

stadiu 
ÎN 

CURS 
 

Consultanta de 
specialitate 

16 DEZVOLTARE 
 SI 

ADMINISTRATIE 
 

“Prioritizarea 
investitiilor si 
lucrarilor publice 
in contextul unei 
dezvoltari 
regionale 
durabile si 
echilibrate 

“Prioritizarea 
investitiilor si 
lucrarilor publice 
in contextul unei 
dezvoltari 
regionale durabile 
si echilibrate 

Reabilitare 
Gradinita 
Voiniceni 

2015 
 
 

stadiu 
PARTIAL 

REALIZAT 
 

Consultanta de 
specialitate 

17 DEZVOLTARE 
 SI 

ADMINISTRATIE 
 

“Prioritizarea 
investitiilor si 
lucrarilor publice 
in contextul unei 
dezvoltari 
regionale 
durabile si 
echilibrate 

“Prioritizarea 
investitiilor si 
lucrarilor publice 
in contextul unei 
dezvoltari 
regionale durabile 
si echilibrate 

Reabilitare 
Scoala 

Generala + 
Gradinita 

Bozed 

2015 
 

stadiu 
ÎN 

CURS 
 

Consultanta de 
specialitate 

18 DEZVOLTARE 
 SI 

ADMINISTRATIE 
 

“Prioritizarea 
investitiilor si 
lucrarilor publice 
in contextul unei 
dezvoltari 
regionale 
durabile si 
echilibrate 

“Prioritizarea 
investitiilor si 
lucrarilor publice 
in contextul unei 
dezvoltari 
regionale durabile 
si echilibrate 

Reabilitare 
Scoala 

Generala 
Sabed 

 

2015 
 

stadiu 
PARTIAL 

REALIZAT 
 

Consultanta de 
specialitate 

19 DEZVOLTARE 
 SI 

ADMINISTRATIE 
 

“Prioritizarea 
investitiilor si 
lucrarilor publice 
in contextul unei 
dezvoltari 
regionale 
durabile si 
echilibrate 

“Prioritizarea 
investitiilor si 
lucrarilor publice 
in contextul unei 
dezvoltari 
regionale durabile 
si echilibrate 

Reabilitare 
Gradinita 

Sabed 

2015 
 
 

stadiu 
PARTIAL 

REALIZAT 
 

Consultanta de 
specialitate 

20 DEZVOLTARE 
 SI 

ADMINISTRATIE 
 

“Prioritizarea 
investitiilor si 
lucrarilor publice 
in contextul unei 
dezvoltari 
regionale 
durabile si 
echilibrate 

“Prioritizarea 
investitiilor si 
lucrarilor publice 
in contextul unei 
dezvoltari 
regionale durabile 
si echilibrate 

Reabilitare 
Camin Cultural 

Voiniceni 

2015 
 

stadiu 
PARTIAL 

REALIZAT 
 

Consultanta de 
specialitate 

21 DEZVOLTARE 
 SI 

“Prioritizarea 
investitiilor si 

“Prioritizarea 
investitiilor si 

Reabilitare 
Camin Cultural 

2015 
 

Consultanta de 
specialitate 
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ADMINISTRATIE 
 

lucrarilor publice 
in contextul unei 
dezvoltari 
regionale 
durabile si 
echilibrate 

lucrarilor publice 
in contextul unei 

dezvoltari 
regionale durabile 

si echilibrate 

Porumbeni  
stadiu 

PARTIAL 
REALIZAT 

 

22 DEZVOLTARE 
 SI 

ADMINISTRATIE 
 

“Prioritizarea 
investitiilor si 
lucrarilor publice 
in contextul unei 
dezvoltari 
regionale 
durabile si 
echilibrate 

“Prioritizarea 
investitiilor si 

lucrarilor publice 
in contextul unei 

dezvoltari 
regionale durabile 

si echilibrate 

Reabilitare 
Camin Cultural 

Ceuasu de 
Cîmpie 

2015 
 
 

stadiu 
PARTIAL 

REALIZAT 
 

Consultanta de 
specialitate 

23 DEZVOLTARE 
 SI 

ADMINISTRATIE 
 

“Prioritizarea 
investitiilor si 

lucrarilor publice 
in contextul unei 

dezvoltari 
regionale 
durabile si 
echilibrate 

“Prioritizarea 
investitiilor si 

lucrarilor publice 
in contextul unei 

dezvoltari 
regionale durabile 

si echilibrate 

Reabilitare 
acoperis Camin 

Cultural 
Bozed 

 

2014 
 

stadiu 
PARTIAL 

REALIZAT 
 

Consultanta de 
specialitate 

 

 
  PRIMAR                                                                  SECRETAR 

      Szabo Jozsef Levente                                                                   Domocos Maria 
 


