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      ROMÂNIA                     Anexa nr. ___ la Hotărârea 

JUDEȚUL VASLUI                    Nr.____din _______ 2017 

COMUNA HOCENI 

     = PRIMAR=  
 

 

PROGRAMUL PRINCIPALELOR OBIECTIVE DE DEZVOLTARE 

ECONOMICO – SOCIALĂ A COMUNEI HOCENI ÎN ANUL 2017 
 

Domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, 

 

 Administraţia publică se constituie din punct de vedere organizatoric ca un 

sistem compus din instituţii a căror funcţionare se întrepătrunde şi se 

intercondiţionează. La rândul său structura administraţiei publice desemnează pe 

deoparte componentele instituţionale ale sistemului administrativ, iar pe de altă parte 

componentele funcţionale ale fiecarei instituţii. 

 Autonomia locală priveşte organizarea şi funcţionarea administraţiei publice 

locale şi reprezintă dreptul sşi capacitatea efectivă a autoritaţilor administraţiei publice 

locale de a rezolva şi gestiona în nume propriu şi sub responsabilitatea lor o parte 

importantă a activităţilor publice în interesul comunităţii locale pe care o reprezintă. 

 Analizând toate activităţile ce se desfăşoară în comuna Hoceni, cunoscând 

veniturile şi condiţiile în care trăiesc locuitorii comunei noastre, putem spune că starea 

social-economică este bună, lucru ce ne determină să menţinem acest trend care să 

revigoreze toate activităţile pentru a funcţiona la parametrii normali şi cu respectarea 

strictă a legalitaţii. 

 Urmare a prezentărilor din Raportul privind starea economică şi socială a 

comunei s-a desprins uşor faptul că, administraţia publică locală este organismul 

principal care a contribuit la dezvoltarea comunităţii urmărind îndeaproape crearea unor 

condiţii social economice mai bune. 

 Ca orice instituţie, şi administraţia publică locală a comunei Hoceni face la 

început de an un bilanţ pentru anul care a trecut, pe care eu l-am prezentat sub forma 

unui Raport şi un Plan prin care se stabilesc o serie de obiective ce urmează a fi 

înfăptuite în anul 2017 şi în anii următori. 

Aşa cum am procedat şi în anii anteriori cred că şi în perioada următoare 

Consiliul Local va fi alături de executiv printr-o bună colaborare, arătând că 

administraţia publică locală conlucrează la rezolvarea problemelor comunităţii, 

realizării de obiective, atragerea de fonduri şi crearea condiţiilor optime în limitele 

legii, atât pentru locuitori, cât şi pentru întreprinzătorii particulari. 

Ca Primar am arătat în multe ocazii că sunt dispus să susțin dezvoltarea 

activităţilor economice private, a instituţiilor publice şi sociale, urmărind crearea 

locurilor de muncă, atragerea de venituri la bugetul local, îmbunătăţirea serviciilor, 

elemente esenţiale în dezvoltarea unei comunităţi. 

Nu pot să planific activităţile şi obiectivele întreprinzătorilor particulari, pot însă 

să-i îndrum să-şi îmbunătăţească activităţile conform legii şi normelor uniunii europene 

şi îi asigur de o susţinere a administraţiei  publice locale în condiţiile legii. 

Pot să fac propuneri privind realizarea unor activităţi şi obiective care vor fi 

realizate cu bani de la bugetul local, cele cu iînsemnătate mai mica, iar cele cu valori 

mai mari prin atragerea de fonduri de la diferite surse de finanţare prin care urmăresc 

îmbunătăţirea infrastructurii rurale şi schimbarea imaginii comunităţii noastre. 
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Ştim că investiţiile atrase au însemnătate maximă în urma cărora se schimbă 

înfăţişarea comunităţilor, se creează locuri de muncă şi condiţii mai bune de trai şi 

urmărim să realizăm următoarele: 

Satul Hoceni: 

 Decolmatarea pârâului Şişcani, Tomşa, Hoceni – pârâu Bujor, proiect depus la 

Administrația Națională ”Apele Române” sub denumirea ”Creșterea capacității de 

transport a albiilor râurilor Oțeleni și Câșla” 

 Continuarea lucrărilor la drumul comunal DC 166 Hoceni – Barboşi; 

 Construirea unui nou sediu de primărie; 

 Construirea unui Cămin cultural și Bibliotecă comunala – cladire nouă; 

 Construirea unui „Complex sportiv-comuna Hoceni”, prin CNI conform 

Progranmului instituit de H.G. nr. 1133/2013; 

              Se vor avea în vedere atragerea investitorilor care să investească în: 

 Parcuri eoliene de producere a energiei; 

 Construirea unei staţii de carburant. 
 

Satul Barboşi: 

 Asfaltarea străzilor, 

 Construirea unei reţele de alimentare cu apă şi staţie de epurare ape uzate;  

 Regularizarea pârâului Barboşi ce străbate păşunea; 

 Asigurarea legăturii pe DC 166 Barbosi – Vutcani; 

 Construirea unei baze sportive cu teren de fotbal omologabil tip 1; 

 Construirea unei săli de sport. 
 

Satul Deleni: 

 Proiect tehnic și executarea de lucrări de asfaltare a străzilor sătești;  

 Reparaţii capitale la şcoala veche; 

 Împietruirea drumurilor sătești. 

 

Satul Oţeleni: 

 Continuarea lucrărilor de modernizare a 6,5 Km de drumuri şi străzi; 

 Decolmatarea pârâului ce străbate satul, prin proiectul menţionat la satul Hoceni  

 Construirea a doua poduri; 
 

Satul Şişcani: 

 Construirea unei reţele de alimentare cu apă şi canalizare şi staţie de epurare ape 

uzate; 

 Locuinţă protejată; 

 Reparaţii capitale la şcoala veche; 
 

Satul Tomşa: 

 Construirea unei reţele de alimentare cu apă şi canalizare şi staţie de epurare ape 

uzate; 

 Înfiinţarea unui centru de tip respiro pentru persoanele cu dizabilităţi; 

 Iluminat stradal din surse regenerabile proiect în curs de promovare; 

 

  Vom avea în vedere permanent reparaţia drumurilor împietruite pe o lungime de 17 

Km, în toate satele comunei;  

  Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Sistemului de Iluminat Public din localităţile 

comunei Hoceni;  

  Realizarea unor proiecte ce vizează producerea de energie din surse regenerabile;  
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  Menţinerea curăţeniei şi ordinii în satele componente comunei Hoceni;  

  Menţinerea în stare de funcţionare a iluminatului public; 

 Întocmirea de studii de fezabilitate şi proiecte privind întreţinerea şi modernizarea 

infrastructurii din comuna Hoceni; 

  Întreţinerea şi modernizarea obictivelor din proprietatea Consiliului Local; 

  Dezvoltarea activităţilor cultural artistice. 

 

Obiectivele enumerate mai sus sunt cuprinse în strategia de dezvoltare a comunei 

adoptată de Consiliul local la propunerea primarului, necesare şi importante, care 

implică pregătirea atragerii de fonduri externe, deoarece bugetul local nu are 

posibilitatea susţinerii financiare a unor astfel de investiţii. Cu sume de la bugetul local 

urmând să se facă lucrările mai mici din aceste obiective şi altele de însemnătate mult 

mai mică care vizează cheltuieli de strictă necesitate pentru funcţionarea activităţilor de 

interes local. 

 Lista obiectivelor propuse pe sate în unele cazuri se repetă, multe dintre ele fiind 

începute în anii anteriori, altele propuse şi neîncepute, având ca motiv lipsa de fonduri.  

Suntem constienţi că şi de această dată propunerile nu se vor realiza în totalitate 

în anul 2017, ştim însă că este important să le avem în atenţie, fie pentru finalizare, fie 

pentru promovare, în cazul unor posibilităţi financiare. 

              Această listă poate fi completată de către dumneavoastră cu obiective care să 

prezinte interes public. 

   Cred că în ultimii ani în comuna Hoceni s-au derulat lucrări şi investişii 

importante în fiecare sat şi sper ca în perioada următoare, ţinând cont de previziunile 

deschiderii unor surse de finanţare, Executivul şi Consiliul Local au pregătirea şi 

experienţa implementării programelor ce vizează  atingerea obiectivelor mai sus arătate. 

 Vom urmării permanent crearea unui cadru legislativ local care să corespundă 

nevoilor locuitorilor şi vom proceda la îndrumarea lor spre a-şi întreţine mai bine 

gospodăriile, să atragă şi ei surse financiare prin proiecte în domeniul agricol şi 

creşterea animalelor, punând pe primul plan munca şi având ca obiectiv dezvoltarea 

rurală şi creşterea nivelului de trai. 

Am certitudinea că voi fi ajutat, ca şi până acum, de autoritaţile judeţului şi de 

Guvernul României, cer şefilor instituţiilor publice şi private locale să lucreze cu 

profesionalism, să-şi perfecţioneze activităţile şi să respecte legea. Totodată cer 

Consiliului Local, atât fiecărei persoane în parte, cât şi instituţiei, să colaboreze cu 

locuitorii, instituţiile publice şi Executivul, în direcţia îmbunătăţirii stării social- 

economice a locuitorilor comunei Hoceni. 

 

  

 

Primar,  

 

Vasile Țabără 




