PLAN DE MĂSURI ŞI ACŢIUNI
Nr.
crt.

OBIECTIVUL

ACŢIUNEA

PERIOADA

INTEGRARE EUROPEANĂ
- Elaborarea şi adoptarea de hotărâri şi
programe pe baza Strategiei de Dezvoltare
Durabilă a Uniunii Europene, Politicilor de
Dezvoltare Regională, Politicii Agricole
Comune şi a altor documente programatice
ale Uniunii Europene;
1.

Fundamentarea politicilor
publice pe principiile şi
orientările formulate în
documentele Uniunii Europene

2008–2013

- Realizarea unui plan de acţiune pentru
implementarea politicilor publice ale Uniunii
Europene la nivelul localităţii.

2008–2013

- Întocmirea unui portofoliu de proiecte
pentru dezvoltarea economico-socială a
localităţii în vederea accesării fondurilor de
pre-aderare şi a fondurilor structurale;

2008–2013

- Întocmirea şi depunerea de cereri de
finanţare, în vederea obţinerii de fonduri
externe
nerambursabile,
în
cadrul
programelor pentru care administraţia
publică, este aplicant eligibil.

2008–2013

EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ
1.

Reabilitarea şi modernizarea
unităţilor şcolare

2.

Modernizarea instituţiilor de
cultură

3.

Valorificarea patrimoniului
cultural

- Reabilitarea şi modernizarea unităţilor
şcolare şi preşcolare
- Reabilitarea şi modernizarea căminului
cultural din satele Buzoieşti, Şerboieni,
Ioneşti, Vulpeşti şi Cornăţel
- Organizarea de expoziţii şi comunicări,
editarea de materiale informative, în vederea
promovării patrimoniului cultural local şi
naţional.

2008–2013

- Înfiinţarea Muzeului sătesc şi a Bibliotecii
comunale

2008–2013

2008–2013
2008–2013

PROTECŢIE SOCIALĂ

1.

Modernizarea serviciilor publice

- Amenajarea şi dotarea spaţiului destinat
serviciului pentru situaţii de urgenţă

2008–2013

- Înfiinţarea unui Centru social.

2008–2013

SĂNĂTATE

1.

Îmbunătăţirea sistemului de
finanţare a unităţilor medicale

- Asigurarea condiţiilor de desfăşurare a unei
activităţi corespunzătoare a unităţilor sanitare.

2008–2013

- Reabilitarea şi modernizarea celor 2
dispensare medicale

2008–2013

AGRICULTURA

1.

2.

Stimularea transformării
gospodăriilor ţărăneşti în ferme
familiale cu caracter comercial
Sprijinirea valorificării
producţiei agricole prin masuri
de piaţa

- Asistenţă acordata fermierilor in vederea
întocmirii de proiecte viabile pentru obţinerea
de
finanţare
nerambursabila
pentru
modernizarea exploataţiilor.
- Încurajarea parteneriatului public-privat în
vederea achiziţionării şi/sau prelucrării
produselor agricole, prin înfiinţarea unor
centre de preluare şi/sau procesare în comună.

2008–2013

2008–2013

2008–2013
-Organizarea de cursuri de calificare in
diverse meserii agricole, in aşa fel încât toţi
cei care lucrează in domeniu sa cunoască
noutăţile tehnologice, legislaţia naţionala si
comunitara in domeniu.

3.

Implementarea tehnicilor
agricole moderne şi performante
-Organizarea de seminarii, simpozioane,
prin perfecţionarea continuă a
dezbateri, mese rotunde, întâlniri cu
pregătirii profesionale
producătorii agricoli in vederea aducerii la
cunoştinţa acestora a noutăţilor in domeniul
agricol si a supune dezbaterii diverse teme
care prezintă interes din punct de vedere
tehnic, tehnologic, legislativ etc.

2008–2013

-Întocmirea şi punerea la dispoziţia
producătorilor agricoli a unor proiecte tip
pentru organizarea unor microferme de
creşterea ovinelor, puilor de carne, găinilor
ouătoare.

2008–2013

INFRASTRUCTURĂ ŞI GOSPODĂRIE COMUNALĂ

1.

2.

- Menţinerea în stare de viabilitate a reţelei de
drumuri prin reparare, întreţinere curentă şi
periodică, reparaţii capitale şi modernizări.
- Extinderea sistemului de alimentare cu apă

Refacerea infrastructurii şi
modernizarea transporturilor

Asigurarea calităţii nivelului de
trai a locuitorilor din comună

2008–2013
2008–2013

- Înfiinţarea sistemului de canalizare

2008–2013

- Înfiinţarea sistemului de alimentare gaze
naturale

2008–2013

- Modernizarea şi extinderea reţelei de
iluminat public

2008–2013

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

1.

- Adoptarea unui sistem de norme, standarde
Întărirea
capacităţii
de
şi reglementări compatibile cu exigenţele
implementare a legislaţiei in
Uniunii Europene
domeniul informaţiei de mediu

2008–2013

-Participarea la sesiuni de instruire organizate

2008–2013

2.

Consolidarea capacităţii de
implementare în domeniul
gestionării deşeurilor

la nivel judeţean, regional şi naţional.
- Promovarea unui proiect privind
gestionarea corespunzătoare a deşeurilor
menajere în asociere cu Consiliul Local
Recea.

2008–2013

TURISM ŞI SPORT
- Evidenţierea potenţialului turistic existent
pe teritoriul comunei Buzoieşti
1.

2.

Creşterea atractivităţii turistice
şi
dezvoltarea
serviciilor -Valorificarea potenţialului turistic prin
turistice în comună
îmbunătăţirea infrastructurii necesare şi
luarea unor măsuri pentru o mai bună
organizare a activităţilor turistice din punct de
vedere administrativ
- Amenajarea terenurilor de sport
Creşterea
atractivităţii - Amenajarea spaţiilor verzi
activităţilor sportive
- Construirea unui săli de sport în satul
Vulpeşti

2008–2013

2008–2013

2008–2013
2008–2013
2008–2013

