
PLANUL DE ACŢIUNI  

PE ANUL 2011 
 

Nr. 

crt. 

Capitolul din programul de 

guvernare 2009 - 2012 

Obiectivul de 

guvernare prevăzut 

Direcţia de acţiune Acţiunea/activitatea 

prevăzută 

Termen 

de 

realizare 

Observaţii/ 

Parteneri 

1 Capitolul 10 – Tineret şi sport 2 - Sport Construirea de stadioane şi de baze sportive 
pentru disciplinele olimpice, conform 
cerinţelor Comitetului Olimpic Internaţional 

Construire sală de sport 
Livezeni 
 

2011 Finanţator CNI 
În curs de 
execuţie 

2 Capitolul 10 – Tineret şi sport 2 - Sport Construirea de stadioane şi de baze sportive 
pentru disciplinele olimpice, conform 
cerinţelor Comitetului Olimpic Internaţional 

Construire bază sportivă 
Ivăneşti 
 
 

2011 H.G. nr. 
1424/2008 
În curs de 
execuţie 

3 Capitolul 16 – Politici de 
dezvoltare regională, 
infrastructură publică de interes 
local şi turism-Politici de 
dezvoltare teritorială 

1 - Operaţionalizarea 
strategiei de dezvoltare 
teritorială a României 

Program de acţiune privind finanţarea 
elaborării planurilor urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de urbanism aferente 

Avizarea documentaţiei 
P.U.G. 
 
 
 

2011 În curs de avizare 
 
 
 
 

4 Capitolul 15 – Agricultură şi 
dezvoltare rurală. Proprietate şi 
cadastru 

5 - Accelerarea 
procesului de 
dezvoltare rurală 

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
de bază: drumuri, reţele de apă şi canalizare, 
gestionarea deşeurilor 

Lucrări de extindere a 
reţelei de apă potabilă 

2011 Întârzieri în 
acordarea 
fondurilor 

5 Capitolul 15 – Agricultură şi 
dezvoltare rurală. Proprietate şi 
cadastru 

5 - Accelerarea 
procesului de 
dezvoltare rurală 

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
de bază: drumuri, reţele de apă şi canalizare, 
gestionarea deşeurilor 

Proiect de execuţie şi 
asistenţă tehnică sistem de 
canalizare comuna Livezeni 

2011 Proiect depus la 
Fondul de Mediu 
 

6 Capitolul 15 – Agricultură şi 
dezvoltare rurală. Proprietate şi 
cadastru 

5 - Accelerarea 
procesului de 
dezvoltare rurală 

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
de bază: drumuri, reţele de apă şi canalizare, 
gestionarea deşeurilor. renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor 
de bază pentru economia şi populaţia rurală 
şi punerea în valoare a moştenirii rurale 

Modernizare străzi 
secundare comuna 
Livezeni. Construire 
grădiniţă cu program 
prelungit în comuna 
Livezeni. Dotare aşezământ 
cultural în comuna Livezeni 

2011 Proiect depus la 
P.N.D.R., măsura 
322 
 
 
 
 

7 Capitolul 5 – Educaţie  3 - Descentralizarea 
învăţământului 
preuniversitar şi 
creşterea autonomiei 
şcolilor 

Finanţare complementară Extinderea şi reabilitarea 
şcolilor generale din 
comuna Livezeni, judeţul 
Mureş 
 
 

2011 Câştigat 
finanţarea 
proiectului 
Este în curs de 
licitaţie pentru 
execuţie 

8 Capitolul 5 – Educaţie  3 - Descentralizarea 
învăţământului 
preuniversitar şi 
creşterea autonomiei 
şcolilor 

Finanţare complementară Continuare construcţii 
Şcoala Sânişor 
 
 
 

2011 Proiect preluat de 
la Inspectoratul 
Şcolar Judeţean 
 
 

 


