Comuna FOROTIC - Primăria Comunei FOROTIC
Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Forotic 2017-2020
IV.4. MĂSURI DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ
Axa strategică 1: INFRASTRUCTURĂ ȘI UTILITĂȚI PUBLICE
Măsura 1.1. Reabilitarea/modernizarea infrastructurii
rutiere:
o Reabilitarea drumului DJ 572;
o Reabilitare drum comunal;
o Construire poduri rutiere în localitățile comunei:
 Forotic (1);
 Comorîşte (1);
 Surducu Mareu Mare (1);
o Reabilitarea/modernizarea uliţelor interioare, în
localităţile comunei: Forotic, Comorîşte, Surducu
Mareu Mare, Brezon;
o Reabilitare poduri și podețe case (cca.500), în
localităţile comunei: Forotic, Comorîşte, Surducu
Mareu Mare, Brezon;
o Reabilitare/modernizare drumuri vicinale/agricole în
localităţile comunei: Forotic, Comorîşte, Surducu
Mare, Brezon;
o Reabilitare drumuri forestiere în localităţile comunei:
Forotic, Comorîşte, Surducu Mare, Brezon;
o Măsuri de semnalizare rutieră și menținerea
siguranței rutiere;
o Alte măsuri din domeniu;

Activităţi
- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic (pentru cele
care nu au);
- identificare surse de finanţare şi întocmire cerere de finanţare;
- implementarea proiectului de investiţii din fondurile obţinute
după semnarea contractului pe etape (întocmire caiet de sarcini,
licitaţie de lucrări, stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei,
derularea lucrărilor, recepţia lucrărilor etc);

- montare semanlizatoare rutiere și indicatoare de orientare;
Măsura 1.2. Asigurarea alimentării cu apă potabilă de
Activităţi
bună calitate a localităţilor comunei,
igienizarea fântânilor publice
o Realizare sisteme de alimentare cu apă potabilă în - întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic;
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localitățile comunei;
- identificare surse de finanţare şi întocmire cerere de finanţare;
o Reabilitarea/modernizarea/extinderea sistemelor de - implementarea proiectului de investiţii din fondurile obţinute
alimentare cu apă potabilă a localităților comunei;
după semnarea contractului pe etape (întocmire caiet de sarcini,
o Forarea de fântâni pe izlazul comunal, cu sistem de
licitaţie de lucrări, stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei,
derularea lucrărilor, recepţia lucrărilor etc);
panori solare;
o Înființarea/forarea/reabilitare de fântâni publice (cca.
60) pentru apa potabila în localităţile comunei:
Forotic, Comorîşte, Surducu Mare, Brezon;
o Igienizarea fântânilor publice din localitățile comunei; -realizare lucrări de igienizare fântâni publice;
o Înființarea/autorizarea
serviciului
public
de -întocmire documentație și autorizare serviciul public de
alimentare cu apă/canalizare comunal de către Autoritatea
alimentare/canalizare comunală;
Națională pentru Regelmentarea Serviciilor Publice - Deva;
o Alte măsuri din domeniu;
Măsura 1.3. Realizare sisteme de canalizare și stații de epurare
Activităţi
în localitățile comunei; realizarea/reabilitarea
reţelelor de canalizare pluvială
 Realizare sisteme de canalizare menajeră și stații de
- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic;
epurare în localitățile comunei;
- identificare surse de finanţare şi întocmire cerere de finanţare;
o Reabilitarea/modernizarea/extinderea sistemelor de
- implementarea proiectului de investiţii din fondurile obţinute
canalizare în localitățile comunei;
după semnarea contractului pe etape (întocmire caiet de sarcini,
o Reabilitarea/modernizarea stații de epurare în localitățile
licitaţie de lucrări, stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei,
comunei;
derularea lucrărilor, recepţia lucrărilor etc);
o Înființare sistem fose septice (3 gospodării) în zonele cu
densitate mică de gospodării;
o Realizare/modernizare/extindere rețea canalizare pluvială
în localitățile comunei;
o Curățire și betonare rigole de scurgere pluvială în
localitățile comunei;
o Înființarea/autorizarea serviciului public de
alimentare/canalizare comunală;
o Alte măsuri din domeniu;
-vezi măsura 1.2.;
Măsura 1.4. Introducere sistem încălzire centralizată și
panouri solare

Activităţi
- evaluare construire sistem de încălzire centralizată pentru
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o Introducere centrale termice în:
fiecare obiectiv;
 Bisericile (3) din localităţile comunei: Forotic, - întocmire proiect tehnic pentru introducere sistem de încalzire
centralizată;
Comorîşte, Surducu Mare și Capela din Brezon;
 Căminele culturale (2) din localităţile comunei: - selectare firmă de execuţie;
- contractare firmă de execuţie;
Comorîşte, Surducu Mare;
- realizare investiţie şi recepţie;
 Postul de poliție;
 Dispesarele medicale și punctele medicale din
localităţile comunei: Forotic, Comorîşte, Surducu
Mare, Brezon;
 Sediul Primăriei Forotic;
 Alte obiective de interes public/privat;
o Introducere sisteme de panouri solare în:
 Bisericile/casele parohiale din localităţile comunei: - evaluare construire sistem de panouri solare pentru
fiecare obiectiv;
Forotic, Comorîşte, Surducu Mare, Brezon;
 Căminele culturale (2) din localităţile comunei: - întocmire proiect tehnic pentru introducere sistem de
panouri solare;
Comorîşte, Surducu Mare;
selectare firmă de execuţie;
 Dispesarele medicale și punctele medicale din
localităţile comunei: Forotic, Comorîşte, Surducu - contractare firmă de execuţie;
- realizare investiţie şi recepţie;
Mare, Brezon;
 Sediul Primăriei Forotic;
 Alte obiective de interes public/privat;
o
Alte măsuri din domeniu;
Măsura 1.6. Extindere rețea de comunicații
Activităţi
o Acoperire cu toate rețelele de comunicații/cablu
- contactare operatori din domeniu pentru înființare/extindere
rețea;
- realizare investiţie de către operatorul rețelei de cablu TV/net;
Axa strategică 2: ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI DE AFACERI ȘI DEZVOLTAREA TURISMULUI
Măsura 2.1. Dezvoltarea economiei rurale prin sprijinirea
Activităţi
firmelor existente, încurajarea spiritului
antreprenorial, dezvoltarea serviciilor suport
pentru afaceri
- acordare de facilități întreprinzătorilor locali;
o Susținerea întreprinzătorilor locali pentru înființarea de
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 centre de colectare fructe, fructe de pădure, lapte,
carne etc;
 fabrici de gemuri, sucuri naturale, produse
lactate, abator, îmbuteliat apă plată, pâine etc.;
 ateliere de artizanat,
 ateliere meşteşugăreşti;
 fabrici de prelucrare a lemnului, mobilier etc.;
 exploatații forestiere etc;
o Promovarea surselor de finanţare pentru întreprinzători - diseminare informații legate de sursele de finanțare 2014puse la dispoziţie de comunitatea europeană pentru
2020 pentru producție, servicii în mediul rural, turism etc;
perioada 2014-2020 și programelor guvernamentale
pentru IMM-uri (culturi vegetale, pomicultură, apicultură, zootehnie,
turism, industria lemnului, silvicultură etc);
o Formarea unor asociaţii, cercuri profesionale, etc pentru
-promovarea activitatii GAL si a oportunitatilor de
încurajarea accesului la fondurile externe: agricultură,
acces la finantare/formare antreprenoriala prin GAL
pomicultură, zootehnie, apicultură, turism, etc,
diverse cluburi, etc;
o Dezvoltarea activităţilor de formare profesională în mediul - încurajare derulare cursuri de formare profesională la nivel
rural pentru încurajarea spiritului antreprenorial, în special local pentru dezvoltare spirit antreprenorial, în special la
al tinerilor;
tineri;
o Promovarea şi încurajarea înființării serviciilor de
- promovarea înființării de servicii de consultanță la nivel
consultanţă;
local, promovarea firmelor existente din zonă pe plan local;
o Acordarea de facilități IMM-urilor: scutiri de la plata
- promovarea de hotărâri de consiliu local pentru acordarea
impozitelor, alte facilități fiscale;
de facilități IMM-urilor;
o Înființarea de firme de asigurări, filiale de bănci, alte
servicii suport pentru afaceri;
o Alte măsuri din domeniu;
Măsura 2.2. Înfiinţare parc industrial
Activităţi
o Parcelare/lotizare teren proprietate publica destinat
- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic;
Infiintarii parcului industrial;
o Asigurarea utilităţilor necesare: racordare energie electric[, - identificare surse de finanţare şi întocmire cerere de finanţare;
- implementarea proiectului de investiţii din fondurile obţinute
apa curenta, canalizare, telefonie, internet etc.;
după semnarea contractului pe etape (întocmire caiet de
o Promovarea şi încurajarea înființării de firme noi, ‚
sarcini, licitaţie de lucrări, stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei,
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deschiderea unor sectii ale firmelor existente din Resita, derularea lucrărilor, recepţia lucrărilor etc);
Timisoara etc.inclusiv facilitati fiscale si
reduceri taxe prin HCL;
o Acordarea de facilități IMM-urilor: scutiri de la plata
- promovarea de hotărâri de consiliu local pentru acordarea
impozitelor, alte facilități fiscale;
de facilități IMM-urilor;
o Alte măsuri din domeniu;
Măsura 2.3. Promovare activități producere energie verde
- contactare operatori economici din domeniu (autohtoni sau
o Înființare parc producție energie eoliană;
străini);
o Infiintare parc fotovoltaic;
- prezentare ofertă economică;
- semnare contract concesiune;
- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic;
- identificare surse de finanţare şi întocmire cerere de finanţare
(în cazul în care nu dispune de surse suficiente);
- implementarea proiectului de investiţii din fondurile obţinute
după semnarea contractului pe etape (întocmire caiet de
sarcini, licitaţie de lucrări, stabilirea firmei câştigătoare a
licitaţiei, derularea lucrărilor, recepţia lucrărilor etc);
o Alte măsuri din domeniu (ex. promovare program „Casa -incurajare accesare fonduri programe „Casa Verde”
Verde” persoane fizice, „Casa Verde” Persoane juridice, persoane fizice, „Casa Verde” Persoane juridice, „Casa
„Casa Verde” Clasic, „Casa Verde” Plus etc);
Verde” Clasic, „Casa Verde” Plus etc, Inlocuire parc auto cu
o Alte măsuri din domeniu (Inlocuire parc auto cu auot cu
auot cu consum redus de emisiie etc.
consum redus de emisiie etc)
Activități
Măsura 2.4. Revizuire PUG
- întocmire contract servicii pentru elaborare PUG;
o Elaborare/revizuire documentație PUG;
- elaborare PUG;
- recepție documentație;
Activități
Masura 2.5. Încurajarea înființării de structuri de cazare,
- promovarea surselor de finanțare pentru înființarea de
servicii de servirea mesei și servicii de
structuri de cazare;
agrement
o Încurajarea înființării/dezvoltării de către întreprinzătorii - promovarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea
locali de structuri de cazare: agropensiuni, pensiuni, de proiecte din domeniul turismului;
- acordarea de facilități pentru intreprinzătorii din domeniu;
moteluri, hosteluri, campinguri, sate de vacanță etc.;
o Încurajarea înființării/dezvoltării de către întreprinzătorii - promovarea serviciilor intreprinzatorilor locali din turism,
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locali de servicii de alimentație publică: restaurante, servicii de servirea mesei și servicii de agrement;
pizzerii, fast food etc.;
-elaborarea de proiecte din domeniu de catre Primarie, alte
o Încurajarea înființării/dezvoltării de către întreprinzătorii institutii publice etc.
locali de servicii de agrement:
 Circuite / piste / trasee pentru ATV, biciclete,
motociclete etc.;
 Parcuri de distracții;
 Baze sportive, terenuri de tenis, volei, fotbal etc.;
 Centru fitness;
 Amenajări turism de aventură, căţărare, zbor cu
parapanta, zbor cu balonul, etc;
 Amenajare lac de agrement intre Forotic si
Comoraste, amenajare loc pentru plaja, loc pentru
pescuit/concurs de pescuit si achizitie dotări:
barci, hidrobiciclete etc
 Trasee „offroad”;
o Încurajarea înființării/dezvoltării de către institutii publice
de servicii de agrement:
 Circuite / piste / trasee pentru ATV, biciclete,
motociclete etc.;
 Parcuri de distracții;
 Baze sportive (finalizare baza sportiva construita
cca. 50%, inceputa in anul 2009), terenuri de
tenis, volei, fotbal etc.;
 Centru fitness;
 Amenajări turism de aventură, căţărare, zbor cu
parapanta, zbor cu balonul, etc;
 Amenajare lac de agrement intre Forotic si
Comoraste, amenajare loc pentru plaja, loc pentru
pescuit/concurs de pescuit si achizitie dotări:
barci, hidrobiciclete etc
 Trasee „offroad”;
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Alte măsuri din domeniu;

Activitati
Masura 2.6. Campanie de promovare a comunei
o Elaborarea de materiale publicitare despre comună și - elaborare caiet de sarcini pentru materiale de promovare
și site de prezentare;
oportunitățile de afaceri locale;
o Promovarea potențialului și a oportunităților de dezvoltare - organizare licitație publică pentru servicii elaborare
prin intermediul Camerei de Comert Caraș-Severin, materiale de promovare și site de prezentare;
- selectare ofertă câștigătoare;
târguri, diverse manifestări expoziționale etc;
o Promovarea prin intermediul Centrului de Informare - întocmire contract servicii pentru elaborare materiale de
Turistică și pe site-ul Primăriei a oportunităților de afaceri, promovare și site de prezentare;
a potențialului turistic, obiectivelor turistice și tipurilor de - elaborare materiale de promovare și site de prezentare;
turism ce se pot practica: agroturism, turism montan, de - recepție materiale de promovare și site de prezentare;
aventură, turism cultural turism de pescuit, etc;
o Alte măsuri din domeniu;
Axa strategică 3: CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ŞI VIABILITĂŢII EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE; DEZVOLTARE
RURALĂ
Măsura 3.1. Sprijinirea accesului la finanțare a producătorilor
Activităţi
agricoli prin înfiinţarea grupurilor de producători,
susținerea exploataţiilor agricole (ferme
pomicole, zootehnice şi mixte) şi a serviciilor
de management a fermelor
-diseminare informații legate de sursele de finanțare pentru
o Promovarea surselor de finanţare pentru producătorii
producătorii agricoli (pomicultură, zootehnie etc), servicii în
agricoli puse la dispoziţie de comunitatea europeană;
mediul rural etc
o Formarea unor asociaţii pentru producătorii agricoli
-înființare grupuri de producători, asociații, cercuri
(pomicultură, zootehnie, oierilor deținători de stâni,
profesionale pe domenii de activitate conform legislației în
apicultură, etc) pentru încurajara accesului la fondurile
vigoare;
externe;
o Promovarea și dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru -elaborare cereri de finanțare pentru diverse surse de
elaborarea de cereri de finanțare pentru producătorii finanțare de către persoane fizice, persoane juridice, consiliul
local, ONG-uri etc;
agricoli;
o Alte măsuri din domeniu;
Activităţi
Măsura 3.2. Dezvoltarea activităţilor rurale legate de
agricultură, pomicultură şi zootehnie; alte
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activităţi
o Amenajarea păşunilor, a islazului comunal;
o Înfiinţarea unor centre de colectare: lapte, fructe, fructe de
pădure, bureți, plante medicinale, carne etc;
o Înființare microfabrică de lactate;
o Înfiinţare abator;
o Înființare fabrică de sucuri naturale fructe;
o Înființare fabrică de gemuri;
o Înființare fabrică de îmbuteliat apă plată;
o Înființare fabrică de pâine;
o Înființare fabrică de mezeluri;
o Infiintarea pescarii, iazuri pentru peste, restaurante cu
specific pescaresc, alte activitati recreative pe malul
lacurilor de pescuit etc (Programul Operational pentru
Pescuit etc)
o Alte măsuri din domeniu;
Măsura 3.2. Dezvoltarea activităílor tradiționale rurale cu
specific local; dezvoltarea serviciilor şi
comerţului
o Înfiinţarea-dezvoltarea de activităţi tradiţionale: artizanat,
război de țesut etc;
o Înființarea de ateliere meșteșugărești;
o Înființarea de ateliere auto și spălătorie auto și covoare,
reparații obiecte uz casnic, reparaţiii şi piese de schimb
maşini agricole, croitorie etc;
o Înființarea de magazine mixte, magazine sepcializate etc;
o Alte măsuri din domeniu;
Axa strategică 4: PROTECȚIA MEDIULUI
Măsura 4.1. Sistem modern de gestionare a deşeurilor
o Dezvoltare sistem de colectare selectivă a deşeurilor
comunale în toate localitățile comunei: Forotic, Comorîşte,
Surducu Mare, Brezon;
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- amenajarea pășunilor comunale;
- înființare centre de colectare: lapte, fructe, fructe de pădure,
bureți, plante medicinale, carne etc;
- înființare microfabrică de lactate;
- înfiinţare abator;
- înființare fabrică de sucuri naturale fructe;
- înființare fabrică de gemuri;
- înființare fabrică de îmbuteliat apă plată;
- Înființare fabrică de pâine;
- Înființare fabrică de mezeluri;
- Infiintarea pescarii, iazuri pentru peste, restaurante cu specific
pescaresc, alte activitati recreative pe malul lacurilor de pescuit
etc;
Activităţi
-înfiinţarea-dezvoltarea de activităţi tradiţionale: artizanat, război
de țesut etc;
-înființarea de ateliere meșteșugărești;
-înființarea de ateliere auto și spălătorie auto și covoare, reparații
obiecte uz casnic, croitorie etc;
-înființarea de magazine mixte, magazine sepcializate etc;

Activităţi
- înfiintare sistem de colectare selectivă a deșeurilor in localitățile
comunei;
- întocmire caiet sarcini pentru achiziționarea de europubele;
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o Achziţiionarea de europubele 500 buc;

- achiziție europubele prin respectarea OG 64 privind achizițiile
publice;
- acţiuni de informare a populaţiei în domeniul protecţiei mediului;

o Activităţi de promovare și conștientizarea necesităţii
protecţiei mediului;
-amenajare peisagistică a localităţilor, înfiinţarea/amenajarea de
o Amenajare peisagistică a localităţilor, înfiinţarea/amenajarea de parcuri, spații verzi și a zonelor verzi din faţa caselor;
parcuri, spații verzi și a zonelor verzi din faţa caselor;
- sancţionarea prin hotărâri ale consiliului local a contravenţiilor din
o Aplicare de măsuri sancţionatorii;
domeniu protecţiei mediului;
o Acțiuni de conștientizare, educație ecologică pentru copii;
o Alte măsuri din domeniu;
Măsura 4.2. Amenajarea cursurilor de apă
o Amenajarea/decolmatare cursurilor de apă/paraurilor
comunale;
o Lucrări de taluzări de maluri;
o Indiguiri/lucrări de apărare împotriva inundaţiilor;

Activităţi
- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic;
- identificare surse de finanţare şi întocmire cerere de finanţare;
- implementarea proiectului de investiţii din fondurile obţinute
după semnarea contractului pe etape (întocmire caiet de sarcini,
licitaţie de lucrări, stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei,
derularea lucrărilor, recepţia lucrărilor etc);

o Alte măsuri din domeniu;
Măsura 4.3. Amenajarea terenurilor
Activităţi
o Lucrări de combatere a eroziunii solurilor;
- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic;
o Lucrări de desecare;
- identificare surse de finanţare şi întocmire cerere de finanţare;
o Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor;
- implementarea proiectului de investiţii din fondurile obţinute
o Lucrări de îmbunătățiri funciare;
o Decolmatare locuri existente - populare biotop, amenajări după semnarea contractului pe etape (întocmire caiet de sarcini,
licitaţie de lucrări, stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei,
pentru activităţi de agrement
derularea lucrărilor, recepţia lucrărilor etc);
o Alte măsuri din domeniu;
Măsura 4.4. Creşterea eficienţei energetice în clădirile
publice şi rezidenţiale

Activităţi
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o Reabilitarea /eficientizarea termică si de iluminat inteligent a - întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic;
clădirilor precum şi a sistemelor de alimentare cu căldură şi - identificare surse de finanţare şi întocmire cerere de finanţare;
apă caldă menajeră prin acţiuni de: anvelopare/reabilitare, - implementarea proiectului de investiţii din fondurile obţinute
sisteme de izolaţii, etanşeizare, iluminat eficient (exemplu după semnarea contractului pe etape (întocmire caiet de sarcini,
LED), introducerea sistemelor de ventilaţie, contorizare şi licitaţie de lucrări, stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei,
management al energiei etc;
derularea lucrărilor, recepţia lucrărilor etc);
o Implementarea de sisteme inteligente de monitorizare şi
control a energiei consumate, introducerea sistemelor de
contorizare individuale etc;
o Acoperirea cu verdeaţă a acoperişurilor, teraselor etc;
o Realizarea de parcuri fotovoltaice în parteneriat public-privat,
o Realizarea sisteme de iluminat public în sistem inteligent
(retehnologizarea și automatizarea reducerii fluxului lumino
și consumului energetic);
o Implementarea sistemelor de etichetare ecologică a clădirilor
şi a sistemelor de evaluare a nivelului de eficienţă
energetică – sustenabilitate a clădirilor;
o Realizarea de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice
în clădirile publice şi rezidenţiale etc;
o Promovarea programelor de finanţare/stimulare a procesului -acțiuni de promovare a programelor de finanțare/stimulare a
de reabilitare şi eficientizare energetică a clădirilor;
procesului de reabilitare și eficientizare energetică a clădirilor;
o Achiziţionarea de echipamente, utilaje, dotări etc pentru
creşterea eficienţei energetice în clădirile publice şi -elaborare caiete de sarcini pentru achiziíe de echipamente,
rezidenţiale ;
utilaje, dotări etc pentru creşterea eficienţei energetice în clădirile
o Realizarea/actualizarea de studii în domeniu;
publice şi rezidenţiale ;
o Alte măsuri/activităţi/proiecte din domeniu;
-realizarea/actualizarea de studii în domeniu;
-alte măsuri/activităţi/proiecte din domeniu;
Axa strategică 5: INFRASTRUCTURĂ SOCIAL-CULTURALĂ ȘI PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE
Activităţi
Măsura 5.1. Dezvoltare/reabilitare infrastructură culturală și
întocmire
studiu de fezabilitate şi proiect tehnic;
sportivă
- identificare sursă finanţare şi întocmire cerere de finanţare;
o Reabilitare cămine culturale în localitățile comunei:
- implementarea proiectului de investiţii din fondurile obţinute
Forotic, Comorîşte și Surducu Mare;
după semnarea contractului pe etape (întocmire caiet de sarcini,
o Dotare cămine culturale în localitățile comunei:
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Forotic, Comorîşte și Surducu Mare (mobilier, veselă);
licitaţie de lucrări, stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei,
o Amenajare locuri de joacă si parcuri copii în toate localitățilederularea lucrărilor, recepţia lucrărilor etc);
comunei:
Forotic, Comorîşte, Surducu Mare, Brezon;
o Susținere formații corale şi dansuri populare copii şi - sprijinire activitate formație dansuri populare;
- sprijinire activitate formație muzica populara
adulţi;
o Sustínerea tradiţiilor populare, achiziţionare costume - sprijinire activitate culturală, inclusiv înființare ONG-uri în
populare şi instrumente fanfară pentru ansamblul de domeniu;
muzica populara, alte instrumente şi dotări din domeniu;
o Organizare festival anual pentru promovarea produselor
- organizare anuală festival local, cu promovarea evenimentului
traditionale si asociere in acest scop;
o Stimulare activitate culturală, inclusiv sprijinire înființare la nivel județean și regional (Timișoara, Reșița, Caransebeș etc);
ONG-uri din domeniu;
o Organizare de sărbători, rugi și festivaluri anuale;
o Amenajare terenuri de sport (fotbal, tenis, volei), amenajare
tribune, vestiare etc. în toate localitățile comunei:
Forotic, Comorîşte, Surducu Mare, Brezon;
- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic;
o Înfiinţare baze sportive şi săli de sport în toate localitățile
- identificare sursă finanţare şi întocmire cerere de finanţare;
comunei: Forotic, Comorîşte, Surducu Mare, Brezon;
- implementarea proiectului de investiţii din fondurile obţinute
după semnarea contractului pe etape (întocmire caiet de sarcini,
licitaţie de lucrări, stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei,
derularea lucrărilor, recepţia lucrărilor etc);
o Stimulare activitate sportivă (echipe de fotbal etc), -stimulare activitate sportivă, inclusiv sprijinire înființare
ONG-uri din domeniu;
inclusiv sprijinire înființare ONG-uri din domeniu;
o Alte măsuri din domeniu;
Activităţi
Măsura 5.2. Dezvoltare/reabilitare infrastructură sanitară
- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic;
o Înființare/modernizare/reabilitare dispensare medicale şi
- identificare sursă finanţare şi întocmire cerere de finanţare;
cabinete medici de familie și specialiști;
- implementarea proiectului de investiţii din fondurile obţinute
o Înființare/modernizare cabinete stomatologice;
după semnarea contractului pe etape (întocmire caiet de sarcini,
o Înființare/modernizare cabinete medicale veterinare;
licitaţie de lucrări, stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei,
o Înființare/modernizare farmacii/puncte farmaceutice
derularea lucrărilor, recepţia lucrărilor etc);
umane;
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o Înființare/modernizare farmacii/puncte farmaceutice
Veterinare/fitosanitare;
o Dotare cabinete/dispensare umane;
o Dotare cabinete medicale veterinare;
o Dotare farmacii/puncte farmaceutice umane;
o Dotare farmacii/puncte farmaceutice veterinare;
o Alte măsuri din domeniu;
Activităţi
Măsura 5.3. Reabilitare infrastructură școlară
- întocmire deziv lucrări și necesar dotări;
o Reabilitare/modernizare școli și grădinițe în toate localitățile
- identificare sursă finanţare şi întocmire cerere de finanţare;
comunei: Forotic, Comorîşte, Surducu Mare, Brezon;
- implementarea proiectului de investiţii din fondurile obţinute
o Dotare PC-uri, alte materiale didactice școli și grădinițe în
toate localitățile comunei: Forotic, Comorîşte, Surducu Mare,după semnarea contractului pe etape (întocmire caiet de sarcini,
licitaţie de lucrări, stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei,
Brezon;
derularea lucrărilor, recepţia lucrărilor etc);
o Amenajare curți interioare școli și grădinițe în toate
localitățile comunei: Forotic, Comorîşte, Surducu Mare,
Brezon;;
o Alte măsuri din domeniu;
Măsura 5.4. Înființare infrastructură socială și dezvoltare
Activităţi
activitate socială
- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic;
o Înființare centre de tineret;
- identificare sursă finanţare şi întocmire cerere de finanţare;
o Înființare centre de zi pentru copii tip after school;
- implementarea proiectului de investiţii din fondurile obţinute
o Înființare centre de zi pentru bătrâni;
după semnarea contractului pe etape (întocmire caiet de sarcini,
o Constructii/reabilitare capele , realizare imprejmuriri cimitire licitaţie de lucrări, stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei,
etc;
derularea lucrărilor, recepţia lucrărilor etc);
o Amenajare piață locală agroalimentară, târg animale,
prezentări pomicole etc.;
o Amenajare parcuri recreere pentru copii în localităţile
comunei;
o Stimulare activitate socială, inclusiv sprijinire înființare - sprijinire înființare ONG-uri în domeniul social;
ONG-uri;
o Alte măsuri din domeniu;
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Axa strategică 6: CONSOLIDAREA EFICIENȚEI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Măsura 6.1.Crearea pârghiilor necesare atragerii de fonduri
Activităţi
o Specializarea şi pefecţionarea funcţionarilor publici pentru - cuprinderea funcţionarilor publici în programele de
întocmirea documentaţiilor cererilor de finanţare;
perfecţionare ale funcţionarilor publici şi cursurile de specializare
existente, preum și participarea la cursurile derulate prin diverse
proiecte elaborate de Consiliul Județean Caraș-Severin,
Universitatea Eftimie Murgu Reșița etc;
o Accesarea de alte fonduri externe bugetului local şi - elaborarea documentaţiilor pentru cereri de finanţare pentru
cât mai multe proiecte -măsuri din Strategia de dezvoltare
judeţean;
durabilă a comunei Forotic 2017-2020;
o Stimularea înființării de parteriate ONG - Administraţie - crearea climatului necesar înfiinţării şi funcţionării ONG-urilor
Publică Locală pentru obţinerea de finanţări;
locale în diverse domenii;
o Stimularea înfiinţării de ONG-uri locale pentru obţinerea de
finanţări;
o Alte măsuri din domeniu;
Masura 6.2. Modernizarea administrației publice locale
Activităţi
o Constrcţie/reabilitare sediului primăriei;
- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic;
- identificare sursă finanţare şi întocmire cerere de finanţare;
- implementarea proiectului de investiţii din fondurile obţinute
după semnarea contractului pe etape (întocmire caiet de sarcini,
licitaţie de lucrări, stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei,
derularea lucrărilor, recepţia lucrărilor etc);
o Dotarea sediului primăriei (mobilier și echipamente), -întocmire caiet sarcini pentru achizitionarea de dotări: mobilier și
achzițíonare sistem monitorizare video;
echipamente, inclusiv sistem monitorizare video;
- achiziție rmobilier și echipamente prin respectarea OG 64 privind
achizițiile publice;
- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic;
- identificare sursă finanţare şi întocmire cerere de finanţare;

o Instalare centrală termică şi panouri solare;
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- implementarea proiectului de investiţii din fondurile obţinute
după semnarea contractului pe etape (întocmire caiet de sarcini,
licitaţie de lucrări, stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei,
derularea lucrărilor, recepţia lucrărilor etc);
o Achizitionare autoturism primarie;
o Achiziționarea de utilaje: camion, autoutilitară, basculă,
tractor, autogreder, freză pentru dezăpeziri, utilaj pentru
împrăștiat material antiderapant etc.;
o Dotare serviciu ISU - Achiziționare mașină pompieri,
autospecială, autoturism, dotări intervenție incendii, etc;

- întocmire caiet sarcini pentru achizitionarea autoturismelor si
utilajelor: camion, autoutilitară, basculă, tractor, autogreder, freză
pentru dezăpeziri, utilaj pentru împrăștiat material antiderapant
etc.;
- mașină de pompieri, autospecială, autoturism, dotări intervenție
incendii, etc;
- achizitie utilaje prin respectarea OG 64 privind achizițiile publice;

o Menţinerea priorităţilor stabilite de reprezentanţii autorităţii - adoptare de hotărâri ale consiliului local pentru:
publice locale actuale şi în legislatura viitoare;
 însuşirea prezentei strategii durabile pe termen mediu
o Distribuirea bugetului local în funcţie de priorităţi;
prin Hotărâre de consiliu local;
 alocarea de resurse din bugetul local pe priorităţi.
o Alte măsuri din domeniu;
parc
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