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Florești
Cea mai tânără și educată comunitate din România

Suntem participativi,
complementari,
suntem proactivi și
reactivi.
Am realizat un audit al personalului/resursei umane, audit
care a dus la câteva măsuri de coagulare, eficientizare
și creștere a gradului de comunicare, respectiv
îmbunătățirea capacităților de interoperabilitate între
compartimentele de specialitate din Primărie. Avem
o structură de organizare digitalizată de gestiune a
sarcinilor și de raportare a activității.
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Am inceput și finalizat strategia de
digitalizare și am început strategia
de dezvoltare locală și culturală.
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Proiecte
Infrastructură
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Proiect modernizare strada Eroilor
A fost finalizată Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, etapă de bază pentru modernizarea străzii Eroilor. Această documentație este
necesară pentru actualizarea costurilor pe care le implică relocarea rețelelor electrice, canalizare menajeră, respectiv rețea de gaze afectate de
acest proiect. Ne dorim ca înainte de sfârșitul acestui an bugetar să putem finaliza toate etapele legale pentru a scoate la licitație execuția acestui
proiect. S-a finalizat proiectarea și urmează procedura de achiziție pentru investiție. Importanța lucrărilor de modernizare este majoră pentru viața
întregii comunități și soluționarea stării de disconfort creată tuturor locuitorilor care tranzitează sau locuiesc în această zonă.

..
..
.

Modernizare prin extindere platformă drum - exproprieri
S-a finalizat documentația de avizare a lucrărilor de intervenție;
În prezent, se desfășoară procedura de expropriere, respectiv etapa de obținere a avizelor necesare pentru execuția investiției;
Urmează realizarea Proiectului Tehnic și începerea demersului de achiziție - execuție;
Au fost făcute consemnările de sume și notificările privind procedura de expropriere;
Etapa 1 - Dumitru Mocanu, Dumitru Tăuțan, Petuniei, Terra (Urușagului), Teilor 1, Întreprinzătorilor (Luna de Sus).

Spitalul Regional de Urgență
A fost organizată o ședință de lucru în Florești cu delegația Băncii Europene de Investiții și cu cea a Ministerului Sănătății. Faza de proiectare este
programată să înceapă în cursul acestui an și va fi urmată de faza de construcție, respectiv faza de intrare în funcțiune a spitalului până cel târziu
în anul 2027, conform informațiilor primite de la Ministerul Sănătății.
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Achitarea contribuției Metrou Metropolitan
S-a realizat contribuția contractuală aferentă Metroului Metropolitan în valoare de 5.356.193,67 lei.

Reabilitare drumuri și trotuare Florești și Luna de Sus

..
..
.
.
.

Lucrările au început în data de 24.05.2021.
Lucrările sunt aproape finalizate (sunt necesare intervenții suplimentare pe strada Mică din Luna de Sus, străzile Eroilor, Cetății, Florilor, Ioan
Rusu, Teilor, drumul comunal spre Tăuți, strada Sub Cetate, strada Vălean Mărgineanu, respectiv strada Hagăului din satul Tăuți), s-au realizat
reparații locale pe strada Pădurii și Varianta Nord.
S-au mai executat lucrări, care sunt finalizate și decontate parțial, pe străzile Șesul de Sus, Dumitru Mocanu și Dumitru Tăuțan.
S-au realizat lucrări pe străzile: Narciselor, Valea Gârbăului, Alexandru cel Bun, Stejarului, Someșului și Avram Iancu 408.
S-au decolmatat rigolele pe străzile Tăuțiului, Hagăului și Bara, din Tăuți, străzile Tudor Vladimirescu, Gheorghe Doja, Horea, din Florești, și
strada Gilăului din Luna de Sus. Urmează să se definitiveze strada Cetății, care e decolmatată doar pe partea stângă, și se va începe pe strada
Avram Iancu DN 1.
S-au retrasat marcajele rutiere pentru aproape toate străzile comunei. Vor fi finalizate și cele care erau în curs de reparații în perioada
respectivă, atunci când timpul o va permite.
S-au început lucrări la sistemul rutier în Florești pe strada Valea Gârbăului, în Luna de Sus, pe strada Florilor, și la două stații de autobuz. În
plus, au fost schimbate grătarele metalice la rigole pe străzile Tudor Vladimirescu, Gheorghe Doja și Horea.

Rețeaua de canalizare Strada Eroilor - Avram Iancu
Proiectul este finalizat, fiind deja depus pentru obținerea finanțării prin programul național de investiții Anghel Saligny.
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Modernizarea și execuția rețelei de canalizare Tăuți
În prezent, se desfășoară studiul de fezabilitate. Termen de finalizare: 31.03.2022.

Extindere utilități publice - apă, canalizare și iluminat public - Modernizare drumuri prin asfaltare
Străzile Urușagului, Teilor 2, Carpați, Florilor 1 și 2 , Narciselor, Vălean Mărgineanu, Avram Iancu 408. Se lucrează la întocmirea documentației pentru
studiul de fezabilitate și obținerea avizelor necesare. Urmează procedura de licitație.

Extindere utilități publice - Modernizare drumuri prin extindere platformă drum - exproprieri
S-a finalizat studiul de fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și urmează realizarea Proiectului Tehnic. Termenul de finalizare a
proiectului tehnic: 15.02.2022. Străzile vizate: Dumitru Mocanu, Dumitru Tăuțan, Petuniei, Terra (Urușagului), Teilor 1, Întreprinzătorilor (Luna de Sus).

Studiu trafic
Stadiul prezent: partea de colectare date s-a încheiat, a fost încheiată și perioada de analiză a volumului de informații și a fost elaborat raportul
final care include și soluțiile tehnice propuse pentru fiecare caz studiat în parte, pe raza UAT Florești. Prin această activitate s-a urmărit realizarea
de măsurători și investigații de trafic rutier, cu utilizarea sistemelor inteligente de transport, măsurători realizate în perioade relevante din punct
de vedere al traficului, modelarea traficului rutier la ore de vârf utilizând aplicații software, evaluarea emisiilor poluante etc.
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Amenajare parcare curtea primăriei
S-au finalizat lucrările de cablaj și montare sistem control acces parcare. Sistemul va deveni operațional la începutul anului 2022.

Stație de încărcare electrică primărie
S-a finalizat Studiul de Fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, urmează procedura de licitație pentru execuție.

Modernizare cămine culturale Tăuți și Luna de Sus
S-au început lucrări de reabilitare și reparații ale căminelor culturale Tăuți și Luna de Sus. Mai sunt necesare lucrări de amenajări interioare la
începutul anului 2022.

Proiect eficiență energetică a clădirilor publice
S-au întocmit toate documentațiile necesare și s-a depus proiectul pentru obținere finanțare AFM.

Modernizare și renovare cabinet medical
Strada Cardinal Iuliu Hossu – s-au finalizat lucrările de renovare și reabilitare, inclusiv refacerea instalației termice, instalației electrice și sanitare.
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Întăbulări clădiri domeniu public/privat al Comunei Florești
Proiectul este în desfășurare. S-a depus la OCPI, se așteaptă cărțile funciare sau completari, dacă este cazul.

Refacere pagube infrastructură rutieră deteriorată în urma fenomenelor hidrometeorologice
S-au refăcut două drumuri agricole afectate de fenomene hidrometeorologice.

Prelungire trotuare Luna de Sus
Au fost modernizate zonele adiacente Bisericii Reformate și Școlii Gimnaziale. Trotuarele au fost prelungite pe o suprafață de 1160 metri pătrați.

Parcări
Adoptarea regulamentului de închiriere a parcărilor publice, montarea opritoarelor auto și a suporților pentru biciclete, și s-a achiziționat sistemul
de parcare în curtea primăriei.

Treceri de pietoni suprailuminate
S-a finalizat montarea stâlpilor, a corpurilor de iluminat, s-au refăcut asfaltările și urmează trasarea trecerilor. Locațiile în care vor fi amplasate sunt:
Șesul de Sus, Tăuțiului, Cetății, Horea, Gheorghe Doja. Urmează trasarea trecerilor în funcție de condițiile meteorologice.
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Centura metropolitană și drumuri de legătură
Reprezentanții primăriei au participat la ședințele de dezbatere publică desfășurate online de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca. În cadrul
sesiunilor s-a pus în dezbatere PUZ pentru – Drum Transregio Feleac TR 35 – Centura Metropolitană și Drumuri De Legătură. S-au depus studiile
aferente etapei de obținere a acordului de mediu, respectiv raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată și studiul de
evaluare a impactului asupra corpurilor de apă la Agenția de Protecție a Mediului Cluj. Se așteaptă finalizarea tuturor soluțiilor tehnice și adoptarea
modificărilor solicitate de către CNAIR prin Comisia Tehnică pentru avizarea finală a proiectului în ce privește elementele de siguranță a circulației.
Pentru Drum Transregio Feleac TR 35 - Centura Metropolitană a fost achitată suma de 1724598,86 lei.

Strâmtoarea Terra
În ședința din luna ianuarie 2021, am început rezolvarea problemei “strâmtorii Terra”. Am făcut propunerea de expropriere a terenurilor de pe
culoarul din zona Terra și Dumitru Mocanu. Vom rezolva, deci, lărgirea strâmtorii Terra, regularizarea străzii Dumitru Mocanu 1, deschiderea străzii
Dumitru Mocanu 2, lărgirea căii de acces spre DN 1 (strada Dumitru Tăuțan) precum și deschiderea altor căi de acces spre E60.

Demararea proiectului “Treceri de pietoni supraînălțate și limitatoare de viteză” în comuna Florești
S-a obținut avizul Poliției Rutiere. Urmează execuție lucrări/ implementare proiect.
În acest proiect, amplasamentele studiate au fost stabilite după cum urmează: localitatea Luna de Sus - strada Gilăului, localitatea Florești - străzile
Cetății, Crizantemelor, Gheorghe Doja, Horea, Muzeul Apei, Răzoare, Șesul de Sus, Someșului, Stadionului, Stejarului, Sub Cetate, Teilor și Valea
Gârbăului, strada Eroilor - intrări laterale, strada Tăuțiului.
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Parc de agrement și sport
Se dorește construirea unui parc de agrement și sport pe terenul cu suprafața de 41.761 mp, situat în intravilanul localității Florești, în afara perimetrului
de protecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice, în apropierea zonei centrale și care va cuprinde următoarele amenajări: pistă role, terenuri
sport, zonă fitness (seniori, adulți, copii), pistă biciclete, construcții/pavilioane, alei promenadă, împrejmuiri, teren paintball, adventure park, bazine

..
.
..

de apă decor, parc, alei carosabile, trotuare, parcaje, pistă biciclete urbană, spații tehnice. Obiectivele urmărite prin realizarea proiectului sunt:
promovarea sportului de masă prin punerea la dispoziția cetățenilor a unor facilități sportive cu folosință gratuită;
asigurarea unei zone de agrement și relaxare pentru cetățeni, cu spații verzi și posibilități de petrecere a timpului liber;
deservirea unităților de învățământ de pe raza localității care manifestă interes pentru realizarea de activități sportive din curricula de învățământ,
conform unui orar prestabilit;
găzduirea unor competiții sportive de interes local, național și internațional;
găzduirea altor activități de interes pentru comunitate.

În acest moment, proiectul se află în curs de identificare a surselor de finanțare nerambursabilă.

Centru de vaccinare împotriva virusului COVID-19
A devenit operațional la nivelul comunei Florești în 15 februarie 2021, cu două fluxuri de vaccinare în cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Șincai”,
strada Andrei Mureșanu, nr. 1, Sala de Sport, și a asigurat, în prima etapă, un flux de 60 de pacienți pe zi. În primele etape ale acțiunilor de vaccinare
programările se puteau face exclusiv prin intermediul platformei naționale de programare pentru serurile Pfizer și Astra Zeneca. Programul de
funcționare a fost de luni până duminică între orele 08:00 – 20:00, șapte zile din șapte, conform Strategiei Naționale de Vaccinare anti COVID-19, și
Ordinului Ministrului Sănătății MS2171/2020. Până la jumătatea lunii octombrie a acestui an, prin Centrul de Vaccinare din cadrul “Școlii Gimnaziale
Gheorghe Șincai” Florești, dar și în punctul de vaccinare VIVO, au fost vaccinate peste 6500 de persoane cu AstraZeneca, 22400 cu serul Pfizer,
respectiv aproape 2000 de persoane au ales serul Johnson & Johnson, care a devenit disponibil la Florești de la 1 septembrie. Cele peste 30.000
de persoane vaccinate până acum, sunt atât din localitate, cât și din România sau de peste hotare. În prezent, centrul funcționează de luni până
sâmbătă între orele 08:00 – 20:00. Vaccinurile disponibile sunt Pfizer și Johnson & Johnson.
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Proiecte
Educație
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Ajutoare creșă
S-au acordat ajutoare financiare familiilor pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară și acordarea
unei indemnizații bunicilor destinată pentru creșterea nepotului/nepoților, în cuantum de 390 lei, pentru fiecare copil de vârstă antepreşcolară,
reprezentând echivalentul costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează Creșa Cetatea Fetei Florești.

Suplimentare locuri creșă
Numărul de locuri la creșa din Florești s-a suplimentat cu 20%.

Închiriere spațiu creșă
A fost inițiat și finalizat un proiect de hotărâre pentru închirierea unui spațiu de creșă care va deservi cel puțin 7 grupe de copii. S-a semnat contractul
cadru pentru închirierea spațiului.

Tablete pentru copii
Au fost achiziționate și distribuite 359 de tablete pentru copiii care nu au avut posibilitatea de a accesa cursurile online. Acest lot de tablete a
reprezentat doar prima etapă în planul pe care îl avem pentru îmbunătățirea actului educațional, astfel a fost depus un proiect pe fonduri europene
pentru achiziționarea de tablete pentru toți elevii din Florești.
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Înființarea primei clase cu predare intensiv engleză
Înființarea primei clase cu predare intensiv engleză în comuna Florești, la Școala Gimnazială “Gheorghe Șincai”. 25 elevi studiază câte 4 ore de limba
engleză săptămânal, alături de profesori de top.

Înființarea unei clase pregătitoare cu predare în limba maghiară
Înființarea unei clase pregătitoare cu predare în limba maghiară, în cadrul Școlii Gimnaziale “Gheorghe Șincai”.

Studiu de fezabilitate Școală Nouă
A fost finalizat studiul de fezabilitate pentru construirea unei noi unități moderne de învățământ pentru clasele 0-VIII. În prezent se identifică surse
de finanțare altele decât cele din bugetul local.

Mărirea cuantumului burselor școlare
S-a făcut o propunere consiliului local pentru mărirea cuantumului burselor școlare acordate de Primăria Florești, începând cu semestrul al doilea
al anului școlar 2021-2022. Acest proiect s-a aprobat.
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Extindere și etajare, modificări și recompartimentări interioare, mutare centrală termică, racorduri și
branșamente la Școala “Gheorghe Șincai”
Proiectul prevede etajarea școlii cu un nivel, cu o capacitate de 9 săli de clasă și spații conexe, grupuri sanitare și cu un etaj retras, destinat pentru
o sală multifuncțională/bibliotecă, etaj care va facilita și accesibilitatea pe terasă. În prezent, este în lucru studiul de fezabilitate.

Amenajare taluz intrare Școala “Dumitru Tăuțan”
Proiectul de amenajare taluz a fost finalizat. S-au realizat lucrări de irigații, iar în funcție de condițiile meteorologice se va amenaja spațiul cu plante
și iarbă.

Amenajare parc de joacă Grădinița „Cetatea Fetei”
Proiectul este în desfășurare. Termenul de finalizare: 31.04.2022.

Amenajare parc de joacă Grădinița „Horea”
Proiectul este în desfășurare, termen finalizare 31.04.2022.
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Proiecte
Calitatea Vieții
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Curățenie
Curățenia stradală
Au fost mecanizate procesele de măturat și spălat stradal. Astfel, firma căreia îi este delegată gestiunea și-a îmbunătățit activitatea prin achiziționarea
unui utilaj robotizat, 100% electric și a cinci autospeciale mecanizate.

Curăţenia de primăvară pe raza UAT Florești
La începutul acestui an, dar și în această toamnă, Primăria Florești a demarat ample acţiuni de curăţenie și igienizare pe raza întregii comune, iar,
prin echipajele Poliției Locale, au fost intensificate acțiunile de identificare a persoanelor care depozitează deșeurile în zone interzise.

Coșuri de gunoi inteligente
Implementarea unei soluții inteligente de colectare selectivă a deșeurilor. Unitățile sunt amplasate în două locații cu acces pietonal intens: în
imediata apropiere a primăriei și pe strada Stejarului. În fiecare locație se regăsesc trei pubele care colectează separat deșeurile de hârtie/carton,
plastic/metal, dar și deșeuri reziduale.

Sistem de containere subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor
Amplasate în cinci locații: curtea primăriei, strada Someșului (lângă stadionul de fotbal), liceul “Dumitru Tăuțan”, satul Luna de Sus, în capătul
blocurilor ANL (lângă zona parcului construit anul acesta) - proiectul este în curs de implementare.
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Curățenie
Rezolvarea problemei gunoiului depozitat necorespunzător
Prin organizarea unei campanii de strângere a deșeurilor, desfășurată de Primăria Florești, am reușit să colectăm peste 1000 de tone de deșeuri. În
plus, pe parcursul ultimelor luni, poliția locală a aplicat sancțiuni al căror cuantum depășește 70 de mii de lei, pentru depozitare ilegală de deșeuri
pe malul Someșului.

Servicii de măsurare Radon
Prima administrație locală din țară care am monitorizat și vom implementa măsuri pentru reducerea nivelului concentrației de radon din toate
clădirile publice pe care pe care le avem în administrare în Florești.
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Timp Liber
Locuri de Joacă
De la începutul anului au fost date în folosință 3 locuri noi de joacă pentru copii - parc Strada Cetății, parc Strada Porii (parc reabilitat complet) și
parc Cetatea Fetei - ANL.

Teren de sport multifuncțional pe strada Someșului și în Luna de Sus
Proiectul pentru un teren de sport multifuncțional a fost finalizat și recepționat. Acest teren multifuncțional se poate folosi pentru baschet, volei,
mini fotbal sau tenis cu piciorul și are o întindere de 500 mp. În plus, beneficiază de alei pietonale, aparate de fitness, bănci și coșuri de colectare
selectivă a gunoiului, cu scopul de a responsabiliza locuitorii comunei care vor folosi acest teren, iar spațiul verde va fi dotat cu gazon și sistem de
irigații. Se lucrează în continuare la terenul de sport multifuncțional din Luna de Sus unde până în acest moment au fost amplasate aparate de
fitness outdoor.

Bugetare participativă
În prezent este în desfășurare a doua sesiune de bugetare participativă, pentru depunerea de Proiecte destinate comunității locale, 2021-2022.
Această sesiune este menită să implice în mod real cetățenii comunei Florești în procesul de alegere prin vot a Proiectelor care le pun în lumină cel
mai bine nevoile, în concordanță cu etapele de dezvoltare viitoare propuse de către administrația publică locală. Propunerile de proiecte și votul
acestora se poate realiza prin platforma www.bugetareparticipativa.floresticluj.ro.

Crăciunul Copiilor
Primăria comunei Florești și Consiliul Local au făcut posibilă întâlnirea dintre Moș Crăciun și peste 3000 de copii, cărora le-au fost aduse daruri.
Pentru a reda micuților bucuria colindelor și a întâlnirii cu Moș Crăciun, s-au organizat două weekend-uri pline de evenimente în aer liber, în zona
amfiteatrului din Parcul Poligon.
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Timp Liber
Sărbătorirea Zilei Naționale
A fost organizat un eveniment restrâns, cu respectarea tuturor normelor în vigoare, prin care să marcăm această zi importantă din istoria României.
Evenimentul s-a încheiat cu defilarea a 30 de militari din U.M. 01463 Regimentul 50 Rachete Antiaeriene „Andrei Mureșianu”, alături de garda de
onoare și comandantul gărzii, în zona Monumentului Eroilor de lângă Primărie.

TIFF
A 20-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) s-a organizat pentru prima dată în istorie și în comuna Florești, între 23 iulie și
1 august. În Parcul Poligon din Florești au rulat titluri importante din cinematografia internațională și cea românească, iar la proiecții au participat
peste 2900 de spectatori.

Moving Florești
În perioada 26-27 iunie a fost organizat, în Parcul Poligon, evenimentul sportiv „MOVING FLOREȘTI”. În cadrul acestuia s-au desfășurat diverse
demonstrații sportive ale cluburilor înscrise, dar și activități interactive la fiecare atelier, astfel încât atât părinții, cât și copiii s-au putut antrena
alături de specialiști ai cluburilor sportive.

Târgul “Produs de Cluj”
Primăria Comunei Florești, în parteneriat cu Consiliul Județean Cluj, a organizat Târgul “Produs de Cluj” în perioada 2-4 iulie, în Parcul Poligon.
Vizitatorii au putut alege între bucate tradiționale, brânzeturi, preparate din carne, dulcețuri și siropuri naturale, podoabe lucrate manual etc.
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Timp Liber
Piața volantă
Piața volantă săptămânală din Parcul Poligon a fost organizată săptămânal încă din luna decembrie a anului 2020. Încă de la început, cel mai
important aspect a fost promovarea producătorilor locali și de proximitate, și oferirea de produse naturale locuitorilor comunei Florești.

Ziua Copilului
Luna iunie a fost dedicată sărbătoririi “Zilei Copilului” prin organizarea, în două weekend-uri, în Parcul Poligon, a unor evenimente, activități și
ateliere speciale pentru copii de toate vârstele. Astfel, copiii s-au putut bucura de ateliere de pictură pe față, ore de dans și mișcare, spectacole de
teatru de păpuși, spectacole cu magicieni, parada cu mascote și păpuși gigant, concursuri sportive, de creativitate și dans.

Ziua Eroilor
În data de 10 iunie am omagiat Ziua Eroilor neamului românesc, printr-o ceremonie de depunere de coroane la Monumentul Eroilor din Florești și
la Troița din Tăuți. Ziua Eroilor este o sărbătoare națională a poporului român care marchează lupta de-a lungul veacurilor pe front, pentru credință,
libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului. Este important să le onorăm acțiunile, deoarece oferă adesea lecții valoroase de
curaj și sacrificiu, oferindu-ne o fereastră spre ceea ce înseamnă să ne apărăm țara.

Ziua Internațională a Iei
În data de 24 iunie a fost organizat un eveniment de celebrare a Zilei Internaționale a Iei, prin programe artistice cu participarea elevilor Școlilor din
Florești și Luna de Sus, a Ansamblului “Șoimii Carpaților” și a unor expozanți – meșteri populari care au prezentat iile românești lucrate manual.
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Timp Liber
Zilele Teatrului
În luna iulie am organizat “Zilele Teatrului la Florești” – două seri de teatru în aer liber, în Parcul Poligon, cu participarea actorilor de la Teatrul
Național București: Ioan Isaiu, Sorin Misirianțu, Mihaela Ceaicovschi.

Colosseum Tournament
Comuna Florești a găzduit ediția a 25-a a acestui eveniment în luna iunie, în cadrul căruia 22 de tineri sportivi au luptat la Florești într-o ediție
specială de K1. Gala s-a desfășurat în condiții speciale de distanțare și păstrarea regulilor sanitare și a fost transmisă live, pe Digi Sport 2 și Fight
Box, și urmărită în 80 de țări de pe 4 continente. O parte din meciuri au fost centură mondială la categoria 65, respectiv 70 kg. Celebrul luptător
K1, olandezul Semmy Schilt, aflat în România după 12 ani, a fost prezent în calitate de antrenor și invitat special. Această gală și vizită e doar prima
dintr-o serie de proiecte pentru comunitatea locală, cu accent, în special, pe promovarea activităților sportive în rândul copiilor.
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Animale
Campanie Sterilizări
Am reușit organizarea campaniilor gratuite de sterilizare a câinilor pentru a combate fenomenul de abandon, reducerea numărul de câini aflați pe
domeniul public și responsabilizarea deținătorilor de animale. S-au desfășurat campanii de informare și responsabilizare a proprietarilor de câini și
au avut loc două campanii de sterilizare gratuită în urma cărora s-au sterilizat aproximativ 110 câini.

Problema cailor din Florești
A început ridicarea cailor lăsați nesupravegheați de pe domeniul public din Florești. A fost creat cadrul legislativ și s-au încheiat protocoalele
necesare pentru a ridica animalele lăsate nesupravegheate.

Centrul de animale fără adăpost
În prezent se lucrează la studiu de fezabilitate și la proiectul tehnic.
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Proiecte
Digitalizare
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Rețea Wireless structurată

Rețea terestră birouri, structurată cu fibră optică

Rețea de internet 2 linii terestre și 1 aeriană (Backup)

Extindere rețea infrastructura primăriei pe raza comunei Florești

Toate calculatoarele și serverele sunt în faza de update de sistem și upgrade hardware

Serverul de Mail migrat și configurat în soluția de CLOUD MAIL SERVER GOOGLE

Sistemul de centrală telefonică e digital

FileServer e un sistem de stocare în CLOUD
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Aplicație web pentru înscrierea la creșă
În comuna Florești am făcut un pas important spre digitalizare, iar, începând cu acest an, am reușit să implementăm un sistem online al înscrierilor
la creșă.

Aplicație web pentru eliberarea adeverințelor CTP pentru elevi, studenți, pensionari
Administrația comunei Florești a mai făcut un pas important spre digitalizarea serviciilor sale și a migrat în mediul online tot procesul de eliberare
a adeverințelor CTP pentru elevi, studenți, pensionari.

Extindere infrastructură - sistem de supraveghere

Schimbare sistem de supraveghere în cloud

Website nou
Prin realizarea unui website nou, cu un design modern, dinamic, Primăria Florești dorește să facă un prim pas în digitalizare. Astfel, s-a dorit migrarea
informațiilor de interes public în mediul online pentru a eficientiza comunicarea cu cetățenii comunei Florești.
27

Automat de eliberare tichete călătorie CTP amplasat în curtea Primăriei
Automatul a fost instalat și a devenit operațional începând din 20 decembrie 2021. Primăria comunei Florești va suplimenta numărul automatelor
de eliberare a biletelor cu încă cinci dispozitive anul viitor.

Băncuțe Smart - băncuțe cu Wi-Fi, încărcare telefoane
Au fost amplasate 4 băncuțe smart în curtea Primăriei.
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Proiecte
Urbanism
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Înființarea comisiei consultative pe probleme de urbanism
S-a constituit o Comisie de Urbanism Consultativă a Floreștiului, formată din specialiști cu experiență și cu viziune pe termen lung, pentru a garanta
creșterea calității vieții în comună.

Urbanism Participativ
În acest proiect s-a utilizat o inovație tehnologică, aplicația FURBAN, cu ajutorul căreia locuitorii Floreștiului au putut sa facă propuneri reale, timp
de 60 de zile, pentru modernizarea și conturarea aspectului zonei centrale din Florești.

Identificarea și verificarea șantierelor
Au fost identificate lucrări de amenajare teren, construcții fără autorizație de construcție sau organizări de șantier defectuoase. Au fost aplicate
sancțiuni în valoare de peste 100.000 RON.

Regulament privind implicarea populației în procesul de aprobare a viitoarelor PUZ-uri și PUD-uri
În cadrul unei ședințe de Consiliu Local a fost aprobată adoptarea unui regulament privind implicarea populației în procesul de aprobare a viitoarelor
PUZ-uri și PUD-uri ce vor fi supuse dezbaterii în Florești.
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Reactualizare Plan Urbanistic General și regulament local de urbanism
Actualizarea P.U.G. reprezintă revizuirea reglementărilor urbanistice, a indicatorilor urbanistici propuși și a prevederilor planului inițial prin aducerea
acestora în acord cu legislația în vigoare, tendințele de dezvoltare și cerințele de dezvoltare durabilă socio-economice și de mediu actuale, precum
și actualizarea listei de proiecte de investiții necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare, realizată în baza unor studii de specialitate și a
analizei gradului de implementare a planurilor urbanistice în vigoare și a impactului acestora la nivelul unității administrativ-teritoriale.

.
..

Obiectul lucrării este:

.
.
.

stabilirea măsurilor, acțiunilor și obiectivelor de dezvoltare pentru Comuna Florești, detaliat pentru toate cele 3 localități componente - pe
termen mediu, să contureze perspectivele dezvoltării pe termen lung;
analizarea situației existente, evidențierea disfuncționalităților actuale și a priorităților de intervenție;
analiza evoluției localităților componente, ținând cont de perspectivele de dezvoltare ale fiecăreia în parte și în context teritorial – spațial, sub
aspectul inter-relațiilor generate la nivelul comunei, zonei metropolitane, la nivelul județului și al Regiunii de Nord – Vest.

Reactualizarea PUG al Comunei Floreşti îşi propune:
să evidențieze potențialul transformărilor spațiului din limitele administrative ale comunei, plecând de la un moment de referință - respectiv
stadiul actual;
să identifice, în urma unei analize de detaliu, disfuncțiile actuale existente în teritoriu ca rezultantă a interacțiunilor multiple dintre elementele
cadrului natural, structura și funcțiile așezării;
să propună soluții de remediere și optimizare a funcționalității sistemului teritorial pe termen mediu şi lung.

Finalitatea acestui proiect este de a asigura coeziunea teritorială, eliminarea blocajelor generate de o dezvoltare anarhică, atenuarea disparităților
intrateritoriale și asigurarea unei strategii viabile de dezvoltare.
Planul Urbanistic General va fi pus în dezbatere publică pe parcursul anului 2022.
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Proiecte Fonduri Europene
POIM
protecție necesare prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-2

În cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei
cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

. Dotarea Liceului Teoretic ”Dumitru Tăuțan” din Comuna Florești cu dispozitive și echipamente de

proiecte

. Dotarea unităților de învățământ gimnaziale din Comuna Florești cu dispozitive și echipamente de

protecție necesare prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-2

În cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei
cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
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Proiecte Fonduri Europene

. Achiziția de echipamente IT de tip tablete pentru uz școlar și alte echipamente necesare desfășurării
activității didactice ȋn mediul online

proiecte

POC

Pentru dotarea unităților de ȋnvățămant din Comuna Florești - în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Acţiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea
conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură.

33

Proiecte Fonduri Europene
POCU
Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile
sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, apel de proiecte POCU/879/4/16/ Consolidarea capacității
întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

..
..
.

proiecte

Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4

S-au depus următoarele proiecte:
Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în mediul rural
Antreprenoriat social și inovare în mediul rural
Susținerea antreprenoriatului și întreprinderilor sociale din mediul rural
Măsuri de sprijin pentru inovatorii sociali din mediul rural
Antreprenoriat social și ocupare în mediul rural
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Programul Național de Investiții
Anghel Saligny
Modernizarea comunității locale prin realizarea de investiții în infrastructura locală.

.
..
.
..

S-au depus următoarele proiecte:
Extindere rețele de utilități publice – apă, canalizare menajeră și iluminat public stradal pentru proiectul “Modernizare străzi şi amenajări

proiecte

Coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA)

urbanistice prin extindere platformă drum, comuna Florești, județul Cluj – Faza I”.
Execuție, extindere și modernizare sistem de canalizare menajeră în localitatea Tăuți, comuna Florești ‐ județul Cluj.
Extindere rețele de utilități publice – apă, canalizare menajeră și iluminat public stradal pentru proiectul “Modernizare prin asfaltare străzi locale
în localitatea Florești, comuna Florești, județul Cluj”.
Modernizare prin asfaltare străzi locale în localitatea Florești, comuna Florești: Carpați 1, Florilor 1, Florilor 2, Teilor 1, Teilor 2, Urușagului 1, Narciselor,
V. Mărgineanu, Avram Iancu.
Modernizare străzi și amenajări urbanistice prin extindere platformă drum, comuna Florești, județul Cluj.
Rețea canalizare strada Eroilor – Avram Iancu din localitatea Florești, județul Cluj.
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Programul DigiRural

O regiune cu localități Smart, sub Obiectivul de Politică 1. O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice
inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale, Obiectivul Specific a(ii): Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al
companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice. Coordonat de ANDR-NV.

.

proiecte

Programul Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027, Prioritatea 2

S-a depus următorul proiect:
Digi Florești - Procesul de digitalizare la nivelul primăriei Florești va permite eficientizarea la maxim a activității instituției și a relației cu cetățenii
comunei.
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Proiecte AFM

.

Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public
Scopul Programului îl reprezintă îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri
de iluminat cu surse LED care să determine o eficiență energetică ridicată și poluare luminoasă minimă.

.

Modernizare sistem de iluminat public în comuna Florești, județul Cluj.

proiecte

.

S-a depus următorul proiect:

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații
de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități
Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică.

.

Se pregătește studiul de fezabilitate pentru depunerea proiectului:
Stații de încărcare electrică situate în localitatea Florești, comuna Florești, județul Cluj (10 poziții, conform planului de situație).
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