
2022

Bugetul Local al 
Comunei Florești
JUDEȚUL CLUJ



Venituri
buget local

Investiții
buget local

102.233.702 lei 48.855.943 lei



Investiții în infrastructura 
rutieră

Exproprieri și execuție drum de legătură varianta Sud;
Modernizare prin asfaltare străzi locale în localitatea Florești, Comuna Florești, județul Cluj;
Modernizare strada Eroilor;
Studiu Fezabilitate, Proiect Tehnic și documentația tehnică necesară pentru emiterea autorizației de construcție 
pentru obiectivul de investiții Drumul Transregio Gilău - Apahida, TR Feleac, indicativ ET35, cod proiect RTR098, 
RTR099;
Modernizare străzi și amenajări urbanistice prin extindere platformă drum în localitatea Florești, Comuna Florești, 
județul Cluj, Faza 1;
Studii de prefezabilitate, fezabilitate, impact asupra mediului și evaluarea strategică adecvată pentru obiectivul 
de investiții ”Tren Metropolitan Gilău - Florești - Cluj-Napoca - Baciu - Apahida - Jucu - Bonțida” - Etapa I;
Refacere străzi sat Luna de Sus și Tăuți;
Refacere traversare pietonală, localitatea Luna de Sus;
Decolmatare pârâul Feneș;
Proiectare și execuție treceri de pietoni supraînălțate și limitatoare de viteză;
Proiectare și execuție treceri de pietoni suprailuminate;
Stație de autobuz sat Luna de Sus;
Sistematizare rutieră valea Gârbăului.

....

.

.

.......

26.160.428 lei



Infrastructură în utilități - apă, 
canal, iluminat public

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020;
Iluminat festiv;
Studiu Fezabilitate și execuție modernizare iluminat strada Eroilor;
Studiu Fezabilitate, consultanță, delegare de gestiune serviciu de iluminat public;
Studiu Fezabilitate, Proiect Tehnic, consultanță și execuție creare infrastructură amplasare în subteran a 
cablurilor de telecomunicații în Comuna Florești, județul Cluj;
Studiu Fezabilitate, execuție, extindere și modernizare iluminat public străzi Comuna Florești, județul Cluj;
Branșamente electrice standuri de încărcare mașini electrice;
Studiu Fezabilitate, Proiect Tehnic post transformare Parc Poligon;
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;
Extindere rețele de utilități  publice - apă, canalizare menajeră și iluminat public stradal pentru proiectul 
Modernizare străzi și amenajări urbanistice prin extindere platformă drum în localitatea Florești, Comuna Florești, 
județul Cluj, Faza 1;
Studiu Fezabilitate, Proiect Tehnic, canalizare Tăuți;
Proiect Tehnic extindere și reabilitare sistem de canalizare menajeră DN 600;
Studiu Fezabilitate, execuție, extindere și modernizare canalizare, Comuna Florești, județul Cluj;
Studiu Fezabilitate canalizare ape pluviale;
Refulare stații pompare apă menajeră Muzeul Apei;

.....

....

.

.....

6.407.648 lei



Investiții în 
educație

Amenajare spațiu verde Liceul Teoretic “Dumitru Tăuțan”;
Proiectare și lucrări de construire școală P+2E, împrejmuire, branșamente, utilități pe Bulevardul Cetatea Fetei, 
servicii de supraveghere lucrare;
Studiu Fezabilitate, Proiectare și lucrări de construire școală P+2E, împrejmuire, branșamente, utilități, servicii de 
supraveghere lucrare;
Studiu Fezabilitate, Proiect Tehnic și execuție etajare clădire Școala Gimnazială “Gheorghe Șincai”;
Studiu Fezabilitate  și Proiect Tehnic Grădinița Comuna Florești;
2 bucăți table interactive;
Amenajare curte Grădiniță “Horea”;
Achiziție și montare două video interfoane pentru Școala și Grădinița “Luna de Sus”;
Proiectare sisteme de securitate și montaj la Școală și Grădiniță;
Refacerea și restaurarea fațadei la clădirea Școlii Gimnaziale “Luna de Sus”;
Poartă de acces la Grădinița “Luna de Sus”;
Gard din curtea Școlii “Luna de Sus” (30 m);
Mașină de spălat vase;
Amenajare curte Grădinița Cetatea Fetei;
Studiu Fezabilitate, Proiect Tehnic, execuție Grădiniță Tăuți;
Sistem supraveghere clădire interior/exterior;
Amenajare curte creșă;
Studiu Fezabilitate, Proiect Tehnic, execuție construire Creșă Comuna Florești;

..

.

...............

 1.491.000 lei



Investiții în creșterea
calității vieții

Bugetare participativă;
Studiu Fezabilitate, Proiect Tehnic și execuție adăpost animale cu și fără stăpân - Faza 1;
Execuție piață agroalimentară;
Studiu Fezabilitate, Proiect Tehnic, execuție zona promenadă Malul Someșului;
Studii hidrologice, geologice și hidrotehnice Comuna Florești;
Parc agrement Poligon Tăuți;
Arbori parcuri și zone verzi;
Consolă trecere de pietoni Avram Iancu;
Studiu Fezabilitate, Proiect Tehnic, execuție piste biciclete, sat Florești;

.........

6.775.000 lei 



Investiții în Cultură
și Sport 1/2

Amenajare sediu Primărie și curte;
Amenajare Centru ANL;
Modernizare sisteme de alarmare, stingere și detecție incendiu, scenariu de incendiu sediu Primărie;
Proiect Tehnic, expertiză și execuție etajare Centru ANL, strada Carpați;
Dotarea căminului cultural din Luna de Sus, dotări specifice;
Aer condiționat cămin Florești;
Proiecte fonduri nerambursabile;
Dotarea căminului cultural din Luna de Sus, dotări specifice;
Amenajare Cămin Cultural Luna de Sus;
Amenajare și sistematizare verticală, drum de acces, colectare și evacuare ape pluviale pentru obiectivul Baza 
Sportivă de tip 1 și bazin olimpic;
Studiu Fezabilitate, Proiect Tehnic, execuție amenajare și sistematizare verticală și adaptare teren pentru bazin 
didactic și sală de sport cu tribună de 180 de locuri;
Mese de tenis exterior: 2 bucăți;
Stâlpi de volei: set 2 bucăți;
Teren multifuncțional Baza Sportivă, strada Someșului;
Amenajare spații depozitare Baza Sportivă, strada Someșului;
Confecționare modul observator fotbal: Baza Sportivă, strada Someșului;

..........

.

.....

2.767.867 lei



Investiții în Cultură
și Sport 2/2

Alimentare cu energie electrică teren sport Liceul “Dumitru Tăuțan”,
Plase de protecție terenuri de fotbal;
Iluminat terenuri sintetice cu sistem LED;
PUZ, Studiu Fezabilitate, ridicări topo, proiectare și execuție Centru Cultural Poligon Tăuți;
Studiu Fezabilitate, Proiect Tehnic amenajare/restaurare Cetatea Fetei;
Execuție capela Luna de Sus;
Execuție capela Tăuți;
Reparație capitală apartament situat pe strada Gheorghe Doja;

........

2.767.867 lei



Investiții în 
Mediu

Studiu Fezabilitate reabilitare energetică clădiri;
Studiu Fezabilitate, Proiect Tehnic, execuție reabilitare termică a blocurilor din Comuna Florești;
Stații de încărcare mașini electrice;
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Cluj;
Coșuri de gunoi inteligente;
Platforme subterane de colectare a deșeurilor;
Decolmatare văi și transport resturi vegetale și pământ;

.......

942.000 lei



Investiții în
digitalizare

Calculatoare;
Amenajare camere servere sediul Poliției Locale - back-up;
Modernizare și extindere sistem informatic;
Înregistrare sistematică de înscriere în cartea funciară a imobilelor;
Servicii specializate de realizarea RENNS;
Digitalizarea;
2 echipamente antenă recepție semnal stații;
Extindere sistem supraveghere video pe raza Comunei Florești;
Sistem parking Primărie;
Automat CTP;
Sisteme automate de parcare on street;

...........

3.362.000 lei



Investiții în 
Urbanism

Strategia de dezvoltare locală 2022-2027 și Strategia culturală;
Întocmire PUZ Malul Someșului;
Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice pentru obiectivul “Amenajare revitalizarea zonei 
centrale Florești”;
Întocmire PUG Comuna Florești;

...

.

950.000 lei



Fonduri 
nerambursabile 1/2

Proiect POCU - echipamente IT;
„Dotarea unităților de învățământ din Comuna Florești cu dispozitive și echipamente de protecție necesare 
prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-2”;
„Dotarea Liceului Teoretic ”Dumitru Tăuțan” din Comuna Florești cu dispozitive și echipamente de protecție 
necesare prevenirii și răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-2”;
ID 148498 - Antreprenoriat social și ocupare în mediul rural;
ID 148024 - Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în mediul rural;
ID 148064 - Antreprenoriat social și inovare în mediul rural;
ID 148414 - Susținerea antreprenoriatului și întreprinderilor sociale din mediul rural;
ID 148425 - Măsuri de sprijin pentru inovatorii sociali din mediul rural;
Programul DigiRural:

Programul Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027, Prioritatea 2. 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. S-a depus următorul proiect:
Digi Floreşti - Procesul de digitalizare la nivelul Primăriei Floreşti va permite eficientizarea la maxim a 
activității instituției și a relației cu cetățenii comunei. 

..

.

......
.

.

131.277.300 lei

p
roiecte



Fonduri 
nerambursabile 2/2

Eficiență energetică 1 - anvelopări;
Eficiență energetică 2 - anvelopări;
Stații de încărcare electrice;
Extindere rețele de utilități publice, apă, canalizare și iluminat public stradal pentru proiectul “Modernizare străzi 
și amenajări urbanistice prin extindere platformă drumuri în Comuna Florești, județul Cluj - Faza 1”;
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, Vălean Mărginean, 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;

....

.

.

.

..

131.277.300 lei

p
roiecte
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