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1. Modernizarea si reabilitarea drumurilor principale din
localitatile Barsana si Nanesti
Integrarea in economia europeana este facilitata de o infrastructura
de transport eficienta, conectata la reteaua europeana de transport.
Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport contribuie
la cresterea competitivitatii economice a Regiunii Nord-Vest
(Transilvania de Nord) si permite dezvoltarea de noi activitati pe
piata interna.
2. Reabilitarea si modernizarea ulitelor aferente satelor
Barsana si Nanesti
Atat ca si masura sociala dar mai ales ca si un indicator al
interesului pentru integrarea in cadrul european la nivel de
civilizatie si protectie a mediului, asfaltarea strazilor (ulitelor)
comunelor din Romania este o prioritate care nu trebuie neglijata.
Este o tendinta care are ca scop dezvoltarea potentialului
agro-turistic si nu numai prin dezvoltarea infrastructurii respectiv
crearea de oportunitati pentru investitii.
3. Construirea unui pod peste Iza la Valea Slatini
4. Construirea unui pod peste Iza la Nanesti
Facilitarea accesului cetatenilor in anumite zone ale comunei,
acces care ar imbunatatii considerabil conditiile de viata si de
munca ale locuitorilor comunei.
5. Infiintare si dotare serviciu de intretinere drumuri in comuna
Pentru indeplinirea acestui obiectiv avem un proiect pentru care s-a
realizat o propunere de Studiu de Fezabilitate si PT, proiect care
odata implementat ar diminua semnificativ gradul de deteriorare a
drumurilor din comuna si care ar asigura o fluenta constanta a
dezvoltarii economice, dezvoltare bazata pe cresterea turismului si
a investitiilor la nivel de comuna. Asadar acest proiect ar crea 2
avantaje mari: siguranta in infrastructura si evolutie economica.
6. Alimentare cu apa in localitatile Barsana si Nanesti Distributie consumatori
Asigurarea apei potabile pentru populatia Romaniei se face din
surse subterane si de suprafata. Din studiile efectuate rezulta ca
cerintele de apa, se estimeaza la un nivel de 20,4 miliarde m3/an
pentru anii 2005-2010 si 32-35 miliarde m3/an pentru anii
2020-2025. Lungimea totala a retelelor de transport si distributie a
apei potabile este de 33.519,8 km, din care in municipii si orase
21.335,5 km. Lungimea totala a strazilor din municipii si orase este
de 21.949 km, din care cu retea de distributie a apei 15.028,8 km,
adica un procent de echipare de 68,45%.
7. Realizarea unei retele de canalizare menajera si a unei statii
de epurare
Problemele legate de calitatea apelor de suprafata si a celor
subterane provin in principal din apele uzate neepurate, deversate
in cursurile de apa. Calitatea cursurilor de apa depinde in mare
masura de capacitatile si calitatea epurarii apei uzate rezultate din
activitatile umane (din totalul de 53 de statii de epurare existente in
Regiunea Nord-Vest, corespund din punct de vedere al treptei de
epurare necesare si functioneaza corespunzator un numar de 4
statii de epurare).
8. Extinderea retelei de canalizare menajera in localitatile
Barsana si Nanesti
Deoarece proiectul prezentat anterior nu acopera toate necesitatile
din acest punct de vedere, el urmarind doar zonele de interes sporit
ale comunei, propunem acest obiectiv complementar care sa

confere avantajele si aspectele
gospodariilor si zonelor din comuna.
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9. Modernizarea si extinderea retelei de iluminat public in
localitatile Barsana si Nanesti
Aceasta masura pe care dorim sa o adoptam are ca principal scop
imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor deoarece in momentul de
fata reteaua este sub-dimensionata, numarul consumatorilor
amplificandu-se in ultimii ani.
10. Amenajare Rampa de transfer pentru deseurile menajere si
industriale si un sistem de colectare a acestora
Este un proiect indraznet, legat de proiectul de realizare a fabricii
de gestionare a deseurilor care va fii realizat in Maramures, locatia
fiind deocamdata putin nesigura.
11. Regularizarea raului Iza si afluenti principali aflati pe 3 km
in amonte dar apartinand teritoriului administrativ al comunei
Barsana
Obiectul principal al acestui obiectiv se refera la indiguirea cursului
raului Iza in amonte de localitatea Barsana spre zona numita „pod
Valeni" in scopul evitarii inundatiilor locuintelor oamenilor si a
culturilor din aceasta zona. Zona a fost evaluata si este considerata
zona de risc din acest punct de vedere.
12. Amenajari Hidroenergetice pe raul Iza
Microhidro turbinele electrice sunt generatoare de energie
ecologica, gratuita si nelimitata. Puterea apei e cea mai importanta
sursa energetica care nu are in compozitia sa dioxid de carbon,
dioxid de sulf, protoxizi de azot sau orice alt tip de emisie poluanta
si nu produce nici un fel de reziduuri solide sau lichide. Centrala
hidroelectrica se foloseste de o cadere naturala sau artificiala a
unui rau si inglobeaza numeroase avantaje in comparatie cu alte
surse de energie.
13. Realizarea ofertei comunei de atragere a investitorilor
privati
Avand in vedere faptul ca dezvoltarea comunei se bazeaza intr-o
mare masura pe exploatarea potentialului turistic iar implementarea
proiectelor necesita cofinantare, trebuie realizata o oferta a
comunei care sa atraga finantari private ale agentilor economici
dispusi sa investeasca in acest sens. Este o masura absolut
necesara datorita modalitatii retroactive de acordare a fondurilor
europene.
14. Promovarea potentialului turistic ca principala masura de
dezvoltare economica
Dezvoltarea pe viitor a comunei Barsana este influentata intr-o
mare masura de valorificarea potentialului turistic. In orice zona
exista un potential pe care trebuie sa se axeze investitiile de baza
iar politica noastra este de a identifica acest potential, a creea un
mediu propice pentru a se investii in acesta si de a urmarii aceasta
dezvoltare pas cu pas.
15. Crearea unui centru cultural-traditional bazat pe atelierele
mestesugaresti
Turismul rural, in ansamblul sau, include o paleta larga de
modalitati de cazare, de activitati, evenimente, festivitati, sporturi si
distractii, toate desfasurandu-se intr-un mediu tipic rural. Este un
concept care cuprinde activitatea turistica organizata si condusa de
populatia locala rurala si care are la baza o stransa legatura cu
mediul ambiant natural si uman.
16. Infiintarea unui camping pentru turisti dotat corespunzator
necesitatilor actuale
Turismul rural, in ansamblul sau, include o paleta larga de
modalitati de cazare, de activitati, evenimente, festivitati, sporturi si
distractii, toate desfasurandu-se intr-un mediu tipic rural. Este un
concept care cuprinde activitatea turistica organizata si condusa de
populatia locala rurala si care are la baza o stransa legatura cu
mediul ambiant natural si uman.
17. Infiintarea unei unitati de abatorizare animale in comuna
Aceasta masura se bazeaza pe Programul National de Dezvoltare
Rurala, program care faciliteaza crearea unor astfel de unitati prin
acordarea de fonduri nerambursabile pentru acest tip de investitii.
Este o masura interesanta deorece permite crearea de produse

100% naturale care pot fii comercializate in cadrul structurilor
turistice din comuna si deasemenea in cadrul structurilor deja
existente in localitatile vecine.
18. Crearea unei unitati de exploatare a resurselor minerale
existente la nivel de comuna, in special tufurile vulcanice
zeolit
In Romania, primele minerale zeolitice au fost mentionate inca din
1877, in cavitatile unor roci endogene din Muntii Apuseni. In ultimii
ani au fost descrise numeroase ocurente de minerale zeolitice
identificate in Muntii Apuseni, regiunea cea mai caracteristica din
Romania, dar si in Banat, Transilvania si estul Carpatilor.
19. Crearea unei zone industriale in comuna Barsana
In principal datorita migratiei marilor companii europene spre zona
estica a Europei, in cautare de mana ieftina de lucru si zone de
extindere, spatiile industriale au crescut constant in pret si cautare.
In prezent balanta intre achizitie si constructie este inclinata in
favoarea celei de-a doua.
Tot mai multe companii prefera sa investeasca in terenuri, cu
scopul de a ridica constructii noi, sau sa achizitioneze spatiile
construite de alte firme. Aceasta schimbare de perspectiva se
datoreaza mai multor factori. Unul dintre motive se poate observa
in evolutia economiei de piata. Un numar tot mai mare de firme
incep sa nu mai faca fata concurentei si a maturitatii mediului de
afaceri, iar spatiile ocupate de ele devin disponibile.
20. Reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII, nr. 2 Mircea Vulcanescu
zona Valea Muntelui, comuna Barsana
si Reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII, nr. 2 in localitatea
Nanesti, comuna Barsana
Datorita faptului ca in momentul de fata cursurile scolare in cadrul
comunei nu se desfasoara intr-un cadru potrivit activitatii de
invatare a anului 2009 si deasemenea in urma constatarii faptului
ca exista un numar de xxx de prescolari si scolari consideram
absolut necesara reabilitarea, amenajarea si dotarea cu material
didactic a unitatilor de invatamant din localitatile mentionate.
Masura 322 din cadrul PNDR "Renovarea, dezvoltarea satelor,
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia
rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" este principalul
factor pe care ne bazam pentru a realiza acest proiect. In cadrul
acestei masuri, AXA 3, este mentionat aspectul crearii si dezvoltarii
serviciilor de baza pentru populatia rurala, aspect care cuprinde
investitiile materializate in constructii, renovari si dotari ale
gradinitelor si scolilor la sate. In comuna noastra, pentru
indeplinirea acestui obiectiv exista definitivate atat Studiile de
Fezabilitate cat si Proiectele Tehnice pentru realizarea lucrarilor
necesare.
21. Constructia unei Gradinite noi cu program prelungit in
localitatea Barsana
Pentru indeplinirea acestui obiectiv pe care il consideram de interes
major pentru comuna noastra am decis urmarirea a doua directii de
finantare, posibil ca ambele sa faca referire la fondurile europene
dar pe cai diferite.
22. Realizarea unei Sali de sport de 250 de locuri in localitatea
Barsana
Conditiile in care elevii comunei noastre isi desfasoara activitatile
sportive la nivelul anului 2009 sunt precare iar in apropiere nu
exista sali de sport polivalente, aspect care ne conduce sa credem
ca pe langa crearea unor facilitati destinate elevilor am creea
infrastructura pentru organizarea multor evenimente sportive.
Avantajele sunt multiple si se refera atat la cetatenii nostrii cat si la
sporirea popularitatii comunei si la diversificarea activitatilor
turistice ale comunei.
23. Reabilitarea si Modernizarea Caminului Cultural din
localitatea Barsana, comuna Barsana si Reabilitarea si
Modernizarea Caminului Cultural din localitatea Nanesti,
comuna Barsana
Caminele Culturale sunt parte din infrastructura publica pentru
bunuri si servicii culturale. Acestea au fost si sunt in continuare
instrumentul principal pentru promovarea culturii in mediul rural.
Legea 22/2003 reglementeaza activitatea Caminelor Culturale si
defineste Caminele Culturale ca " institutiile publice de cultura care
desfasoara activitati si in domeniul educatiei permanente,

organizate in afara sistemului national de invatamant formal, in
colaborare cu acesta, avand drept scop pastrarea si promovarea
culturii traditionale". Administrativ Caminele Culturale se afla in
subordinea Consiliilor Locale. Principalele manifestari care se
desfasoara in aceste incinte sunt spectacolele folclorice si alte
activitati legate de evenimente sociale locale.
24. Infiintarea si dotarea unui centru pentru Situatii de Urgenta,
in comuna Barsana
Atat prin constarea noastra cat si pe baza analizei necesitatilor
cetatenilor comunei noastre am ajuns la concluzia ca in comuna
Barsana cetatenii nu beneficiaza de un serviciu medical de urgenta.
Acest fapt nu ar constitui o problema daca distanta pana la unitatile
medicale dotate pentru situatii de gen nu ar fii considerabila si
anume de cca minim 30 de km. In aceste conditii consideram
absolut necesara si chiar cu o prioritate maxima infiintarea si
dotarea unui astfel de centru.
25. Crearea unui centru de ingrijire a persoanelor varstnice
si/sau cu probleme sociale
Avand in vedere politica sociala promovata de Guvernul Romaniei,
prin care se urmareste imbunatatirea calitatii serviciilor si
prestatiilor sociale acordate categoriilor vulnerabile de populatie, in
limitele sale de competenta, Primaria comunei Barsana isi propune
sa asigure cresterea numarului de servicii sociale specializate
disponibile.
26. Crearea unui centru de perfectionare si reconversie a fortei
de munca in comuna
La baza acetui proiect sta marturia functionabilitatii Asociatiei
Microregiunea de Dezvoltare Economico-Sociala a tarii
Maramuresului din Sighetul Marmatiei care prin actiunile sale, un
ONG cu rezultate deosebite de-a lungul timpului in implementarea
de proiecte de reconversie a fortei de munca. Mentionam faptul ca
in prezent acest ONG desfasoara actiuni de informare in comuna
noastra dar nu dispune de infrastructura adecvata desfasurari unor
actiuni de amploare care ar creste atat specializare cat si
orientarea cetatenilor nostrii catre o atitudine pozitiva a procesului
de integrare si de asemnea o abordare mai exacta a pasilor
necesari pietei fortei de munca actuale.

