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Stimati cetățeni 
 

 Pe perioada starii de urgenta instituite în contextul epidemiei de COVID-19, 

institutia noastra a incercat sa isi continue activitatea în conditii cat mai bune astfel 

incat dezvoltarea infrastructurii locale sa nu sufere amanari. Desi comunicarea s-a 

realizat uneori cu greutate iar mobilitatea factorilor implicati a fost redusa din 

cauza restrictiilor de circulatie, majoritatea lucrarilor si-au urmat cursul normal, 

astfel incat, în termenele cele mai scurte fiecare obiectiv sa fie realizat.  

 O sa va prezentam mai jos, principalele obiective de investitii la care 

institutia noastra lucreaza în prezent: 

 

 Camin Cultural Răscruci 

 Acest obiectiv deosebit de important a fost reabilitat și dotat în cadrul 

proiectului ”Modernizarea și dotarea căminului cultural din loc. Răscruci, com. 

Bonțida, jud. Cluj” finanțat prin Fonduri Europene, Programul Național de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020 - MASURA 7.6.  Lucrarile au fost deosebit de ample 

și au dat o noua față și functionalitate acestui edificiu. Valoarea totala a lucrarilor 

de constructii este de 1.472.961 lei. De asemenea, tot prin această finanțare 

nerabursabilă Caminul Cultural Răscruci a fost dotat cu bunuri în valoare de 

119.000 lei. 

 Simultan cu reabilitarea acestui obiectiv s-a facut o reamenajare a 

dispensarului medical uman din incinta Caminului Cultural Răscruci precum și 

reabilitarea Monumentului Eroilor. Aceste doua obiective au fost realizate cu 

finantare locala, nefiind posibila asigurarea de finantari nerambursabile.  
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 Pod peste Valea Borșii în localitatea Răscruci 

 Aceasta investitie este în curs de finalizare, stadiul de executie a lucrarilor 

fiind de aproximativ 98%. Investitia deosebit de benefica pentru viabilizarea 

circulatiei locuitorilor din satul Răscruci are o valoare de 1.920.572 lei și a fost 

realizata cu finantare accesata prin programul Programul Național de Dezvoltare 

Locală, finantator principal fiind Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și 

Administratiei. Dat fiind stadiul deosebit de avansat al lucrarilor, urmeaza a fi 

realizata receptia acestui obiectiv și darea lui în folosinta.  

 

 Construire Gradiniță cu program prelungit în localitatea Bonțida 

 Gradinita noua de la Bontida, este în curs de realizare, evolutia lucrarilor 

fiind foarte buna, în acest moment stadiul de realizare a lucrarilor fiind de 70%. 

Investitia în valoare de  2.206.872 lei, este finantata partial prin programul PNDL, 

contributia de la bugetul local fiind în valoare de 1,132,390.00 lei. Finalizarea 

acestei lucrari va aduce bucurie parintilor și mai ales copiilor care vor inaugura 

noua cladire care dispune de toate facilitatile necesare desfasurarii unui program 

prelungit. Desigur, dotarea acestui edificiu cu mobilier si alte materiale specifice se 

va face imediat dupa finalizarea lucrarilor de constructii.  

 

 Teren sintetic în localitatea Bonțida 

 Aceasta investitie este în plina desfasurare, mijlocul lunii august fiind 

termenul la care estimam ca putem da în folosinta aceasta investitie. Realizata cu 

fonduri din bugetul local, investitia vine în intampinarea dorintei tinerilor din 

comuna noastra dornici de miscare. Speram ca finalizarea lucrarii sa coincida și cu 

vesti bune din domeniul sanatatii, în principal al combaterii pandemiei de COVID-

19 și sa ne permita sa folosim imediat dupa finalizare aceasta investitie în scopul 

pentru care este realizata.  

 

 Targ animale Bonțida 

 Modernizarea targului de animale se face urmare a necesitatii respectarii 

standardelor europene în domeniu și a masurilor impuse de catre DSV Cluj. Dupa 

finalizarea lucrarilor comuna noastra va dispune de cel mai modern targ de animale 

din judetul Cluj, loc in care se vor putea desfasura si alte activitati gen piata 

agroalimentara. Lucrarea este realizata cu fonduri din bugetul local, în prezent fiind 

realizate 60% din lucrari.  

 



 

 Alimentare cu apă  Coasta-Tăușeni 

 Una din cele mai importante lucrari de investitii care de deruleaza pe raza 

comunei Bontida. Dezideratul de zeci de ani al locuitorilor Coasta și Tăușeni este 

alimentarea cu apa. Lucrarile la aceasta investitie sunt destul de avansate, 

aductiunea și reteaua de distributie fiind in curs de finalizare. Valoarea totala a 

obiectivului este de 3.375.474 lei, din care 3.143.203 lei este asigurata prin 

programul PNDL. Estimam ca în toamna acestui an locutiorii satelor Coasta și 

Tăușeni vor consuma apă potabilă în propriile curți cu ajutorul acestei rețele, fara a 

fi nevoiti sa transporte apa de la fantanile aflate la mare distanta.  

 

 Gradinița Răscruci 

 Si în localitatea Răscruci institutia noastra construiește o gradinita noua, 

moderna, adaptata nevoilor locuitorilor acestei localitati. Finantata prin PNDR 

măsura 7.2 lucrarea denumita "DESFIINTARE CLADIRE GRADINITA P+S 

RĂSCRUCI și ANEXA, CONSTRUIRE GRADINITA P+E CU PROGRAM 

PRELUNGIT, INPREJMUIRE, ACCESE și BRANSAMENTE LA UTILITATI” a 

depasit toate fazele pregatitoare (obtinere finantare, avizare, autorizare, incheiere 

contract executie) și este gata de inceperea lurarilor. Pana la inceputul lunii iunie, 

constructorii isi vor face simtita prezenta urmare a emiterii ordinului de incepere a 

lucrarilor.  

 

 Camin Cultural Bonțida 

 Acest edificiu a beneficiat de lucrari de reparații  în urma cu mai bine de 10 

ani. Urmele timpului și a utilizarii sale si-au pus amprenta asupra sa, astfel incat, s-

au demarat lucrari de reparatii și amenajare atat la interior cat și la exterior, lucrari 

care sunt in plina desfasurare. Speram ca pana la sfarsitul verii sa ne bucuram din 

nou de functionalitatea acestui edificiu.  

 

 In afara investitiilor enumerate mai sus, mai avem si alte investitii cu care va 

vom ține la curent în urmatoarele comunicari.  

 Speram ca toate aceste investitii sa fie finalizate in termen cat mai scurt si sa 

fie utile comunitatii locale.  


