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Construirea unui teren de handbal,
minifodbal, baschet si volei in curtea
Scolii Bahna, cu instalatie nocturna si cu
teren din material sintetic.
Construirea unui teren de sport la
Scoala Izvoare.
Transformarea scolii vechi din satul
Izvoare intr-o sala de festivitati, plus o
sala de sport.
Acelasi lucru se va intampla si la scoala veche din satul Bahna. Cu
ani in urma, cele doua constructii urmau sa fie demolate, insa
administratia publica locala de astazi a fost de alta parere,
reamenajand spatiile in viitorii doi ani.
Proiect pentru construirea unui Centru de sanatate in satul Bahna,
care sa cuprinda trei cabinete de medicina generala, unul de
stomatologie, plus un apartament la etaj
.
Continuarea modernizarii drumurilor comunale si satesti.
Demersuri la Consiliul Judetean Neamt pentru modernizarea
drumului spre Racova, respectiv DJ 159, in lungime de 6,9 km.
Modernizarea DC 98, in lungime de 6,420 km.
Infiintarea prin Asociatia Intercomunitare Bahna-Filipesti, privind
asfaltarea DC 98.
Extinderea si modernizarea iluminatului public, in mai multe etape,
prin folosirea de leduri, cu un consum mic de energie electrica.
Infiintarea retelei de alimentare cu apa potabilasi canalizare, etapa
I, satul Bahna.
Amenajarea unui teren de sport si a doua spatii de joaca in satul
Bahna (Urzici).
Construirea unei gradinite cu program prelungit in satul Izvoare.
Cladirea va avea patru sali de clasa (pentru patru grupe). Proiectul
este realizat cu ajutorul Inspectoratului Scolar al Judetului Neamt si
Ministerul Educatiei.
Construirea unui garaj in cadrul primariei.
Organizarea unei intalniri a fiilor satului, la care sa fie prezente
toate institutiile locale, dar si fii satului. Actiunea este intitulata "Vino
inapoi pe meleagurile bahnene!"
Construirea unui teren de handbal, minifodbal, baschet si volei in
curtea Scolii Bahna, cu instalatie nocturna si cu teren din material
sintetic.
Construirea unui teren de sport la Scoala Izvoare.
Transformarea scolii vechi din satul Izvoare intr-o sala de festivitati,
plus o sala de sport.
Acelasi lucru se va intampla si la scoala veche din satul Bahna. Cu
ani in urma, cele doua constructii urmau sa fie demolate, insa
administratia publica locala de astazi a fost de alta parere,

reamenajand spatiile in viitorii doi ani.
Proiect pentru construirea unui Centru de sanatate in satul Bahna,
care sa cuprinda trei cabinete de medicina generala, unul de
stomatologie, plus un apartament la etaj
.
Continuarea modernizarii drumurilor comunale si satesti.
Demersuri la Consiliul Judetean Neamt pentru modernizarea
drumului spre Racova, respectiv DJ 159, in lungime de 6,9 km.
Modernizarea DC 98, in lungime de 6,420 km.
Infiintarea prin Asociatia Intercomunitare Bahna-Filipesti, privind
asfaltarea DC 98.
Extinderea si modernizarea iluminatului public, in mai multe etape,
prin folosirea de leduri, cu un consum mic de energie electrica.
Infiintarea retelei de alimentare cu apa
potabilasi canalizare, etapa I, satul
Bahna.
Amenajarea unui teren de sport si a
doua spatii de joaca in satul Bahna
(Urzici).
Construirea unei gradinite cu program
prelungit in satul Izvoare. Cladirea va
avea patru sali de clasa (pentru patru
grupe). Proiectul este realizat cu ajutorul
Inspectoratului Scolar al Judetului
Neamt si Ministerul Educatiei.
Construirea unui garaj in cadrul
primariei.
Organizarea unei intalniri a fiilor satului,
la care sa fie prezente toate institutiile
locale, dar si fii satului. Actiunea este
intitulata "Vino inapoi pe meleagurile
bahnene!"

