Strategia de dezvoltare locala a comunei Padina pentru perioada 2007 – 2013

VIII. PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU
PERIOADA 2007-2013

1. MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE
Consiliul Local

MANGER DE PROIECT /
SOLICITANT
VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):
SURSA DE FINANTARE

Neevaluata inca
Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala
AXA PRIORITARA 3 „Imbunatatirea calitatii vietii
in zonele rurale si diversificarea economiei rurale”
322 Renovarea, dezvoltarea satelor,
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia
si populatia rurala si punerea in valoare a
mostenirii rurale

AXA PRIORITARA
MASURA

DOMENIU DE APLICABILITATE
AUTORITATEA DE MANAGEMENT
ORGANISM INTERMEDIAR

a) Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de
baza
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit

LOCALIZAREA PROIECTULUI
ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Padina
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DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE

REZULTATELE OBTINUTE

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA
ACTIVITATILE PROIECTULUI

DURATA PROIECTULUI
JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Modernizarea drumurilor locale va avea efecte
benefice asupra dezvoltarii economice viitoare a
comunei prin conectarea diferitelor zone la
drumurile locale, imbunatatirea legaturilor rutiere
cu comunele invecinate si cu satele componente.
Va deveni o zona de interes atat pentru investitori
cat si pentru turistii care tranziteaza comuna.
- reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri
locale;
- accesul populatiei la locuri de munca, servicii
medicale, educatie, cultura, recreare;
- fluidizarea transportului de marfuri cu impact
direct asupra dezvoltarii economice echilibrate
- locuitorii comunei Padina;
- potentiali investitori;
- participantii la traficul rutier care tranziteaza
comuna;
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
36 luni
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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2. EXTINDEREA SI MODERNIZAREA TROTUARELOR IN COMUNA
Consiliul Local

MANGER DE PROIECT /
SOLICITANT

Neevaluata inca

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):
SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala
AXA PRIORITARA 3 „Imbunatatirea calitatii vietii
in zonele rurale si diversificarea economiei rurale”
322 Renovarea, dezvoltarea satelor,
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia
si populatia rurala si punerea in valoare a
mostenirii rurale

AXA PRIORITARA
MASURA

DOMENIU DE APLICABILITATE

a) Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de
baza

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Padina
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DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE
REZULTATELE OBTINUTE
POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA
ACTIVITATILE PROIECTULUI

DURATA PROIECTULUI
JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Prin realizarea acestui proiect se urmareste
imbunatatirea accesului populatiei si agentilor
economici la infrastructura de baza.
- reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri
locale;
- investitii noi in dezvoltarea comunei.
- locuitorii comunei Padina;
- potentiali investitori;
- participantii la traficul rutier care tranziteaza
comuna;
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
12 luni
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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3. REALIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA
Consiliul Local

MANGER DE PROIECT /
SOLICITANT

Neevaluata inca

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):
SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala
AXA PRIORITARA 3 „Imbunatatirea calitatii vietii
in zonele rurale si diversificarea economiei rurale”
322 Renovarea, dezvoltarea satelor,
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia
si populatia rurala si punerea in valoare a
mostenirii rurale

AXA PRIORITARA
MASURA

DOMENIU DE APLICABILITATE

a) Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de
baza

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Padina
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DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBTINUTE

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA
ACTIVITATILE PROIECTULUI

DURATA PROIECTULUI
JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Realizarea retelei de alimentare cu apa urmareste
sa atinga urmatoarele obiective:
- acoperirea necesarului de apa pentru toate
gospodariile din localitate;
- utilizarea eficienta a resurselor de apa;
- asigurarea serviciilor de apa la tarife accesibile;
- asigurarea calitatii corespunzatoare a apei
potabile in toata comuna;
Modernizarea retelei de alimentare cu apa
potabila are ca obiectiv identificarea si realizarea
unei solutii alternative de alimentare cu apa,
precum forajele de mare adancime.
- accesul populatiei la infrastructura edilitara;
- scaderea factorilor de risc pentru sanatatea
populatiei;
- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor;
- locuitorii comunei Padina;
- potentiali investitori;
- potentiali turisti;
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
24 luni
Stimularea cooperarii intre autoritatile locale si
imbunatatirea capacitatii acestora de a atrage
credite pentru investitii.
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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4. REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE SI A STATIEI DE EPURARE
Consiliul Local

MANGER DE PROIECT /
SOLICITANT

Neevaluata inca

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):
SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala
AXA PRIORITARA 3 „Imbunatatirea calitatii vietii
in zonele rurale si diversificarea economiei rurale”
322 Renovarea, dezvoltarea satelor,
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia
si populatia rurala si punerea in valoare a
mostenirii rurale

AXA PRIORITARA
MASURA

DOMENIU DE APLICABILITATE

a) Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de
baza

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Padina
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DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBTINUTE

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

Realizarea sistemului de canalizare va avea
efecte benefice asupra dezvoltarii economice a
zonei prin crearea de noi locuri de munca, care
vor stabiliza forta de munca in zona si vor creste
calificarea acesteia. Vor fi revigorate domenii ca
proiectarea si constructiile.
Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, iar
activitatea acestora va genera venituri
suplimentare la bugetul local.
Personalul solicitantului se va califica si
experimenta in derularea unor proiecte cu
finantare externa si vor fi capabili de atragerea si
derularea ulterioara a altor proiecte similare. Prin
aplicarea proiectului de realizare a statiei de
epurare se vor atinge obiectivele:
- imbunatatirea infrastructurii de mediu;
- stabilirea si mentinerea unui program de politici
de evacuare a namolului/biomasei;
- stabilirea si mentinerea unui program de
reducere a infiltratiilor apelor uzate din canalizare;
Realizarea retelei de canalizare va avea
urmatoarele rezultate:
- accesul populatiei la infrastructura edilitara;
- scaderea factorilor de risc pentru sanatatea
populatiei;
- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor
comunei;
- scaderea factorului de poluare;
- reducerea efectelor unor riscuri naturale;
Lucrarile de realizare a statiei de epurare vor avea
urmatoarele efecte:
- racordarea tuturor zonelor din comuna la
sistemul de canalizare pentru o tratare
corespunzatoare;
- imbunatatirea calitatii apeiconform ultimelor
standarde europene;
- namolul rezultat, in cazul in care va fi
corespunzator, in urma procesului de tratare va fi
utilizat in agricultura.
- locuitorii comunei Padina;
- potentiali investitori;
- potentiali turisti;
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ACTIVITATILE PROIECTULUI

DURATA PROIECTULUI
JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
36 luni
Stimularea cooperarii intre autoritatile locale si
imbunatatirea capacitatii acestora de a atrage
credite pentru investitii.
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.

69

Strategia de dezvoltare locala a comunei Padina pentru perioada 2007 – 2013

5. REALIZAREA RETELEI ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE CU GAZ METAN
Consiliul Local

MANGER DE PROIECT /
SOLICITANT

Neevaluata inca

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):
SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala
AXA PRIORITARA 3 „Imbunatatirea calitatii vietii
in zonele rurale si diversificarea economiei rurale”
322 Renovarea, dezvoltarea satelor,
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia
si populatia rurala si punerea in valoare a
mostenirii rurale

AXA PRIORITARA
MASURA

DOMENIU DE APLICABILITATE

a) Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de
baza

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Padina
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DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBTINUTE

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA
ACTIVITATILE PROIECTULUI

DURATA PROIECTULUI
JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Realizarea retelei de alimentare si distributie cu
gaze naturale va avea efecte benefice asupra
dezvoltarii economice a zonei prin crearea de noi
locuri de munca, care vor stabiliza forta de munca
in zona si vor creste calificarea acesteia.
Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, iar
activitatea acestora va genera venituri
suplimentare la bugetul local. Proiectul va avea
impact economic si social direct asupra
comunitatii prin existenta unor resurse financiare
pentru finantarea si dezvoltarea unor activitati
industriale. Personalul solicitantului se va califica
si experimenta in derularea unor proiecte cu
finantare externa si vor fi capabili de atragerea si
derularea ulterioara a altor proiecte similare.
Realizarea retelei alimentare si distributie cu gaze
naturale va avea urmatoarele rezultate:
- accesul populatiei la infrastructura edilitara;
- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor
comunei;
- scaderea factorului de poluare;
- racordarea tuturor zonelor din comuna la
sistemul de alimentare cu gaz ;
- locuitorii comunei Padina;
- potentiali investitori;
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
36 luni
Stimularea cooperarii intre autoritatile locale si
imbunatatirea capacitatii acestora de a atrage
credite pentru investitii.
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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6. EXTINDEREA SI MODERNIZAREA CAMINULUI CULTURAL
DIN COMUNA PADINA
Consiliul Local

MANGER DE PROIECT /
SOLICITANT

Neevaluata inca

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):
SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala
AXA PRIORITARA 3 „Imbunatatirea calitatii vietii
in zonele rurale si diversificarea economiei rurale”
322 Renovarea, dezvoltarea satelor,
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia
si populatia rurala si punerea in valoare a
mostenirii rurale

AXA PRIORITARA
MASURA

DOMENIU DE APLICABILITATE

b) Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza
pentru populatia rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Padina
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DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBTINUTE
POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA
ACTIVITATILE PROIECTULUI

DURATA PROIECTULUI
JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Obiectivele proiectului de extindere si
modernizare a caminelor culturale din comuna
Padina sunt:
- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor
comunei;
- revigorarea mediului cultural;
- cresterea consumului de cultura in randul fiilor
satului;
- pastrarea si perpetuarea datinilor si obiceiurilor
traditionale.
Extinderea si modernizarea caminului cultural
Padina
- locuitorii comunei Padina;
- tinerii comunei Padina;
- potentiali turisti;
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
12 luni
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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7. ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVA A SPATIULUI DE
DEPOZITARE TEMPORARA SI TRANSPORTUL DESEURILOR
MANGER DE PROIECT /
Consiliul Local
SOLICITANT
Neevaluata inca

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):
SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala
AXA PRIORITARA 3 „Imbunatatirea calitatii vietii
in zonele rurale si diversificarea economiei rurale”
322 Renovarea, dezvoltarea satelor,
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia
si populatia rurala si punerea in valoare a
mostenirii rurale

AXA PRIORITARA
MASURA

DOMENIU DE APLICABILITATE

b) Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza
pentru populatia rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Padina
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DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE
REZULTATELE OBTINUTE

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA
ACTIVITATILE PROIECTULUI

DURATA PROIECTULUI
JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Eliminarea materialelor periculoase/toxice din
volumul deseurilor si reducerea poluarii din
mediului ambiant
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei
comunei
- reducerea poluarii
- reducerea factorilor de risc pentru sanatatea
populatiei
- locuitorii comunei Padina;
- potentiali investitori
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
36 luni
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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8. MODERNIZAREA EXTINDEREA
RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA
Consiliul Local

MANGER DE PROIECT /
SOLICITANT

Neevaluata inca

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):
SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala
AXA PRIORITARA 3 „Imbunatatirea calitatii vietii
in zonele rurale si diversificarea economiei rurale”
322 Renovarea, dezvoltarea satelor,
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia
si populatia rurala si punerea in valoare a
mostenirii rurale

AXA PRIORITARA
MASURA

DOMENIU DE APLICABILITATE

a) Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de
baza

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Padina
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DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE
REZULTATELE OBTINUTE

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA
ACTIVITATILE PROIECTULUI

DURATA PROIECTULUI
JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

- crearea de conditii moderne pentru alimentarea
cu energie electrica;
- optimizare consum de energie in paralel cu
imbunatatirea calitatii iluminatului
- accesul populatiei la infrastructura edilitara;
- optimizare consum de energie in paralel cu
imbunatatirea calitatii iluminatului;
- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor;
- locuitorii comunei Padina;
- potentiali investitori;
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
12 luni
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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9. REABILITATAREA SI EXTINDEREA BAZEI SPORTIVE PADINA
Consiliul Local

MANGER DE PROIECT /
SOLICITANT

Neevaluata inca

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):
SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala
AXA PRIORITARA 3 „Imbunatatirea calitatii vietii
in zonele rurale si diversificarea economiei rurale”
322 Renovarea, dezvoltarea satelor,
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia
si populatia rurala si punerea in valoare a
mostenirii rurale

AXA PRIORITARA
MASURA

DOMENIU DE APLICABILITATE

b) Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza
pentru populatia rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Padina
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DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE

Realizarea de constructii noi pentru baza sportiva
Padina

REZULTATELE OBTINUTE

Desfasurarea activitatilor sportive ale tinerilor in
conditiile optime de confort si siguranta.
- locuitorii comunei Padina;
- tinerii comunei Padina;
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
24 luni
Proiectul este necesar pentru ca in comuna nu
exista o sala de sport.
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA
ACTIVITATILE PROIECTULUI

DURATA PROIECTULUI
JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI
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10. AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPATIU DE JOACA PENTRU COPII
Consiliul Local

MANGER DE PROIECT /
SOLICITANT

Neevaluata inca

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):
SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala
AXA PRIORITARA 3 „Imbunatatirea calitatii vietii
in zonele rurale si diversificarea economiei rurale”
322 Renovarea, dezvoltarea satelor,
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia
si populatia rurala si punerea in valoare a
mostenirii rurale

AXA PRIORITARA
MASURA

DOMENIU DE APLICABILITATE

b) Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza
pentru populatia rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Padina
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DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE

REZULTATELE OBTINUTE

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA
ACTIVITATILE PROIECTULUI

DURATA PROIECTULUI
JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Prin amenajarea si dotarea unui spatiu de joaca
destinat celor mici, se urmareste crearea unui
cadru prietenos, familiar, dorit si iubit, care
stimuleaza imaginatia si creativitatea. Un loc in
care obiectele de joaca in forma de animale,
pictate in culori vii, o lume a frumosului care ii
intampina, stimuland si educand simtul artistic al
copiilor.
Prin implementarea acestui proiect, autoritatea
publica locala se asteapta sa atraga atentia celor
cu putere economica pentru a demara proiecte de
mai mare amploare in comunitate.
- acces la centru de joaca a tuturor copiilor
comunei;
- stimularea implicarii parintilor in educatia copiilor;
- desfasurarea numeroaselor activitati artistice,
festive (sarbatorirea zilelor de nastere ale copiilor)
educative si sportive pentru si impreuna cu copii,
- copiii comunei Padina;
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
12 luni
Implementarea acestui proiect este necesara
pentru contributia la dezvoltarea copiilor comunei
intr-un mediu cat mai favorabil acestora.
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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11. AMENAJAREA UNUI PARC COMUNAL
Consiliul Local

MANGER DE PROIECT /
SOLICITANT

Neevaluata inca

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):
SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala
AXA PRIORITARA 3 „Imbunatatirea calitatii vietii
in zonele rurale si diversificarea economiei rurale”
322 Renovarea, dezvoltarea satelor,
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia
si populatia rurala si punerea in valoare a
mostenirii rurale

AXA PRIORITARA
MASURA

DOMENIU DE APLICABILITATE

b) Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza
pentru populatia rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Padina
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DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE

REZULTATELE OBTINUTE
POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA
ACTIVITATILE PROIECTULUI

DURATA PROIECTULUI
JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Prin amenajarea si dotarea unui parc comunal, se
urmareste dezvoltarea i modernizarea spa iilor
verzi din localitate, precum si imbunatatirea
factorilor de mediu si a calitatii vietii in localitate.
- imbunatatirea factorilor de mediu
- imbunatatirea imaginii comunei;
- cresterea gradului de satisfactie a cetatenilor
comunei.
- toti locuitorii comunei Padina;
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
12 luni
Implementarea acestui proiect este necesara
pentru imbunatatirea conditiilor de viata a
locuitorilor comunei Padina.
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.

83

Strategia de dezvoltare locala a comunei Padina pentru perioada 2007 – 2013

12. IMBUNATATIRI FUNCIARE IN VEDEREA REFACERII PERDELELOR
FORESTIERE DE PROTECTIE
Consiliul Local

MANGER DE PROIECT /
SOLICITANT

Neevaluata inca

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):
SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala
AXA PRIORITARA 1 „Imbunatatirea
competitivitatii sectoarelor agricol si forestier”
125 „Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii
legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si
silviculturii”

AXA PRIORITARA
MASURA

DOMENIU DE APLICABILITATE

e) Comasarea terenurilor agricole si forestiere

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Padina
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DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE

REZULTATELE OBTINUTE

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA
ACTIVITATILE PROIECTULUI

DURATA PROIECTULUI
JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Amenajarile de imbunatatiri funciare sunt lucrari
de constructii complexe si pedoameliorative care
au drept scop sa promoveze dezvoltarea durabila
a agriculturii din zonele rurale.
- prin aplicarea irigatiilor concomitent cu alte
masuri agrotehnice, productiile agricole se
dubleaza, ceea ce conduce la o crestere
semnificativa a acestora;
- prin amenajarile funciare de impadurire si
combatere a eroziunii solului, se redau circuitului
agricol importante suprafete de teren, efectul fiind
cresterea suprafetei arabile;
- locuitorii comunei Padina;
- potentialii investitori,
Realizarea studiului de fezabilitate
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
12 luni
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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13. CONSTRUCTIE SALA SPORT SI AMENAJARE BAZA SPORTIVA PADINA
Consiliul Local

MANGER DE PROIECT /
SOLICITANT

350.000 lei

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):
SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala
AXA PRIORITARA 3 „Imbunatatirea calitatii vietii
in zonele rurale si diversificarea economiei rurale”
322 Renovarea, dezvoltarea satelor,
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia
si populatia rurala si punerea in valoare a
mostenirii rurale

AXA PRIORITARA
MASURA

DOMENIU DE APLICABILITATE

b) Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza
pentru populatia rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Padina
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DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE

Realizarea de constructii noi pentru baza sportiva

REZULTATELE OBTINUTE

Desfasurarea activitatilor sportive ale tinerilor in
conditiile optime de confort si siguranta.
- locuitorii comunei Padina;
- tinerii comunei Padina;
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
24 luni
Proiectul este necesar pentru ca in comuna nu
exista o sala de sport.
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA
ACTIVITATILE PROIECTULUI

DURATA PROIECTULUI
JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI
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COMITETUL LOCAL DE COORDONARE SI MEMBRII CONSILIULUI LOCAL:

Costica BASTUREA, primar al comunei Padina,
Ionel CHIRITA, viceprimar al comunei Padina,
Nicu FRATICA, secretar Primaria Padina,
Cristina DRAGHICI, contabil al Primariei Padina

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A FOST REALIZATA IN COLABORARE
CU RGIC CONSULTANTA SRL
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