PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU
PERIOADA 2008-2013
FISA PROIECTELOR
Numar proiect: 1

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
1-6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei Cirlogani;
- participantii la traficul rutier care tranziteaza
comuna;
- potentialii investitori;
Institutia responsabila cu
implementarea
- CONSILIUL LOCAL
proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
CIRLOGANI
ale
beneficiarului JUDET:
OLT
proiectului
COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

4.
5.
6.

7.

8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

REABILITAREA DRUMURILOR
COMUNALE SI A ULITELOR SATESTI

II.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor,
turistilor si consumatorilor economici la
infrastructura de baza.

2.

3.

4.

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.
Rezultatele obtinute
 Reabilitarea si consolidarea retelei de
drumuri locale;
 Accesul populatiei la locuri de munca,
servicii medicale, educatie, cultura, recreare;
 Consolidarea
terenurilor
afectate
de
alunecari;
 Fluidizarea transportului de marfuri cu
impact direct asupra dezvoltarii economice
teritoriale echilibrate.
Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice

Idee :DA
SF: NU
PT: NU

elaborate). Prezentati in
anexa documentatia.

Executie: NU

IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

Numar proiect: 2

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de INFRASTRUCTURA - CANALIZARE
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
1-6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei Cirlogani
- agentii economici din zona
- turistii care vor vizita comuna
- potentialii investitori
Institutia responsabila cu
implementarea
- CONSILIUL LOCAL
proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
CIRLOGANI
ale
beneficiarului JUDET:
OLT
proiectului
COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

4.
5.
6.

7.

8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE
SI A STATIEI DE EPURARE SI TRATARE A
APELOR REZIDUALE

II.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.

3.

Extinderea retelei de canalizare va conduce la
reducerea impactului asupra calitatii factorilor de
mediu datorat deficientelor in cadrul sistemului
de colectare si epurare a apelor uzate menajere la
nivelul localitatii. Realizarea statiei de epurare si
tratare a apelor reziduale reprezinta un lucru
primordial in dezvoltarea societatii actuale,
localitatea se va integra astfel in limitele de
poluare
admise
de
Uniunea
Europeana,
prinicipalii beneficiari fiind locuitorii aceste zone.
Se va imbunatati calitatea vietii si vor fi diminuati
factorii cu un grad ridicat de risc pentru
sanatatea populatiei.
Zona va deveni mai atractiva pentru investitori,
iar activitatea acestora va genera venituri
suplimentare la bugetul local. Proiectul va avea
un impact social si economic direct asupra
comunitatii,
prin existenta
unor resurse
financiare pentru finantarea si dezvoltarea unor
activitati in domeniul sanatatii, invatamantului,
culturii.
Rezultatele obtinute
 accesul populatiei la infrastuctura edilitara;
 scaderea factorilor de risc pentru sanatatea
populatiei;
 imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei
comunei;
 scaderea factorului de poluare;
 reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum
ar fi inundatiile;
 atragerea de investitori;
 dezvoltarea de locuri de munca.
Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare

Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
4.

Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in
anexa documentatia.

Idee :DA
SF: NU
PT: NU
Executie: NU

IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

Numar proiect: 3

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
1-6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei Cirlogani;
- turistii care viziteaza comuna;
- investitorii comunei;
Institutia responsabila cu
implementarea
- CONSILIUL LOCAL
proiectului

4.
5.
6.

7.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER

8.

Coordonatele de contact LOCALITATE:
CIRLOGANI
ale
beneficiarului JUDET:
OLT
proiectului
COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

II.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.

3.

4.

Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor,
turistilor si consumatorilor economici la
infrastructura de baza si asigurarea conditiilor la
standarde europene.
Rezultatele obtinute
 imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei
comunei;
 revigorarea mediului comunei;
 crearea de noi locuri de munca;
Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate
proiect
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau

Idee :DA
SF: NU

proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in
anexa documentatia.

PT: NU
Executie: NU

IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

Numar proiect: 4

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de SERVICII PUBLICE - INVATAMANT
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT

4.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

REABILITAREA,
MODERNIZAREA
GRADINITELOR

EXTINDEREA
SCOLILOR

SI
SI

5.
6.

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

7.

Institutia responsabila cu
implementarea
proiectului
Coordonatele de contact
ale
beneficiarului
proiectului

8.

LOCALITATEA: CIRLOGANI
1-6 ANI
- viitorii si actualii scolari si prescolari din
comuna Cirlogani;

- CONSILIUL LOCAL
LOCALITATE:
CIRLOGANI
JUDET:
OLT
COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

II.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.

3.

4.

Regenerarea mediului rural si a valorilor
acestuia, prin sprijinirea noii generatii de a invata
in conditii moderne.
Rezultatele obtinute
 Asigurarea calitatii procesului de invatamant;
 Accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor
comunei;
 Adaptarea la nevoile determinate de dorinta
de a imbunatati gradul si calitatea ocuparii
fortei de munca;
 Cresterea competentelor profesionale in
randul tinerilor;
Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.

Majoritatea locuitorilor sunt de acord
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in
anexa documentatia.

cu

Idee :DA
SF: NU
PT: NU
Executie: DA

IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

Numar proiect: 5

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.

Regiunea

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

2.

Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de MEDIU
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
1-6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei Cirlogani;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
implementarea
- CONSILIUL JUDETEAN
proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
CIRLOGANI
ale
beneficiarului JUDET:
OLT
proiectului
COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

4.
5.
6.

7.

8.

INCHIDEREA PLATFORMELOR DE GUNOI

II.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.

3.

- desfiintarea platformelor de gunoi neamenajate
pentru a evita poluarea solului;
- amenajarea unui spatiu de depozitare temporara
conform cu standardele UE;
Rezultatele obtinute
 reducerea factorilor de risc pentru sanatatea
populatiei;
 imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei
comunei;
 reducerea poluarii;
Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor

Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
4.

Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in
anexa documentatia.

Idee :DA
SF: NU
PT: NU
Executie: NU

IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

Numar proiect: 6

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de INFRASTRUCTURA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
- 1 AN
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei Cirlogani;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;
Institutia responsabila cu - CONSILIUL LOCAL
implementarea
proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
CIRLOGANI
ale
beneficiarului JUDET:
OLT
proiectului
COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

4.
5.
6.

7.

8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

LUCRARI DE CADASTRU IMOBILIAR
INTRAVILAN, EXTRAVILAN SI REALIZARE
PUG

II.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

PUG-ul cuprinde analiza, reglementari si
regulament local de urbanism pentru intreg
teritoriul comunei, este necesar in vedera
amenajarii si administrarii teritoriului comunei.
Scopul realizarii PUG-ului este:
- o mai buna valorificare a potentialului natural,
economic si uman al comunei;
- stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan, a

2.

3.

4.

zonelor construibile si protejate, delimitarea
zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de
construire.
Rezultatele obtinute
Lucrarea va contribui indirect la cresterea
nivelului de trai al populatiei prin gasirea unor
solutii de amenajare a teritoriului care sa asigure
un grad de confort acceptabil, o suma de utilitati
si obiective de utilitate publica care sa satisfaca
nevoile colective in spatiul administrativ;
Optimizarea relatiilor in teritoriu privind tendinta
de dezvoltare din punct de vedere:
- turistic,
- a cailor de comunicatii si transport,
- a amenajarii pentru sortarea, evacuarea,
depozitarea si tratarea deseurilor menajere si
industriale, a extinderii retelelor de alimentare cu
apa, gaze, energie electrica, etc.
Principalele activitati din Elaborarea proiectului
proiect
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in

Idee :DA
SF: NU
PT: NU
Executie: NU

anexa documentatia.

IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

Numar proiect: 7

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de INFRASTRUCTURA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
1-6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei Cirlogani;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
implementarea
- CONSILIUL LOCAL
proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
CIRLOGANI
ale
beneficiarului JUDET:
OLT
proiectului
COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

4.
5.
6.

7.

8.

II.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

LUCRARI DE REABILITARE A RETELEI DE
ILUMINAT PUBLIC

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

2.

3.

4.

 imbunatatirea retelei de iluminat public si
cresterea
randamentului
energetic
la
sistemele de iluminat;
 aducerea sistemului la standardele europene,
in acord cu CIE 115/1995;
 satisfacerea cerintelor de vizibilitate pentru
drumurile publice corespunzator cu norma
romana SR 13433/1999.
Rezultatele obtinute
 marirea gradului de confort din punct de
vedere al iluminatului public;
 economii in ceea ce priveste consumul de
energie;
Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate
proiect
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.
Obiectivele proiectului

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in
anexa documentatia.

IV.

Idee :DA
SF: NU
PT: NU
Executie: NU

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

Numar proiect: 8

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de INFRASTRUCTURA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
1-6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei Cirlogani;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;
- vecinii comunei Cirlogani;

4.
5.
6.

7.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE
SITUATII DE URGENTA

Institutia responsabila - CONSILIUL LOCAL
cu
implementarea
proiectului

8.

Coordonatele
de LOCALITATE:
CIRLOGANI
contact
ale JUDET:
OLT
beneficiarului proiectului COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

II.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.

3.

 Reducerea riscului de producere a dezastrelor
naturale;
 Imbunatatirea capacitatii de raspuns in situatii
de urgenta la nivelul fiecarei regiuni, prin
reducerea timpului de interventie pentru
acordarea primului ajutor calificat si pentru
interventii in situatii de urgenta;
 Dezvoltarea capacitatii autoritatii locale pentru
gestionarea mai eficienta a serviciilor publice
descentralizate prin continuarea procesului de
modernizare
prin
achizitionarea
unei
autospeciale PSI si alte echipamente de
interventie pentru stingerea incendiilor la nivelul
comunei si a satelor componente.
Rezultatele obtinute
 compartimentul de voluntariat pentru situatii de
urgenta mai bine dotat tehnic, cu posibilitati de
mentinere a functiilor institutiilor vitale, a
conditiilor de comunicare directa si de
interventie in timp real, in scopul utilizarii
optime a resurselor aflate la dispozitie in caz de
necesitate;
 personal mai bine instruit, cu competenta
ridicata in utilizarea echipamentelor moderne, a
inaltei tehnologii, in scopul eficientizarii
serviciilor publice oferite cetatenilor;
Principalele activitati din Elaborarea proiectului
proiect
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului

Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
4.

Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in
anexa documentatia.

Idee :DA
SF: NU
PT: NU
Executie: NU

IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

Numar proiect: 9

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
1-6 ANI

4.
5.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

REALIZAREA DE ALEI PIETONALE

6.

7.

8.

Grupurile/Zonele tinta

- locuitorii comunei Cirlogani;
- participantii la traficul rutier care tranziteaza
comuna;
- potentialii investitori;
Institutia responsabila - CONSILIUL LOCAL
cu
implementarea
proiectului
Coordonatele
de LOCALITATE:
CIRLOGANI
contact
ale JUDET:
OLT
beneficiarului proiectului COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

II.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.

3.

4.

 Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri
locale;
Rezultatele obtinute
 fluidizarea circulatiei;
 siguranta pietonilor;
 stabilizarea zonei;
Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
proiectului

pregatirii
(numai

proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in
anexa documentatia.

Idee :DA
SF: NU
PT: NU
Executie: NU

IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

Numar proiect: 10

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

DOTAREA

CU

UTILAJE

PENTRU

SERVICIUL DE GOSPODARIRE COMUNALA
SI
SALUBRITATE
(MASINA
DE
COLECTARE, PUBELE)
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Domeniul acoperit de MEDIU
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
1-6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei Cirlogani;
- potentialii investitori;
Institutia responsabila - CONSILIUL LOCAL
cu
implementarea
proiectului
Coordonatele
de LOCALITATE:
CIRLOGANI
contact
ale JUDET:
OLT
beneficiarului proiectului COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

II.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.
3.

4.

 Eliminarea materialelor periculoase /toxice din
volumul deseurilor si reducerea poluarii din
mediului ambiant;
 Dotarea cu utilaje pentru serviciul de
gospodarire comunala si salubritate (masina
de colectare, pubele);
Rezultatele obtinute
 reducerea poluarii din comuna;
 asigurarea satanatii populatiei.
Principalele activitati din Elaborarea proiectului
proiect
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului:

nevoi indentificate
Regiune/Localitate

in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in
anexa documentatia.

Idee :DA
SF: NU
PT: NU
Executie: NU

IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

Numar proiect: 11

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de INFRASTRUCTURA SOCIALA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
1-6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- batranii comunei Cirlogani;
- batranii invecinati comunei Cirlogani;
Institutia responsabila - CONSILIUL LOCAL
cu
implementarea
proiectului
Coordonatele
de LOCALITATE:
CIRLOGANI
contact
ale JUDET:
OLT
beneficiarului proiectului COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

4.
5.
6.
7.

8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

CONSTRUIREA UNUI COMPLEX SOCIAL
PENTRU BATRANII COMUNEI

II.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.

Rezultatele obtinute

Crearea conditiilor necesare ingrijirii batranilor din
comuna si din localitatiile invecinate prin oferirea
de:
- servicii medicale,
- servicii de ingrijire de baza,
- servicii sociale,
- servicii de recuperare medicala,
- servicii de gazduire intr-un complex social de
servicii.
 Ingrijirea batranilor comunei,
 Crearea de noi locuri de munca,
 Instruirea personalului prin urmarea unor

3.

4.

cursuri de specialitate.
Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in
anexa documentatia.

Idee :DA
SF: NU
PT: NU
Executie: NU

IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

Numar proiect: 12

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de INFRASTRUCTURA SOCIALA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
1-6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- copii comunei Cirlogani;

4.
5.
6.
7.

8.

Institutia responsabila
cu
implementarea
proiectului
Coordonatele
de
contact
ale
beneficiarului proiectului

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI CENTRU
DE JOACA SI RECREERE PENTRU COPIII
COMUNEI

- CONSILIUL LOCAL

LOCALITATE:
CIRLOGANI
JUDET:
OLT
COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

II.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

Prin amenajarea si dotarea unui centru de joaca
destinat celor mici, se urmareste crerea unui
spatiu prietenos, familiar, dorit si iubit, care
stimuleaza imaginatia si creativitatea. Un loc in

2.

3.

4.

care obiectele de joaca in forme 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.
Rezultatele obtinute
 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;
Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in

Idee :DA
SF: NU
PT: NU
Executie: NU

anexa documentatia.

IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele
Numar proiect: 13

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de INFRASTRUCTURA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
- 1-6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei Cirlogani;
- participantii la traficul rutier care tranziteaza
comuna;
Institutia responsabila - CONSILIUL LOCAL
cu
implementarea - CONSILIUL JUDETEAN
proiectului
( dupa caz)
Coordonatele
de LOCALITATE:
CIRLOGANI
contact
ale JUDET:
OLT
beneficiarului proiectului COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

4.
5.
6.

7.

8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

REALIZAREA
SI
REABILITAREA
PODETELOR SI PODURILOR (BECULESTI,
BARSOARA SI PESTE BEICA IN SATUL
CEPARI)

II.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.

3.

4.

Prin realizarea acestui proiect se urmareste:
- tranzitul intre localitati sa se faca mai rapid;
- asigura o absorbtie a traficului de tranzit pe
rutele din zona, fiind proiectat sa satisfaca
fluiditatea traficului.
Rezultatele obtinute
- construirea si reabilitarea de poduri si podete in
comuna;
- realizarea acestui obiectiv de investitii va avea
efectele pozitive in turism, comert si social.
Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in
anexa documentatia.

IV.

Idee :DA
SF: NU
PT: NU
Executie: NU

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

Numar proiect: 14

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de INFRASTRUCTURA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
1-6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei Cirlogani;
- functionarii publici;
Institutia responsabila - CONSILIUL LOCAL
cu
implementarea
proiectului

4.
5.
6.
7.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

REABILITAREA
SI
SEDIULUI PRIMARIEI

MODERNIZAREA

8.

Coordonatele
de LOCALITATE:
CIRLOGANI
contact
ale JUDET:
OLT
beneficiarului proiectului COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

II.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.

3.

Obiectivele
proiectului
de
reabilitare
si
modernizare a sediului Primariei Cirlogani sunt:
o de crearea conditiilor moderne pentru
functionarii
publici,
a
persoanelor
contractuale si a cetatenilor care apeleaza la
serviciile oferite de catre autoritatea publica
locala;
o de reabilitare a intregii cladiri si de
modernizare a incaperilor acestora;
o dotarea birourilor cu mobilier nou si cu
calculatoare, imprimante si alte echipamente
IT necesare acestei institutii;
Rezultatele obtinute
 extinderea si modernizarea sediului Primariei;
 servirea promta a cetatenilor;
 pastrarea confidentialitatii in legatura cu
informatiile sau documentele de care iau
cunostinta
in
exercitarea
functiei
in
problemele cetatenilor;
 crearea conditiilor adecvate desfasurarii
programului de lucru pentru functionarii
publici;
 imbunatatirea conditiilor de viata a cetatenilor
comunei;
Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control

Auditul proiectului
4.

Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in
anexa documentatia.

Idee :DA
SF: NU
PT: NU
Executie: NU

IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de INFRASTRUCTURA SOCIALA A SERVICIILOR DE
proiect
SANATATE
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT

4.

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele
Numar proiect: 15

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

REABILITAREA
SI
DOTAREA
CORESPUNZATOARE A DISPENSARULUI
UMAN

5.
6.
7.

8.

LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
1-6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei Cirlogani;
- alte persoane care tranziteaza zona;
Institutia responsabila - CONSILIUL LOCAL
cu
implementarea
proiectului
Coordonatele
de LOCALITATE:
CIRLOGANI
contact
ale JUDET:
OLT
beneficiarului proiectului COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

II.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.

3.

Obiectivele acestui proiect sunt:
- Reabilitarea fizica a dispensarului uman;
- Achizitionarea de echipamente si materiale
necesare
unei
bune
functionari
a
dispensarului;
- Acordarea unor facilitati medicilor (locuinta,
teren agricol, mijloc de transport adecvat
zonei);
Rezultatele obtinute
 desfasurarea activitatii de asigurare a
serviciilor medicale la standardele impuse de
legislatia in domeniu;
 acordarea
primului
ajutor
locuitorilor
solicitanti;
 indrumarea si coordonarea catre spitalele
judetene a persoanele aflate in stare critica;
 realizarea controlelor de rutina cu privire la
starea de sanatate a populatiei;
Principalele activitati din Elaborarea proiectului
proiect
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control

Auditul proiectului
4.

Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in
anexa documentatia.

Idee :DA
SF: NU
PT: NU
Executie: NU

IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

Numar proiect: 16

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.

Regiunea

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

2.

Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de MEDIU
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
1-6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei Cirlogani;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
implementarea
- CONSILIUL JUDETEAN
proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
CIRLOGANI
ale
beneficiarului JUDET:
OLT
proiectului
COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

4.
5.
6.

7.

8.

ORGANIZAREA
SISTEMULUI
DE
COLECTARE SELECTIVA A SPATIULUI DE
DEPOZITARE
TEMPORALA
SI
TRANSPORTUL DESEURILOR

II.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.

3.

- organizarea sistemului de colectare selectiva a
spatiului de depozitare temporara si transportul
deseurilor;
- amenajarea unui spatiu de depozitare temporara
conform cu standardele UE;
Rezultatele obtinute
 reducerea factorilor de risc pentru sanatatea
populatiei;
 imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei
comunei;
 reducerea poluarii;
Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului

Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
4.

Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in
anexa documentatia.

Idee :DA
SF: NU
PT: NU
Executie: NU

IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

Numar proiect: 17

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de MEDIU
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
1-6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei Cirlogani;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
implementarea
- CONSILIUL JUDETEAN
proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
CIRLOGANI
ale
beneficiarului JUDET:
OLT
proiectului
COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

4.
5.
6.

7.

8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

REALIZAREA PLATFORMELOR DE GUNOI
IN SATELE CEPARI SI CIRLOGANI

II.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.

Rezultatele obtinute

- construirea de platforme de gunoi amenajate
pentru a evita poluarea solului;
- amenajarea unui spatiu de depozitare temporara
conform cu standardele UE;
 reducerea factorilor de risc pentru sanatatea
populatiei;
 imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei
comunei;
 reducerea poluarii;

3.

4.

Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in
anexa documentatia.

Idee :DA
SF: NU
PT: NU
Executie: NU

IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

Numar proiect: 18

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de MEDIU
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
1-6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei Cirlogani;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
implementarea
- CONSILIUL LOCAL
proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
CIRLOGANI
ale
beneficiarului JUDET:
OLT
proiectului
COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

4.
5.
6.

7.

8.

II.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

LUCRARI DE REGULARIZARE A ALBIEI
PARAULUI SI APARARII DE MALURI
PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA
CONSECINTELOR DISTRUCTIVE
ALE INUNDATIILOR

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

2.

3.

4.

Obiectivele proiectului

- Este nevoie sa se realizeze lucrari de
regularizare si indiguire a malurilor paraurilor
pentru
prevenirea
producerii
dezastrelor
naturale;
- Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea
accesului
neingradit
al
populatiei
si
consumatorilor
economici
la
aceasta
infrastructura de baza si asigurarea sigurantei si
protectiei al locuitorilor.
Rezultatele obtinute
 imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei
comunei;
 reducerea factorilor de risc pentru siguranta
si
securitatea
populatiei
impotriva
inundatiilor;
 reducerea poluarii;
Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in

Idee :DA
SF: NU
PT: NU
Executie: NU

anexa documentatia.
IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

Numar proiect: 19

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de INFRASTRUCTURA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
1-6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei Cirlogani;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
implementarea
- CONSILIUL LOCAL
proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
CIRLOGANI
ale
beneficiarului JUDET:
OLT
proiectului
COD POSTAL:
237065

4.
5.
6.

7.

8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

REABILITAREA CAMINULUI CULTURAL
DIN SATUL CEPARI

TELEFON:
FAX:

II.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.

3.

4.

0249-534.002
0249-534.002

- starea improprie a caminului cultural din satul
Cepari;
- regenerarea mediului cultural si a valorilor
acestuia.
Rezultatele obtinute
 imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei
comunei;
 revigorarea mediului cultural al comunei
 cresterea consumului de cultura in randul
locuitorilor comunei
 atragerea de investitori
 crearea de locuri de munca
Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de

Idee :DA

fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in
anexa documentatia.

SF: NU
PT: NU
Executie: NU

IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

Numar proiect: 20

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de INFRASTRUCTURA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
1-6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei Cirlogani;
- potentialii investitori;

4.
5.
6.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

MODERNIZAREA CAMINULUI CULTURAL
DIN SATUL CIRLOGANI

- agentii economici;
- institutiile publice;
7.

8.

Institutia responsabila cu
implementarea
proiectului
Coordonatele de contact
ale
beneficiarului
proiectului

- CONSILIUL LOCAL
LOCALITATE:
CIRLOGANI
JUDET:
OLT
COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

II.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.

3.

4.

- starea improprie a caminului cultural din satul
Cirlogani;
- regenerarea mediului cultural si a valorilor
acestuia.
Rezultatele obtinute
 imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei
comunei;
 revigorarea mediului cultural al comunei
 cresterea consumului de cultura in randul
locuitorilor comunei
 atragerea de investitori
 crearea de locuri de munca
Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in
anexa documentatia.

Idee :DA
SF: NU
PT: NU
Executie: NU

IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

Numar proiect: 21

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul

acoperit

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

CONSTRUIREA UNUI COMPLEX TURISTIC
SI DE AGREMENT IN COMUNA
de INFRASTRUCTURA, TURISM

4.

proiect
Localizarea proiectului

5.
6.

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

7.

Institutia responsabila cu
implementarea
proiectului
Coordonatele de contact
ale
beneficiarului
proiectului

8.

JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
1-6 ANI
- locuitorii comunei Cirlogani;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
- CONSILIUL LOCAL
LOCALITATE:
CIRLOGANI
JUDET:
OLT
COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

II.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.

3.

4.

- in comuna Cirlogani nu exista un complex
turistic si de agrement;
- realizarea unui complex turistic si de agrement
pentru valorificarea obiectivelor turistice din
zona
Rezultatele obtinute
 imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei
comunei;
 atragerea de investitori in zona
 atragerea de investitori
 crearea de locuri de munca
Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului:

nevoi indentificate
Regiune/Localitate

in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in
anexa documentatia.

Idee :DA
SF: NU
PT: NU
Executie: NU

IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

Numar proiect: 22

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de INFRASTRUCTURA, CULTURA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
1-6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei Cirlogani;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
implementarea
- CONSILIUL LOCAL
proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
CIRLOGANI
ale
beneficiarului JUDET:
OLT
proiectului
COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

4.
5.
6.

7.

8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

REABILITAREA
SI
SCHITULUI ZATRESTI

II.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.

3.

CONSERVAREA

- starea improprie a Schitului Zatresti;
- pastrarea valorilor istorice;
- regenerarea mediului cultural si a valorilor
acestuia.
Rezultatele obtinute
 imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei
comunei;
 revigorarea mediului cultural al comunei
 cresterea consumului de cultura in randul
locuitorilor comunei
 atragerea de investitori
 crearea de locuri de munca
Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

4.

Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in
anexa documentatia.

Idee :DA
SF: NU
PT: NU
Executie: NU

IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

Numar proiect: 23

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de INFRASTRUCTURA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
1-6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei Cirlogani;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
implementarea
- CONSILIUL LOCAL
proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
CIRLOGANI
ale
beneficiarului JUDET:
OLT
proiectului
COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

4.
5.
6.

7.

8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

AMENAJARE SALA DE SPORT
CADRUL SCOLII DIN SATUL CEPARI

II.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.

Rezultatele obtinute

IN

- sala de sport in conformitate cu standardele
europene in cadrul scolii din satul Cepari
 imbunatatirea conditiilor de invatamant al
scolarilor din satul Cepari;
 regenerarea mediului rural si a valorilor
acestuia, prin sprijinirea noii generatii de a

3.

4.

invata in conditii moderne si asigurarea
conditiilor de recreere
 cresterea activitatilor sportive in randul
scolarilor si al tinerilor;
 dezvoltarea
activitatilor
sportive
si
competitionale;
 atragerea de investitori;
 crearea de locuri de munca.
Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in
anexa documentatia.

Idee :DA
SF: NU
PT: NU
Executie: NU

IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene

SURSE:
Buget local
Buget de stat

-

nerambursabile
fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

Numar proiect: 24

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de INFRASTRUCTURA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
1-6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei Cirlogani;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
implementarea
- CONSILIUL LOCAL
proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
CIRLOGANI
ale
beneficiarului JUDET:
OLT
proiectului
COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

4.
5.
6.

7.

8.

II.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

REALIZAREA A DOUA BAZE SPORTIVE
(TEREN FOTBAL, PISTE DE ALERGAT,
ETC)

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.
2.

3.

4.

Obiectivele proiectului

- in comuna nu exista o baza sportiva conform
strandardelor europene
Rezultatele obtinute
 regenerarea mediului rural si a valorilor
acestuia, prin sprijinirea noii generatii de a
invata in conditii moderne si asigurarea
conditiilor de recreere
 cresterea activitatilor sportive in randul
tinerilor;
 dezvoltarea
activitatilor
sportive
si
competitionale;
 asigurarea sigurantei si protectiei celor cale
folosesc si viziteaza baza sportiva
 atragerea de investitori;
 crearea de locuri de munca.
Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in

Idee :DA
SF: NU
PT: NU
Executie: NU

anexa documentatia.
IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

Numar proiect: 25

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de INFRASTRUCTURA, MEDIU, AGRICULTURA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
1-6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei Cirlogani;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
implementarea
- CONSILIUL LOCAL
proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
CIRLOGANI
ale
beneficiarului JUDET:
OLT
proiectului
COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002

4.
5.
6.

7.

8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

REIMPADURIREA A 60 HA TEREN

FAX:

II.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.
2.

Obiectivele proiectului
Rezultatele obtinute

3.

4.

0249-534.002

- reimpadurirea a 60 ha teren in comuna
 regenerarea
mediului
inconjurator
prin
reimpadurirea a 60 ha
 protejarea mediului inconjurator
 atragerea de investitori;
 crearea de locuri de munca.
Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in
anexa documentatia.

Idee :DA
SF: NU
PT: NU
Executie: NU

IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

Numar proiect: 26

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de INFRASTRUCTURA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
1-6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei Cirlogani;
- potentialii investitori;

4.
5.
6.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

REALIZAREA UNEI PIETE SI A UNUI TARG
COMUNAL IN SATUL CIRLOGANI

- agentii economici;
- institutiile publice;
7.

8.

Institutia responsabila cu
implementarea
proiectului
Coordonatele de contact
ale
beneficiarului
proiectului

- CONSILIUL LOCAL
LOCALITATE:
CIRLOGANI
JUDET:
OLT
COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

II.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.

3.

4.

- necesitatea unei piete si a unui targ comunal in
comuna pentru desfacerea produselor agricole si
de origine animaliera.
Rezultatele obtinute
 asigurarea locului de desfacere a produselor
locuitorilor din zona
 siguranta locuitorilor in desfacerea de
produse
 promovarea localitatii
 atragerea de investitori;
 crearea de locuri de munca.
Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in
anexa documentatia.

Idee :DA
SF: NU
PT: NU
Executie: NU

IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

Numar proiect: 27

I.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA

REAMENAJAREA
POSTALE

A

DOUA

OFICII

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Domeniul acoperit de INFRASTRUCTURA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
OLT
LOCALITATEA: CIRLOGANI
Durata proiectului
1-6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei Cirlogani;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
implementarea
- CONSILIUL LOCAL
proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
CIRLOGANI
ale
beneficiarului JUDET:
OLT
proiectului
COD POSTAL:
237065
TELEFON:
0249-534.002
FAX:
0249-534.002

II.

DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.

3.

4.

- asigurarea accesului neingradit al locuitorilor,
turistilor si consumatorilor economici la
infrastructura de baza si asigurarea conditiilor la
standarde europene..
Rezultatele obtinute
 atragerea de investitori;
 conditii
optime
pentru
desfasurarea
activitatiilor postale;
 crearea de locuri de munca.
Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de

Regiune/Localitate

Dezvoltare Locala pe perioada 2008-2013.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord
implementarea proiectului in comuna lor.

III.

STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
(numai
proiectele cu studiul de
fezabilitate existent sau
proiecte
tehnice
elaborate). Prezentati in
anexa documentatia.

Idee :DA
SF: NU
PT: NU
Executie: NU

IV.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, din care:
- fonduri
europene
nerambursabile
- fonduri
pentru
cofinantare si sursa
cofinantarii

SURSE:
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Altele

cu

