
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală VALEA BUDUREASCA   

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• Achiziționarea unui buldoexcavator în 
comuna Călugăreni din județul Prahova

Denumirea 
proiectului

• Călugăreni este o comună în județul Prahova, Muntenia, 
România, formată din satele Călugăreni (reședința) și Valea 
Scheilor. Comuna se află în estul județului, la nord de orașul 
Mizil și este traversată de șoseaua județeană DJ102R care o 
leagă spre vest de Tătaru și Gornet-Cricov, iar spre sud de 
Gura Vadului.

•Conform recensământului efectuat în 2011, populația 
comunei Călugăreni este de 1279 locuitori. Este o localitate cu 
grad de sărăcie scăzut, cu indicele dezvoltării umane sub 
indicativul  55 (35,90).

•La nivelul comunei Călugăreni, serviciile de bază pentru 
populație sunt slab dezvoltate și nu satisfac nevoile 
comunității rurale. Este necesară atât înființarea unui Serviciu 
Local de Gospodărire Comunală cât și realizarea de investiții 
care să contribuie la îmbunătățirea condițiilor generale de 
viață ale locuitorilor și care să asigure, totodată, dezvoltarea 
serviciilor locale de bază.

•Prin prezentul proiect se dorește îmbunătățirea condițiilor 
generale de viață ale locuitorilor prin achiziționarea unui 
buldoexcavator.

Descrierea 
proiectului 

• Îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
locuitorilor comunei Călugăreni prin 
achiziționarea unui buldoexcavator care să 
asigure întreținerea corespunzătoare a 
infrastructurii locale.

Obiective

•Numar de beneficiari sprijiniti: comuna Vadu 
Săpat - 1279 de locuitori

•Cheltuiala publica: 321.515,69 LEI/ 69.017 
EURO

Rezultate

• Contractarea si implementarea proiectului a 
decurs normal si s-au respectat toate 
termenele conform calendarului estimat in 
memoriul justificativ

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
COM. CĂLUGĂRENI, 
JUDETUL PRAHOVA

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305/2013, 

ART. 20

Domeniul de intervenție 
6B) INCURAJAREA DEZVOLTARII 

LOCALE IN ZONELE RURALE

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

321.515,69 LEI/ 69.017 
EURO

Valoarea contribuției 
private 0 LEI/ 0 EURO

Perioada de implementare a 
proiectului 33 LUNI 

(17.12.2018-17.09.2021)

Beneficiarul proiectului 
COMUNA CĂLUGĂRENI

Date de contact 

TEL. 0244 448 668; EMAIL: 
primar@primaria-

calugareni.ro


