
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală VALEA BUDUREASCA   

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• Dotarea comunei Fântânele din județul 
Prahova cu buldoexcavator

Denumirea 
proiectului

• Comuna Fântânele este așezată în partea de sud-est a 
județului Prahova, în zona de contact dintre Câmpia Mizilului 
și Dealu Mare, componentă a Piemontului de Curbură, la 40 
km de municipiul Ploiești, reședința județului Prahova, la 7 
km de orașul Mizil, orașul cel mai apropiat și la 95 km de 
București, capitala țării. Comuna Fântânele are în 
componență două sate și un cătun: Fântânele - reședința 
comunei și Bozieni. Comuna Fântânele se învecinează la Nord 
cu comunele Vadu Săpat și Călugăreni, la Est cu orașul Mizil, la 
Sud cu comunele Baba Ana și Colceag și la Vest cu comuna 
Ceptura. Comuna Fântânele este străbătută de drumurile 
județene - asfaltate, DJ 102 K, DJ 149 și DJ 238. Teritoriul 
administrativ al comunei Fântânele este de 1772 ha. Conform 
recensământului efectuat în 2011, populația comunei 
Fântânele se ridică la 1953 de locuitori. Comuna Fântânele nu 
face parte din localitățile cu grad de sărăcie scăzut, având 
indicele dezvoltării umane sub indicativul 55 (52,54). 

•Prin prezentul proiect se dorește eficientizarea 
Compartimentului TEHNICO-ADMINISTRATIV PAZA, prin 
achiziționarea unui buldoexcavator.

Descrierea 
proiectului 

• Îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
locuitorilor Comunei Fântânele și asigurarea 
dezvoltării serviciilor locale de bază în 
vederea asigurării unei dezvoltări durabile a 
comunei Fântânele, prin achiziționarea unui 
buldoexcavator.

Obiective

•Număr de beneficiari sprijiniti: comuna 
Fântânele - 1953 de locuitori

•Cheltuiala publica: 321.515,69 LEI/ 69.017 
EURO

Rezultate

• Calitatea cererii de finanțare implică un 
nivel de calitate ridicat al serviciilor prestate  
de firma de consultanță care oferă inclusiv 
servicii de management de proiect.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
COM. FÂNTÂNELE, JUDETUL 

PRAHOVA

Perioada de programare   
2014-2020

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

ART. 20

Domeniul de intervenție 
6B) INCURAJAREA DEZVOLTĂRII 

LOCALE ÎN 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 FÂNTÂNELE

Date de contact 

TEL. 0244 442 000; EMAIL: 
primariafantaneleph@yahoo.

com


