
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală VALEA BUDUREASCA   

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• Dotarea cu buldoexcavator a Comunei 
Tomsani, Judetul Prahova

Denumirea 
proiectului

• Comuna Tomsani este situata in partea de sud-est a judetului 
Prahova, la inceputul Campiei Baraganului. Ocupa o suprafata 
de 4456 hectare, ceea ce reprezinta 0,94% din suprafata 
totala a judetului. Comuna este situata la 25 km fata de 
municipiul Ploiesti, orasul de resedinta al judetului Prahova. 
Comuna Tomsani este compusa din patru localitati: Tomsani -
resedinta administrativa, Loloiasca, Satucu si Magula. 
Suprafata administrativ-teritoriala a comunei este de 4456 de 
ha. Comuna este strabatuta de soseaua nationala DN1B. Din 
acest drum se ramifica soseaua judeteana DJ146, care 
deserveste satele comunei si se termina in extremitatea sa de 
sud-est in soseaua nationala DN1D. In partea de vest a 
comunei curge paraul Calmatui care, dupa ce strabate satele 
Tomsani si Magula formeaza doua balti in suprafata de cca 17 
hectare luciu de apa. Conform recensamantului efectuat in 
2011, populatia comunei Tomsani se ridica la 4461 locuitori. 
Prin prezentul proiect se doreste eficientizarea Serviciului 
Voluntar pentru Situatii de Urgenta, prin achizitionarea unui 
buldoexcavator.

Descrierea 
proiectului 

• Imbunatatirea conditiilor de viata a 
locuitorilor Comunei Tomsani prin 
achizitionarea unui buldoexcavator care sa 
asigure intretinerea corespunzatoare a 
infrastructurii locale.

Obiective

•Numar de beneficiari sprijiniti: comuna 
Tomsani - 4461 de locuitori

•Cheltuiala publica: 321.860,77 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. TOMSANI, 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 

321.860,77 LEI/ 69.017 
EURO

Valoarea contribuției 
private 0 LEI/ 0 EURO

Perioada de implementare a 
proiectului 33 LUNI 

(25.02.2019-25.11.2021)

Beneficiarul proiectului 
COMUNA TOMSANI

Date de contact 

TEL. 0244 237 000; EMAIL: 
primariatomsani@yahoo.com


