ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală VALEA BUDUREASCA
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului
COMUNA VADU-SĂPAT

Descrierea
proiectului

Localizarea proiectului:
COM. VADU-SĂPAT,
JUDETUL PRAHOVA

• Achiziție buldoexcavator de către Comuna
Vadu-Săpat din județul Prahova

• Comuna Vadu-Săpat este așezată în partea de est a județului
Prahova, la locul de confluență a pârâielor Budureasca cu
Scheianca, la 45 km de municipiul Ploiești, pe DN 1 B PloieștiBuzău, 45 km față de Municipiul Buzău și 5 km față de Orașul
Mizil. Comuna este situată în regiunea dealurilor subcarpatice
prahovene, sectorul cuprins între Valea Buzăului și Valea
Cricovului Sărat. Este străbătută de șoseaua județeană
DJ102K, ce o leagă spre sud de Mizil (unde se termină DN1B)
și spre sud-vest de Fântânele, Ceptura și Urlați.
• Are în administrare trei sate și anume: Vadu Săpat
(reședința), Ungureni și Ghinoaica. Are o suprafață totală de
1951 ha, din care extravilan în suprafață de 1732 ha și
intravilan 219 ha.
• Conform recenământului efectuat în 2011, populația comunei
Vadu Săpat se ridică la 1678 de locuitori.
• Prin prezentul proiect se dorește eficientizarea
Compartimentului de ÎNTREȚINERE prin achiziționarea unui
buldoexcavator.

Domeniul de intervenție
6B) INCURAJAREA DEZVOLTARII

LOCALE IN ZONELE RURALE

Obiective

• Îmbunătățirea condițiilor generale de viață
ale locuitorilor prin achiziționarea unui
buldoexcavator care să asigure întreținerea
corespunzătoare a infrastructurii locale, în
vederea asigurării unei dezvoltări durabile.

Rezultate

•Număr de beneficiari sprijiniti: comuna Vadu
Săpat - 1678 de locuitori
•Cheltuiala publica: 321.860,77 LEI/ 69.017
EURO

Lecții
învățate/
recomandări

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

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305/2013,
ART. 20
Valoarea finanțării
nerambursabile
321.860,77 LEI/ 69.017
EURO

Valoarea contribuției
private 0 LEI/ 0 EURO

Perioada de implementare a
proiectului 33 LUNI
(21.01.2019-21.10.2021)
Date de contact
TEL. 0244 442 595178;
EMAIL:
vadusapat_ph@yahoo.com

