
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 

 

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

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT
PUBLIC ÎN COMUNA SUHAIA, JUDEȚUL
TELEORMAN

Denumirea 
proiectului

•În prezent, serviciul de iluminat public al
comunei Suhaia este asigurat de administrația
locală și se concretizează prin efectuarea de
lucrări de reparații. Lucrările de reabilitare și
modernizare a rețelei de iluminat public se vor
desfășura în zona administrativă teritorială a
comunei Suhaia, județul Teleorman. Întregul
sistem de iluminat dar și cel care va fi
proiectat se află în intravilanul comunei
Suhaia și pe teritoriul administrativ al
comunei.

Descrierea 
proiectului 

•Obiectivul principal al proiectului s-a
îndreptat către două obiective majore:

•-asigurarea cerințelor unei societăți
moderne și în dezvoltare

•-sustenabilitatea investiției, astfel încât
aceasta să nu depășească gradul de
suportabilitate financiară a beneficiarului

Obiective

•Pentru modernizarea sistemului de
iluminat se va utiliza racordurile existente
la rețeaua de alimentare cu energia
electrică prin demontarea aparatelor de
iluminat existente, înlocuirea/montarea
consolelor, montare/înlocuire a 305 buc.
aparate de iluminat cu surse LED.

Rezultate

•Proiect finalizat in termen de 8 luni de la
semnarea contractului de finanțare.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  

COMUNA SUHAIA, JUDEȚUL 
TELEORMAN

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305

art.20

Domeniul de intervenție  

6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

39.485 euro

Valoarea contribuției private  

8.251 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

22.05.2018 -

20.12.2018 

Beneficiarul proiectului 

COMUNA SUHAIA 

Date de contact 

BARBU POLEXIA -
GEORGIANA

suhaia_tr@yahoo.com



ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 

 

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

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT
PUBLIC ÎN COMUNA VIIȘOARA, JUDEȚUL
TELEORMAN

Denumirea 
proiectului

•În prezent, serviciul de iluminat public al
comunei Viișoara este asigurat de
administrația locală și se concretizează prin
efectuarea de lucrări de reparații. Lucrările de
reabilitare și modernizare a rețelei de iluminat
public se vor desfășura în zona administrativă
teritorială a comunei Viișoara, județul
Teleorman. Întregul sistem de iluminat dar și
cel care va fi proiectat se află în intravilanul
comunei Viișoara și pe teritoriul administrativ
al comunei

Descrierea 
proiectului 

•Obiectivul principal al proiectului s-a
îndreptat către două obiective majore:

•-asigurarea cerințelor unei societăți moderne
și în dezvoltare

•-sustenabilitatea investiției, astfel încât
aceasta să nu depășească gradul de
suportabilitate financiară a beneficiarului

Obiective

•Pentru modernizarea sistemului de iluminat
se va utiliza racordurile existente la rețeaua
de alimentare cu energia electrică. Sistemul
de iluminat inițial se păstrează neexistând
suplimentări de stâlpi pentru iluminatul
public.Vor fi achiziționate 317 buc. aparate
de iluminat cu surse LED și se va crea un nou
loc de muncă.

Rezultate

•Proiect finalizat in termen de 17 luni de la
semnarea contractului de finanțare.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  

COMUNA VIIȘOARA, 
JUDEȚUL TELEORMAN

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305

art.20

Domeniul de intervenție  

6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

39.185 euro

Valoarea contribuției private  

8.573 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

05.06.2018 -

14.10.2019

Beneficiarul proiectului 

COMUNA VIIȘOARA 

Date de contact 

NEAMU TIBERIU DAN

primariaviisoara_tr@yahoo.c
om



ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 

 

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

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT
PUBLIC ÎN COMUNA FÂNTÂNELE, JUDEȚUL
TELEORMAN

Denumirea 
proiectului

•Lucrările de reabilitare și modernizare a
rețelei de iluminat public se vor desfășura în
zona administrativă teritorială a comunei
Fântânele, județul Teleorman. Întregul sistem
de iluminat dar și cel care va fi proiectat se
află în intravilanul comunei Fântânele și pe
teritoriul administrativ al comunei.

Descrierea 
proiectului 

•Obiectivul principal al proiectului s-a
îndreptat către două obiective majore:

•-asigurarea cerințelor unei societăți moderne
și în dezvoltare

•-sustenabilitatea investiției, astfel încât
aceasta să nu depășească gradul de
suportabilitate financiară a beneficiarului.

Obiective

•Pentru modernizarea sistemului de iluminat
se va utiliza racordurile existente la rețeaua
de alimentare cu energia electrică, prin
înlocuirea/montarea consolelor,
montare/înlocuire a 323 buc. Cu surse LED
din care: 243 buc. Lămpi de 30W și 80 de
buc, lămpi de 45W, montarea a 6 puncte de
aprindere.

Rezultate

•Proiect finalizat in termen de 8 luni de la
semnarea contractului de finanțare.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  

COMUNA FÂNTÂNELE, 
JUDEȚUL TELEORMAN

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305

art.20

Domeniul de intervenție  

6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

39.150 euro

Valoarea contribuției private  

8.892 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

17.05.2018 -

27.12.2018

Beneficiarul proiectului 

COMUNA FÂNTÂNELE 

Date de contact 

PÎRVAN IONEL - STELIAN

comuna.fantanele@yahoo.co
m



ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 

 

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

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•ACHIZIȚIE DE UTILAJE PENTRU DOTAREA
SERVICIULUI COMUNITAR DE UTILITATE
PUBLICĂ AL COMUNEI SEACA, JUDEȚUL
TELEORMAN

Denumirea 
proiectului

•Serviciul comunitar de utilitate publică al
comunei Seaca a fost înființat în anul 2009 și
are drept scop satisfacerea nevoilor de
salubritate și interes public ale colectivității
locale din comuna Seaca, cu privire la
iluminatul public, salubrizarea localității și
întreținerea drumurilor locale. Pentru o mai
bună funcționare a acestui serviciu, a fost
luată hotărârea de se achiziționa echipamente
noi și performante pentru a deservi populația
comunei Seaca.

Descrierea 
proiectului 

•Investiția propusă în cadrul acestui proiect
presupune achiziția simplă de utilaje pentru
dotarea serviciului comunitar de utilitate
publică al comunei SEACA. Ca urmare a
realizării investiției se va puncta obiectivul
transversal inovare, odată cu introducerea
în cadrul serviciului comunitar de utilitate
publică al comunei SEACA utilaje ce vor
deservi întreaga comunitate și vor avea ca
efect îmbunătățirea serviciilor locale pentru
populație dar și crearea unor facilități noi
pentru populația rurală

Obiective

•Utilajul achiziționat, buldoexcavator cu
atașamente opționale va fi folosite pentru:
deszăpezirea drumurilor comunale și a
obiectivelor de interes public, întreținerea
spațiilor verzi și a obiectivelor de interes
local, decolmatarea șanțurilor, tocarea
vegetației de pe marginea drumurilor
comunale, lucrări de protecție a populației
și a bunurilor comunelor.

Rezultate

•Proiect finalizat in termen de 6 luni de la
semnarea contractului de finanțare.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  

COMUNA SEACA, JUDEȚUL 
TELEORMAN

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305

art.20

Domeniul de intervenție  

6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

40.00 euro

Valoarea contribuției private  

55.315 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

11.12.2018 -

06.05.2019

Beneficiarul proiectului 

COMUNA SEACA 

Date de contact 

CĂLIN LUCIAN

primaria_seaca@yahoo.com


