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„1.  ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA GURA VITIOAREI 
MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 
PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 
PROIECTULUI SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local Gura Vitioarei Neevaluată 
încă Investitii 

- buget local; 
- buget de stat; 
- fond european pentru dezvoltare rurală; 
- parteneriate; 
- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova Gura 
Vitioarei 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar 

FEADR 

AXA PRIORITARĂ 3 
„Îmbunătăţirea calităţii vieţii în 
zonele rurale şi diversificarea 

economiei rurale” 

322 Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale 

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Agenţia de plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 

Potenţialii 
beneficiari ai 
proiectului/ 
grupul ţintă 

Activităţile proiectului 

Durata 
proiectului 

Justificarea necesităţii implementării proiectului 

- Crearea condiţiilor 
adecvate locuitorilor şi 
consumatorilor economici 
care vor beneficia de pe 
urma acestei infrastructuri 
edilitare 
- Asigurarea serviciilor de 
canalizare la tarife 
accesibile; 

- îmbunătăţirea condiţiilor 
de viaţă a populaţiei 
comunei 
 - diminuarea factorilor de 
risc pentru populaţie; 
- crearea de noi locuri de 
muncă; 
- scăderea factorului de 
poluare; 
- reducerea efectelor unor 
riscuri naturale, cum ar fi 
inundatiile. 
- atragerea de investitori. 

- locuitorii comunei  
Gura Vitioarei ; 
- potenţialii 
investitori; 
- agenții economici 
din zonă; 
- turiștii ce 
tranziteaza comuna. 

Realizarea studiului de 
fezabilitate 
Elaborarea proiectului 
tehnic 
Aprobarea începerii 
proiectului 
Pregătirea şi depunerea 
cererii de finanţare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitaţiilor 
Monitorizare, evaluare, 
control 
Auditul proiectului 

36 luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi 
îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage credite 
pentru investiţii. Realizarea sistemului de canalizare va 
avea efecte benefice asupra dezvoltării economice a 
zonei prin crearea de noi locuri de muncă, care vor 
stabiliza forta de muncă în zonă şi vor creste 
calificarea acesteia.  
Zona va deveni mai atractivă pentru investitori, iar 
activitatea acestora va genera venituri suplimentare la 
bugetul local. Proiectul este cuprins ca obiectiv în 
Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul 
consultării opiniei publice realizate în procesul de 
elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea 
populaţiei intervievate a răspuns că este importantă 
realizarea reţelei de canalizare. 

1.  ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA GURA VITIOAREI 
MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 
PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 
PROIECTULUI SURSA DE FINANŢARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local Gura Vitioarei Neevaluată 
încă Investitii 

- buget local; 
- buget de stat; 
- fond european pentru dezvoltare rurală; 
- parteneriate; 
- alte surse. 

ROMÂNIA Sud-Muntenia Prahova Gura 
Vitioarei 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar 

FEADR 

AXA PRIORITARĂ 3 
„Îmbunătăţirea calităţii vieţii în 
zonele rurale şi diversificarea 

economiei rurale” 

322 Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale 

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Agenţia de plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 

Potenţialii 
beneficiari ai 
proiectului/ 
grupul ţintă 

Activităţile proiectului 

Durata 
proiectului 

Justificarea necesităţii implementării proiectului 

- Crearea condiţiilor 
adecvate locuitorilor şi 
consumatorilor economici 
care vor beneficia de pe 
urma acestei infrastructuri 
edilitare 
- Asigurarea serviciilor de 
canalizare la tarife 
accesibile; 

- îmbunătăţirea condiţiilor 
de viaţă a populaţiei 
comunei 
 - diminuarea factorilor de 
risc pentru populaţie; 
- crearea de noi locuri de 
muncă; 
- scăderea factorului de 
poluare; 
- reducerea efectelor unor 
riscuri naturale, cum ar fi 
inundatiile. 
- atragerea de investitori. 

- locuitorii comunei  
Gura Vitioarei ; 
- potenţialii 
investitori; 
 
 
 
 

 

Realizarea studiului de 
fezabilitate 
Elaborarea proiectului 
tehnic 
Aprobarea începerii 
proiectului 
Pregătirea şi depunerea 
cererii de finanţare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitaţiilor 
Monitorizare, evaluare, 
control 
Auditul proiectului 

36 luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi 
îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage credite 
pentru investiţii. Realizarea sistemului de canalizare va 
avea efecte benefice asupra dezvoltării economice a 
zonei prin crearea de noi locuri de muncă, care vor 
stabiliza forta de muncă în zonă şi vor creste 
calificarea acesteia.  
Zona va deveni mai atractivă pentru investitori, iar 
activitatea acestora va genera venituri suplimentare la 
bugetul local. Proiectul este cuprins ca obiectiv în 
Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul 
consultării opiniei publice realizate în procesul de 
elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea 
populaţiei intervievate a răspuns că este importantă 
realizarea reţelei de canalizare. 
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2. ÎNFIINŢARE CENTRU AFTER SCHOOL 
MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 
PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 
PROIECTULUI SURSA DE FINANŢARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local Gura Vitioarei Neevaluată 
încă Investiţii 

- buget local; 
- buget de stat; 
- fond european pentru dezvoltare rurală; 
- parteneriate; 
- alte surse. 

ROMÂNIA Sud-Muntenia Prahova Gura 
Vitioarei 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

Fondul european Axa prioritară Domeniu de intervenţie Autoritatea de management Organism intermediar 

FEADR 
7. SERVICII DE BAZĂ ȘI 

REÎNNOIREA SATELOR ÎN 
ZONELE RURALE 

Investiții de dezvoltare a infrastructurii 
locale de drumuri, apă/ apă uzată, 

infrastructură socială și educațională, 
investiții asociate cu protejarea 

patrimoniului cultural 

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Agenţia de plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute Potenţialii beneficiari ai 
proiectului/ grupul ţintă Activităţile proiectului Durata 

proiectului 
Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 
- asigurarea unui spaţiu 
adecvate pentru 
desfăşurarea în condiţii 
optime a actităţilor 
educative; 
- sporirea gradului de 
educaţie al populație 
comunei. 

- îmbunătăţirea condiţiilor 
desfăşurării activităţílor 
educative; 
- creşterea competitivităţíi în 
rândul copiilor. 
 

- locuitorii comunei Gura 
Vitioarei; 
 

Realizarea studiului de 
fezabilitate 
Elaborarea proiectului 
tehnic 
Aprobarea începerii 
proiectului 
Pregătirea şi depunerea 
cererii de finanţare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitaţiilor 
Monitorizare, evaluare, 
control 
Auditul proiectului 

24 luni Prin realizarea centrului after schoolse 
urmăreşte atingerea standardelor europene și 
deservirea locuitorilor. Proiectul este cuprins 
ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. 
De asemenea, în cadrul consultării opiniei 
publice realizate în procesul de elaborare a 
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea 
populaţiei intervievate a răspuns că este 
importantă  realizare unui centru after school. 
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3. CONSTRUIRE POD RUTIER PESTE TELEAJEN 
MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 
PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 
PROIECTULUI SURSA DE FINANŢARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local Gura Vitioarei Neevaluată 
încă Investiții 

- buget local; 
- buget de stat; 
- parteneriate; 
- alte surse. 

ROMÂNIA Sud-Muntenia Prahova Gura 
Vitioarei 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute Potenţialii beneficiari ai 
proiectului/ grupul ţintă Activităţile proiectului Durata 

proiectului 
Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 
- dezvoltarea comunei 
din punct de vedere 
rutier; 
- crearea de noi locuri de 
muncă. 

-dezvoltarea      
infrastructurii rutiere. 

- locuitorii comunei Gura 
Vitioarei. 
-cei care tranzitează rona. 

Realizarea studiului de 
fezabilitate 
Elaborarea proiectului 
tehnic 
Aprobarea începerii 
proiectului 
Pregătirea şi depunerea 
cererii de finanţare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitaţiilor 
Monitorizare, evaluare, 
control 
Auditul proiectului 

36 luni Proiectul de contruire a podului peste 
Teleajen este cuprins ca obiectiv în 
Strategia de Dezvoltare Locală și are ca 
principal scop dezvoltarea comunei. De 
asemenea, în cadrul consultării opiniei 
publice realizate în procesul de elaborare a 
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea 
populaţiei intervievate a răspuns că este 
foarte importantă construirea podului rutier 
peste Teleajen. 
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4. CONSTRUIRE PARCURI DE DISTRACŢII ÎN SATELE FUNDENI ŞI BUGHEA DE JOS 
MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 
PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 
PROIECTULUI SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local Gura Vitioarei Neevaluată 
încă Investiţii 

- buget local; 
- buget de stat;; 
- parteneriate; 
- alte surse. 

ROMÂNIA Sud-Muntenia Prahova Gura 
Vitioarei 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute Potenţialii beneficiari ai 
proiectului/ grupul ţintă Activităţile proiectului Durata 

proiectului 
Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 
- îmbunătăţirea 
condiţiilor de joacă 
pentru copiii 
- asigurarea siguranţei şi 
protecţiei copiilor. 

- dezvoltarea zonei; 
- reducerea poluării. 

- locuitorii satelor Fundeni şi 
Bughea de Jos; 
- copiii comunei; 
 
 

Realizarea studiului de 
fezabilitate 
Elaborarea proiectului 
tehnic 
Aprobarea începerii 
proiectului 
Pregătirea şi depunerea 
cererii de finanţare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitaţiilor 
Monitorizare, evaluare, 
control 
Auditul proiectului 

36 luni Proiectul este cuprins ca obiectiv în 
Strategia de Dezvoltare Locală și are ca 
principal scop dezvoltarea comunei. De 
asemenea, în cadrul consultării opiniei 
publice realizate în procesul de elaborare a 
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea 
populaţiei intervievate a răspuns că este 
foarte importantă construirea parcurilor de 
distracţii în satele Fundeni şi Bughea de Jos. 



STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI GURA VITIOAREI 2014-2020. 78 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ÎNFIINŢARE  REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SAT BUGHEA DE JOS 
MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 
PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 
PROIECTULUI SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local Gura Vitioarei Neevaluată 
încă Investiţii 

- buget local; 
- buget de stat; 
- parteneriate; 
- alte surse. 

ROMÂNIA Sud-Muntenia Prahova Gura 
Vitioarei 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 

Potenţialii 
beneficiari ai 

proiectului/ grupul 
ţintă 

Activităţile proiectului 

Durata 
proiectului 

Justificarea necesităţii implementării proiectului 

- Crearea condiţiilor adecvate 
locuitorilor şi consumatorilor 
economici care vor beneficia de 
pe urma acestei infrastructuri 
edilitare 
- Asigurarea serviciilor de 
alimentare cu apă la tarife 
accesibile; 

- îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă a 
populaţiei comunei 
 - diminuarea factorilor 
de risc pentru populaţie; 
- crearea de noi locuri de 
muncă; 
- atragerea de investitori. 

- locuitorii comunei 
Gura Vitioarei; 
- potenţialii 
investitori; 
- agenţii economici 
din zonă; 
- turiștii ce 
tranzitează comuna. 

Realizarea studiului de 
fezabilitate 
Elaborarea proiectului 
tehnic 
Aprobarea începerii 
proiectului 
Pregătirea şi depunerea 
cererii de finanţare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitaţiilor 
Monitorizare, evaluare, 
control 
Auditul proiectului 

36 luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi 
îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage credite 
pentru investiţii.  Realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în satul Bughea de Jos va avea efecte benefice 
asupra dezvoltării economice a zonei prin crearea 
de noi locuri de muncă, care vor stabiliza forta de 
muncă în zonă şi vor creste calificarea acesteia.  
Zona va deveni mai atractivă pentru investitori, iar 
activitatea acestora va genera venituri suplimentare 
la bugetul local.Proiectul este cuprins ca obiectiv în 
Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în 
cadrul consultării opiniei publice realizate în 
procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare 
locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns 
că este importantă infiinţarea reţelei de alimentare 
cu apă în satul Bughea de Jos. 
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6. MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE 
MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 
PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 
PROIECTULUI SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local Gura Vitioarei Neevaluată 
încă Investiţii 

- buget local; 
- buget de stat; 
- parteneriate; 
- alte surse. 
 

ROMÂNIA Sud-Muntenia Prahova Gura 
Vitioarei 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 

Potenţialii 
beneficiari ai 

proiectului/ grupul 
ţintă 

Activităţile proiectului 

Durata 
proiectului 

Justificarea necesităţii implementării 
proiectului 

- Crearea condiţiilor 
adecvate locuitorilor şi 
consumatorilor 
economici care vor 
beneficia de pe urma 
acestei infrastructuri 
edilitare 
- Fluidizare trafic în 
zonă; 
 

- Reabilitarea şi consolidarea 
reţelei de drumuri locale; 
- Accesul populaţiei la locuri 
de muncă, servicii medicale, 
educaţie, cultura, recreere; 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă 
a populaţiei comunei 
 - diminuarea factorilor de risc 
pentru populaţie; 
- crearea de noi locuri de muncă; 
- reducerea poluării; 
- atragerea de investitori. 

- locuitorii comunei 
Gura Vitioarei 
-  agenţii economici 
din zonă; 
- potenţialii 
investitori;  
- turiștii ce tranzitează 
comuna. 

Realizarea studiului de 
fezabilitate 
Elaborarea proiectului 
tehnic 
Aprobarea începerii 
proiectului 
Pregătirea şi depunerea 
cererii de finanţare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitaţiilor 
Monitorizare, evaluare, 
control 
Auditul proiectului 

24 luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi 
îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage 
credite pentru investiţii. Proiectul este cuprins 
ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. 
De asemenea, în cadrul consultării opiniei 
publice realizate în procesul de elaborare a 
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea 
populaţiei intervievate a răspuns că este 
importantă modernizarea drumurilor comunale. 
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7. LUCRĂRI DE AMENAJĂRI RIGOLE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA GURA VITIOAREI. 
MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 
PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 
PROIECTULUI SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local Gura Vitioarei Neevaluată 
încă Investiţii 

- buget local; 
- buget de stat; 
- parteneriate; 
- alte surse. 
 

ROMÂNIA Sud-Muntenia Prahova Gura 
Vitioarei 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute Potenţialii beneficiari ai 
proiectului/ grupul ţintă Activităţile proiectului Durata 

proiectului 
Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 
- Crearea condiţiilor 
adecvate locuitorilor şi 
consumatorilor 
economici care vor 
beneficia de pe urma 
acestei infrastructuri 
edilitare 
- Fluidizarea traficului 
pietonal în zonă; 
 

- accesul populaţiei la 
locuri de muncă, servicii 
medicale, educaţie, 
cultura, recreere; 
- îmbunătăţirea condiţiilor 
de viaţă a populaţiei 
comunei 
- diminuarea factorilor de 
risc pentru populaţie; 
- crearea de noi locuri de 
muncă. 

- locuitorii comunei Gura 
Vitioarei; 
-  agenţii economici din zonă; 
- potenţialii investitori;  
- turiștii ce 
tranziteazăcomuna. 

Realizarea studiului de 
fezabilitate 
Elaborarea proiectului 
tehnic 
Aprobarea începerii 
proiectului 
Pregătirea şi depunerea 
cererii de finanţare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitaţiilor 
Monitorizare, evaluare, 
control 
Auditul proiectului 

18 luni Proiectul este cuprins ca obiectiv în 
Strategia de Dezvoltare Locală și are ca 
principal scop dezvoltarea comunei. De 
asemenea, în cadrul consultării opiniei 
publice realizate în procesul de elaborare a 
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea 
populaţiei intervievate a răspuns că este 
foarte importantă amenajarea rigolelor şi 
podeţelor în comună. 
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8. LUCRĂRI DE DECOLMATARE PÂRÂU TARSICA DIN SAT POIANA COPĂCENI 
MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 
PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 
PROIECTULUI SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local Gura Vitioarei Neevaluată 
încă Investiţii 

- buget local; 
- buget de stat; 
- parteneriate; 
- alte surse. 
 

ROMÂNIA Sud-Muntenia Prahova Gura 
Vitioarei 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute Potenţialii beneficiari ai 
proiectului/ grupul ţintă Activităţile proiectului Durata 

proiectului 
Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 
- reducerea poluării; 
- ecologizarea zonei. 

- dezvoltarea zonei; 
- reducerea poluării. 

- locuitorii comunei Gura 
Vitioarei 
 

Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea începerii proiectului 
Pregătirea şi depunerea cererii de 
finanţare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitaţiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

12 luni Proiectul de  decolmatare a pârâului 
Tarsica este cuprins ca obiectiv în 
Strategia de Dezvoltare Locală şi are ca 
principal scop dezvoltarea turismului în 
zonă. De asemenea, în cadrul consultării 
opiniei publice realizate în procesul de 
elaborare a strategiei de dezvoltare locală, 
majoritatea populaţiei intervievate a 
răspuns că este foarte importantă, pentru 
comunitatea locală, implementarea 
acestui deziderat. 
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9. EXECUŢIE REPARAŢII POD RUTIER DIN POIANA COPĂCENI 
MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 
PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 
PROIECTULUI SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local Gura Vitioarei Neevaluată 
încă Investiţii 

- buget local; 
- buget de stat; 
- parteneriate; 
- alte surse. 
 

ROMÂNIA Sud-Muntenia Prahova Gura 
Vitioarei 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute Potenţialii beneficiari ai 
proiectului/ grupul ţintă Activităţile proiectului Durata 

proiectului 
Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 
- îmbunătăţirea condiţiilor 
de viaţă a populaţiei 
comunei. 
 

- diminuarea factorilor de 
risc pentru populaţie; 
- crearea de noi locuri de 
muncă. 

- locuitorii comunei Gura 
Vitioarei; 
 

Realizarea studiului de 
fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea începerii 
proiectului 
Pregătirea şi depunerea cererii 
de finanţare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitaţiilor 
Monitorizare, evaluare, 
control 
Auditul proiectului 

18 luni Proiectul este cuprins ca obiectiv în 
Strategia de Dezvoltare Locală. De 
asemenea, în cadrul consultării opiniei 
publice realizate în procesul de elaborare a 
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea 
populaţiei intervievate a răspuns că este 
importantă execuţia reparaţiilor la podul 
rutier din Poiana Copăceni. 
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10. ÎNFIINŢARE  REȚEA DE ALIMENTARE CU GAZE ÎN SAT BUGHEA DE JOS 
MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 
PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 
PROIECTULUI SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local Gura Vitioarei Neevaluată 
încă Investiţii 

- buget local; 
- buget de stat; 
- parteneriate; 
- alte surse. 
 

ROMÂNIA Sud-Muntenia Prahova Gura 
Vitioarei 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 

Potenţialii 
beneficiari ai 

proiectului/ grupul 
ţintă 

Activităţile proiectului 

Durata 
proiectului 

Justificarea necesităţii implementării proiectului 

- Crearea condiţiilor adecvate 
locuitorilor şi consumatorilor 
economici care vor beneficia de 
pe urma acestei infrastructuri 
edilitare 
- Asigurarea serviciilor de 
alimentare cu gaze la tarife 
accesibile; 

- îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă a 
populaţiei comunei 
 - diminuarea factorilor 
de risc pentru populaţie; 
- crearea de noi locuri de 
muncă; 
- atragerea de investitori. 

- locuitorii comunei 
Gura Vitioarei; 
- potenţialii 
investitori; 
- agenţii economici 
din zonă; 
- turiștii ce 
tranzitează comuna. 

Realizarea studiului de 
fezabilitate 
Elaborarea proiectului 
tehnic 
Aprobarea începerii 
proiectului 
Pregătirea şi depunerea 
cererii de finanţare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitaţiilor 
Monitorizare, evaluare, 
control 
Auditul proiectului 

24 luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi 
îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage credite 
pentru investiţii.  Realizarea reţelei de alimentare cu 
gaze în satul Bughea de Jos va avea efecte benefice 
asupra dezvoltării economice a zonei prin crearea 
de noi locuri de muncă, care vor stabiliza forta de 
muncă în zonă şi vor creste calificarea acesteia.  
Zona va deveni mai atractivă pentru investitori, iar 
activitatea acestora va genera venituri suplimentare 
la bugetul local. Proiectul este cuprins ca obiectiv în 
Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în 
cadrul consultării opiniei publice realizate în 
procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare 
locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns 
că este importantă infiinţarea reţelei de alimentare 
cu gaze în satul Bughea de Jos. 
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11. MODERNIZAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN COMUNĂ 
MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 
PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 
PROIECTULUI SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local Gura Vitioarei Neevaluată 
încă Investiţii 

- buget local; 
- buget de stat; 
- parteneriate; 
- alte surse. 
 

ROMÂNIA Sud-Muntenia Prahova Gura 
Vitioarei 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute Potenţialii beneficiari ai 
proiectului/ grupul ţintă Activităţile proiectului Durata 

proiectului 
Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 
- crearea condiţiilor 
adecvate desfăşurării 
activităţilor didactice de 
predare-învăţare; 
- creşterea competenţelor 
profesionale în rândul 
tinerilor; 
- orientarea tinerilor din 
localitate către 
continuare studiilor. 
 

- îmbunătăţirea condiţiilor 
de învăţământ rural; 
 -  reducerea fenomenului 
migratoriu. 

- actualii şi viitorii elevi din  
comuna Gura Vitioarei. 
- locuitorii comunei Gura 
Vitioarei. 
 

Realizarea studiului de 
fezabilitate 
Elaborarea proiectului 
tehnic 
Aprobarea începerii 
proiectului 
Pregătirea şi depunerea 
cererii de finanţare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitaţiilor 
Monitorizare, evaluare, 
control 
Auditul proiectului 

36luni Prin acest proiect se urmăreșțe atingerea 
standardelor europene, dar și deservirea la 
cote maxime a actualei și viitoarei generații 
de școlari. Proiectul este cuprins ca obiectiv 
în Strategia de Dezvoltare Locală. De 
asemenea, în cadrul consultării opiniei 
publice realizate în procesul de elaborare a 
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea 
populaţiei intervievate a răspuns că este 
foarte importantă  modernizarea unităţilor 
de învăţământ din comună. 
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12. LUCRĂRI DE CADASTRU IMOBILIAR, EXTRAVILAN ŞI INTRAVILAN 
MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 
PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 
PROIECTULUI SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local Gura Vitioarei Neevaluată 
încă Investiţii 

- buget local; 
- buget de stat; 
- parteneriate; 
- alte surse. 
 

ROMÂNIA Sud-Muntenia Prahova Gura 
Vitioarei 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute Potenţialii beneficiari ai 
proiectului/ grupul ţintă Activităţile proiectului Durata 

proiectului 
Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 
- delimitarea  teritoriului 
intravilan şi extravilan; 
 

- dezvoltarea zonei; 
 

- locuitorii comunei Gura 
Vitioarei. 
 
 

Realizarea studiului de 
fezabilitate 
Elaborarea proiectului 
tehnic 
Aprobarea începerii 
proiectului 
Pregătirea şi depunerea 
cererii de finanţare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitaţiilor 
Monitorizare, evaluare, 
control 
Auditul proiectului 

12 luni Proiectul este cuprins ca obiectiv în 
Strategia de Dezvoltare Locală şi are ca 
principal scop dezvoltarea comunei. De 
asemenea, în cadrul consultării opiniei 
publice realizate în procesul de elaborare a 
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea 
populaţiei intervievate a răspuns că este 
foarte important realizarea proiectului de 
lucrări cadastru imobiliar, extravilan şi 
intravilan. 
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13. EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA REŢELEI DE ILUMINAT PUBLIC 
MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 
PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 
PROIECTULUI SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local Gura Vitioarei Neevaluată 
încă Investiţii 

- buget local; 
- buget de stat;; 
- parteneriate; 
- alte surse. 
 

ROMÂNIA Sud-Muntenia Prahova Gura 
Vitioarei 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 
Potenţialii beneficiari ai 

proiectului/ grupul 
ţintă 

Activităţile proiectului 
Durata 

proiectului 
Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 

- Crearea condiţiilor 
adecvate locuitorilor şi 
consumatorilor economici 
care vor beneficia de pe 
urma acestei infrastructuri 
edilitare 
- siguranţa traficului 
pietonal în zonă; 
 

- îmbunătăţirea condiţiilor 
de viaţă a populaţiei 
comunei 
 - diminuarea factorilor de 
risc pentru populaţie; 
- atragerea de investitori. 

- locuitorii comunei Gura 
Vitioarei; 
-  agenţii economici din 
zonă; 
- potenţialii investitori;  
- turiştii ce 
tranziteazăcomuna. 

Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea începerii proiectului 
Pregătirea şi depunerea cererii de 
finanţare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitaţiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

22 luni Proiectul Extinderea reţelei de iluminat 
public este cuprins ca obiectiv în 
Strategia de Dezvoltare Locală. iar în 
cadrul consultării opiniei publice realizate 
în procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei 
intervievate a răspuns că este importantă  
extinderea şi modernizarea reţelei de 
iluminat public. 
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14. RESTAURAREA BISERICII “SF. NICOLAE „ DIN SAT FUNDENI 
MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 
PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 
PROIECTULUI SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local Gura Vitioarei Neevaluată 
încă Investiţii 

- buget local; 
- buget de stat; 
- parteneriate; 
- alte surse. 
 

ROMÂNIA Sud-Muntenia Prahova Gura 
Vitioarei 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute Potenţialii beneficiari ai 
proiectului/ grupul ţintă Activităţile proiectului Durata 

proiectului 
Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 
- reducerea poluării; 
- ecologizarea zonei 
- conservarea resurselor 
proprii. 

- dezvoltarea zonei; 
- reducerea poluării. 
-conservarea resurselor 
proprii. 

- locuitorii comunei Gura 
Vitioarei. 
- turiştii care tranzitează zona; 
- potenţialii investitori. 
 

Realizarea studiului de 
fezabilitate 
Elaborarea proiectului 
tehnic 
Aprobarea începerii 
proiectului 
Pregătirea şi depunerea 
cererii de finanţare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitaţiilor 
Monitorizare, evaluare, 
control 
Auditul proiectului 

36 luni Proiectul de  restaurare a bisericii „Sf. 
Nicolae” este cuprins ca obiectiv în 
Strategia de Dezvoltare Locală şi are ca 
principal scop dezvoltarea comunei. De 
asemenea, în cadrul consultării opiniei 
publice realizate în procesul de elaborare a 
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea 
populaţiei intervievate a răspuns că este 
foarte importantă implementarea acestui 
proiect. 
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15. RESTAURAREA MONUMENTULUI „HANU ROŞU” 
MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 
PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 
PROIECTULUI SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local Gura Vitioarei Neevaluată 
încă Investiţii 

- buget local; 
- buget de stat; 
- parteneriate; 
- alte surse. 
 

ROMÂNIA Sud-Muntenia Prahova Gura 
Vitioarei 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute Potenţialii beneficiari ai 
proiectului/ grupul ţintă Activităţile proiectului Durata 

proiectului 
Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 
- reducerea poluării; 
- ecologizarea zonei 
- conservarea resurselor 
proprii. 

- dezvoltarea zonei; 
- reducerea poluării. 
-conservarea resurselor 
proprii. 

- locuitorii comunei Gura 
Vitioarei. 
- turiştii care tranzitează zona; 
- potenţialii investitori. 
 

Realizarea studiului de 
fezabilitate 
Elaborarea proiectului 
tehnic 
Aprobarea începerii 
proiectului 
Pregătirea şi depunerea 
cererii de finanţare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitaţiilor 
Monitorizare, evaluare, 
control 
Auditul proiectului 

36 luni Proiectul restaurare a monumentului „Hanu 
Rosu” este cuprins ca obiectiv în Strategia 
de Dezvoltare Locală şi are ca principal 
scop dezvoltarea comunei. De asemenea, în 
cadrul consultării opiniei publice realizate 
în procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei 
intervievate a răspuns că este foarte 
importantă implementarea acestui proiect. 
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16. ÎNFRĂŢIREA COMUNEI GURA VITIOAREI CU O COMUNA EUROPEANA COMPLEMENTARĂ 
MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 
PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 
PROIECTULUI SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local Gura Vitioarei Neevaluată 
încă Investiţii 

- buget local; 
- buget de stat; 
- parteneriate; 
- alte surse. 
 

ROMÂNIA Sud-Muntenia Prahova Gura 
Vitioarei 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute Potenţialii beneficiari ai 
proiectului/ grupul ţintă Activităţile proiectului Durata 

proiectului 
Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 
-dezvoltarea zonei; 
- atragerea de noi 
investitori 

- dezvoltarea zonei; 
- atragerea de noi 
investitori 

- locuitorii comunei Gura 
Vitioarei. 
-actualii investitori; 
- potenţialii investitori. 
 

Realizarea studiului de 
fezabilitate 
Elaborarea proiectului 
tehnic 
Aprobarea începerii 
proiectului 
Pregătirea şi depunerea 
cererii de finanţare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitaţiilor 
Monitorizare, evaluare, 
control 
Auditul proiectului 

12 luni Proiectul de  înfrăţire a comunei Gura 
Vitioarei cu o comună europeană este 
cuprins ca obiectiv în Strategia de 
Dezvoltare Locală şi are ca principal scop 
dezvoltarea comunei. De asemenea, în 
cadrul consultării opiniei publice realizate 
în procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei 
intervievate a răspuns că este foarte 
importantă implementarea acestui proiect. 


