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1. MODERNIZARE DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, CONSTRUIREA UNOR ALEI PIETONALE ȘI AMENAJAREA DE 

TROTUARE ÎN COMUNA PUCHENII MARI 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 
- Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică. 

Crearea și modernizarea infrastructurii 

fizice de bază 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

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 

PUCHENII MARI; 

-  agenții economici 

din zonă; 

- potenţialii 

investitori;  

- turiștii ce vizitează 

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 străzilor din comuna 

PUCHENII MARI. 
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2. REAMENAJAREA ALBIILOR PÂRÂURILOR VIIȘOARA ȘI LEAOTUL 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 
Potenţialii beneficiari ai 

proiectului/ grupul ţintă 
Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii 

implementării proiectului 

- reducerea factorilor de 

risc; 

- atragerea de investitori 

în zonă 

- ecologizarea zonei. 

- dezvoltarea zonei; 

- reducerea poluării. 

- locuitorii comunei Puchenii 

Mari. 

- turiștii. 

 

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 reamenajare a albiei 

pârâurile  Viișoara și Leota este 

cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală și 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  regularizarea 

albiei pârâurilor Viișoara și Leaotul. 
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3. EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI MODERNIZAREA GOSPODĂRIEI DE APĂ 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 
- Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

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

FEADR/POS MEDIU 

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI 

REÎNNOIREA SATELOR ÎN 

ZONELE RURALE/ 1. 
EXTINDEREA ŞI 

MODERNIZAREA SISTEMELOR 

DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică/   

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

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 

PUCHENII MARI; 

- potenţialii 

investitori; 

- agenții economici 

din zonă. 

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 

extinderea reţelei de canalizare. 
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4. EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE ŞI A STAŢIEI DE EPURARE ȘI TRATARE A APELOR REZIDUALE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

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

FEADR/POR 

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI 

REÎNNOIREA SATELOR ÎN 

ZONELE RURALE/FONDURI 

DE MEDIU 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

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   

PUCHENII MARI 

; 

- potenţialii 

investitori; 

- agenții economici 

din zonă; 

- turiștii ce 

vizitează 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. Extinderea 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 

extinderea reţelei de canalizare. 
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5. REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOLILOR ȘI A GRĂDINIȚELOR DIN COMUNĂ (REBILITARE TERMICĂ, MONTARE 

CENTRALĂ, REABILITARE CURTE INTERIOARĂ ȘI ÎMPREJMUIRI) 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 
- Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

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

POR/FEADR 

10: ÎMBUNĂTĂŢIREA 

INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE/ 

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI REÎNNOIREA 

SATELOR ÎN ZONELE RURALE 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 

Potenţialii beneficiari 

ai proiectului/ grupul 

ţintă 

Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii 

implementării proiectului 

- Crearea condiţiilor 

adecvate desfășurării 

activităților şcolare şi care 

să asigure cerințele elevilor 

conform standardelor 

europene; 

 

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 

populaţiei comunei 

- crearea de noi locuri de muncă; 

 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI; 

- elevii comunei 

PUCHENII MARI; 

 

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 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 

reabilitarea şcolii gimnaziale. 
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6. ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVA, A SPAȚIULUI DE DEPOZITARE TEMPORARĂ ȘI TRANSPORTUL 

DEȘEURILOR 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

1.500.000 

(suma maximă 

admisă) 

Investiții 

-bugetul Administratiei Fondului pentru 

Mediu;- ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

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

POR FONDURI DE MEDIU  MMAP 
Administraţia Fondului 

pentru Mediu 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 
Potenţialii beneficiari ai 

proiectului/ grupul ţintă 
Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 

-îmbunătăţirea calităţii 

mediului prin reducerea 

cantităţii de deşeuri 

transportată şi depozitată 

la rampele de deşeuri, 

prin compostarea 

individuală - 

descompunerea aerobă a 

biodeșeurilor, în propriile 

gospodării. reducerea 

poluării; 

- este reciclarea 

individuală prin digestie 

aerobă şi conversie în 

fertilizator organic a 

biodeseurilor rezultate 

din propriile gospodării;  

- îmbunătăţirea calităţii 

mediului prin compostarea 

individuală în gospodării 

private a biodeseurilor, 

avand ca rezultat reducerea 

cantităţii de deşeuri 

transportată şi depozitată 

la rampele de deşeuri;  

- gestionarea deşeurilor 

prin finanţarea 

nerambursabilă din Fondul 

pentru mediu. 

- UAT-ul solicitant; 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI. 

- agenții economici din zonă; 

- 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 implementare a unui sistem de 

colectare, selectare și compostare a 

deșeurilor în comuna PUCHENII MARI 

este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală și are ca principal scop 

dezvoltarea economică a zonei. 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 unui 

sistem de colectare, selectare și compostare 

a deșeurilor la nivelul comunei. 
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7. EXTINDEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE ÎN COMUNA PUCHENII MARI 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

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 

PUCHENII MARI. 

- investitorii; 

- agenții economici. 

 

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 extindere rețea de distribuție 

gaze naturale în comuna PUCHENII 

MARI este cuprins ca obiectiv în 

Strategia de Dezvoltare Locală și 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  

extinderea rețelei de distribuție a gazelor 

naturale în comuna PUCHENII MARI. 
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8. REALIZAREA LUCRĂRILOR DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN ȘI EXTRAVILAN-REACTUALIZARE PUG 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 
Neevaluată încă Reparații 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică. 

Crearea şi şi dezvoltarea serviciilor de bază 

pentru populaţia rurală; 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 

Potenţialii beneficiari 

ai proiectului/ grupul 

ţintă 

Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii 

implementării proiectului 

- Crearea condiţiilor 

adecvate desfășurării unor 

activități care să asigure 

cerințele cetățenilor și buna 

funcționare a administrației 

publice conform 

standardelor europene; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 

populaţiei comunei 

- crearea de noi locuri de muncă; 

- îmbunătățirea condițiilor de muncă 

ale angajaților din administrația 

publică 

-pastrarea confidenţialităţii în 

legatură cu informaţiile sau 

documentele de care iau cunosţintă în 

exercitarea funcţiei în problemele 

cetăţenilor; 

- eficientizarea serviciilor oferite 

cetățenilor comunei. 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI; 

- potenţialii investitori; 

- agenții economici din 

zonă. 

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 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  
realizarea lucrărilor de cadastru 

imobiliar intravilan și extravilan, 

prin reactualizarea PUG-ului. 
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9. ÎNFINȚAREA UNUI CENTRU PENTRU GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ȘI CAZAREA TEMPORARĂ A 

SINISTRAȚIILOR 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHEN

II MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 

Potenţialii 

beneficiari ai 

proiectului/ grupul 

ţintă 

Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 

- Crearea condiţiilor 

adecvate locuitorilor și 

agenților economici care 

vor beneficia de pe urma 

acestui proiect; 

 

- reabilitarea şi consolidarea 

reţelei de drumuri locale; 

- accesul populaţiei la locuri de 

muncă; 

- dezvoltarea comunei. 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI; 

-  agenții economici 

din zonă; 

-  turiștii ce vizitează 

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 

30 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 
construirea și dotarea unui centru pentru 

gestionarea situațiilor de urgență și cazarea 

temporară a sinistrațiilor. 
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10. DOTARI PENTRU INTERVENȚII ÎN CAZ DE SITUAȚII DE URGENȚĂ (AUTOSPECIALĂ PSI, BULDO-EXCAVATOR, TRACTOR 

CU REMORCĂ ȘI ALTE DOTĂRI) 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare 

rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova PUCHENII MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 

Potenţialii 

beneficiari ai 

proiectului/ grupul 

ţintă 

Activităţile 

proiectului 

Durata 

proiectulu

i 

Justificarea necesităţii implementării proiectului 

- Crearea condiţiilor 

adecvate locuitorilor și 

agenților economici care 

vor beneficia de pe urma 

acestui proiect; 

 

- siguranța locuitorilor 

comunei; 

- dezvoltarea comunei. 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI; 

-  agenții economici 

din zonă; 

-  turiștii ce vizitează 

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 

30 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 dotarea pentru intervenții în caz de 

situații de urgență (autospecială psi, buldo-excavator, 

tractor cu remorcă și alte dotări). 
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11. DOTĂRI ALE ADMINISTRAȚIE LOCALE (CALCULATOARE, COPIATOARE, ETC) 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 
- Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 

Potenţialii beneficiari 

ai proiectului/ grupul 

ţintă 

Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii 

implementării proiectului 

- Crearea condiţiilor 

adecvate desfășurării unor 

activități care să asigure 

cerințele cetățenilor și buna 

funcționare a administrației 

publice conform 

standardelor europene; 

- dotarea birourilor cu 

mobilier nou şi cu 

calculatoare, imprimante şi 

alte echipamente IT 

necesare acestei instituţii; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 

populaţiei comunei 

- îmbunătățirea condițiilor de muncă 

ale angajaților din administrația 

publică 

-pastrarea confidenţialităţii în 

legatură cu informaţiile sau 

documentele de care iau cunosţintă în 

exercitarea funcţiei în problemele 

cetăţenilor; 

- eficientizarea serviciilor oferite 

cetățenilor comunei. 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI; 

- potenţialii investitori; 

- agenții economici din 

zonă. 

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 

48 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 dotărea 

administrației locale cu calculatoare, 

copiatoare, etc. 
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12. MODERNIZAREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

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

FEADR/POR 

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI 

REÎNNOIREA SATELOR ÎN ZONELE 
RURALE/ 

10: ÎMBUNĂTĂȚIREA 

INFRASTRUCTURII 
EDUCAȚIONALE 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică/ 10.1 Investitiile 

in educatie, in formare, inclusiv in formare 

profesionala pentru dobandirea de competente si 

invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educatie si formare 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 
Potenţialii beneficiari ai 

proiectului/ grupul ţintă 
Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii implementării proiectului 

- crearea condiţiilor 

adecvate desfășurării 

activităților didactice de 

predare-învățare; 

- asigurarea necesarului 

de clase pentru 

desfășurarea optimă a 

actităților școlare; 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de învățământ 

rural; 

 -  reducerea fenomenului 

migratoriu; 

. 

- elevii comunei PUCHENII 

MARI; 

- generațíile viitoare de elevi 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI. 

 

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 modernizarea și dotarea infrastructurii 

educaționale se urmărește atingerea standardelor 

europene și deservirea generațiilor actuale dar și 

viitoare de școlari și preșcolari. 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 și dotarea infrastructurii 

educaționale. 
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13. AMENAJAREA UNUI TRASEU TURISTIC 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

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

FEADR 

AXA PRIORITARĂ 7 

Diversificarea economiilor 

locale prin dezvoltarea durabilă a 

turismului 

Valorificarea economică a potențialului 

turistic cu specific local 

Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice 

Direcţia pentru Gestionarea 

Fondurilor Comunitare 

pentru Turism 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 
Potenţialii beneficiari ai 

proiectului/ grupul ţintă 
Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 

- asigurarea unor spații 

adecvate pentru 

desfășurarea în condiții 

optime a actităților 

turistice; 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor 

desfășurării 

activitățílor turistice; 

- creșterea 

competitivitățíi în 

rândul tinerilor; 

. 

- locuitorii comunei  Puchenii 

Mari ; 

- tinerii comunei  Puchenii 

Mari ; 

- turiștii. 

 

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 amenajare zonă turistică este cuprins 

ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală și 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   

amenajarea unui traseu turistice. 



STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI PUCHENII MARI 2017-2022  

 

138 

 

14. CONSTUIREA UNOR SĂLI DE SPORT ÎN CADRUL ȘCOLILOR 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 
Neevaluată încă Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

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

FEADR/POR 

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI REÎNNOIREA 
SATELOR ÎN ZONELE RURALE/ 

10: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII 

EDUCAȚIONALE 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică/ 10.1 Investitiile 

in educatie, in formare, inclusiv in formare 

profesionala pentru dobandirea de competente si 

invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educatie si formare 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 

Potenţialii 

beneficiari ai 

proiectului/ grupul 

ţintă 

Activităţile proiectului 

Durata 

proiectul

ui 

Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 

- asigurarea unor spații 

adecvate pentru 

desfășurarea în condiții 

optime a actităților sportive; 

 

- îmbunătăţirea condiţiilor 

desfășurării activitățílor 

sportive; 

- creșterea competitivitățíi 

în rândul tinerilorș 

. 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI; 

- tinerii comunei 

PUCHENII MARI; 

- turiștii. 

 

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 constuirea unor săli de sport în cadrul 

școlilor din PUCHENII MARI se urmărește 

atingerea standardelor europene și deservirea 

tinerilor, dar și a altor categorii de vârstă care 

doresc să dezvolte activități sportive. 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 bazei educațional-

sportive de care dispune comuna PUCHENII 

MARI. 
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15. ORGANIZAREA UNOR MANIFESTĂRI CULTURAL-ARTISTICE, SOCIALE ȘI RECREATIVE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 
- Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 

Potenţialii 

beneficiari ai 

proiectului/ grupul 

ţintă 

Activităţile proiectului 

Durata 

proiectul

ui 

Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 

- creșterea consumului de 

cultură în rândul populației 

comunei  PUCHENII 

MARI ; 

- creșterea consumlui de 

cultură în rândul fiilor 

satului. 

- revigorarea mediului 

cultural al populaţiei 

comunei; 

- crearea de noi locuri de 

muncă; 

- îmbunătățirea condițiilor 

de muncă ale angajaților 

din administrația publică; 

- eficientizarea serviciilor 

oferite cetățenilor 

comunei. 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI ; 

- tinerii comunei; 

- potențialii turiști ce 

vizitează 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 

12 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 organizarea unor manifestări 

cultural-artistice, sociale și recreative. 
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16. AMPLASAREA DE MOBILIER URBAN 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 
- Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 

Potenţialii 

beneficiari ai 

proiectului/ grupul 

ţintă 

Activităţile proiectului 

Durata 

proiectul

ui 

Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 

Asigurarea unui microclimat şi 

a unui cadru natural ambiant în 

acord cu manifestarea 

dorinţelor cetăţenilor pentru a-

şi petrece timpul liber şi pentru 

a reda un aspect plăcut 

localităţii. 

- îmbunătăţirea condiţiilor de 

viaţă a populaţiei comunei; 

- atragerea de investitori. 

-  locuitorii comunei 

Puchenii Mari; 

- agenţii economici din 

zonă; 

- 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 Amplasarea în comună  de jardiniere, lampadare, 

bănci, pavaje decorative, pergole şi altele. 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, o mare parte a populaţiei 

intervievate a răspuns că este foarte importantă 

amplasare de mobilier urban în comună. 
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17. RELIZAREA DE PARTENERIATE ÎN VEDEREA ÎNFRĂȚIRII COMUNEI CU ALTE LOCALITĂȚI STRĂINE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local Puchenii Mari 
Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
Puchenii 

Mari 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 
Potenţialii beneficiari ai 

proiectului/ grupul ţintă 
Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii implementării proiectului 

- crearea condiţiilor 

adecvate desfășurării 

activităților economice, 

sportive, artistice; 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viață în 

mediul rural; 

 -  reducerea fenomenului 

migratoriu; 

. 

- locuitorii comunei Puchenii 

Mari  

- elevii comunei Puchenii 

Mari; 

-.generațíile viitoare de elevi. 

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 de parteneriate se urmărește 

atingerea standardelor europene și deservirea 

generațiilor actuale dar și viitoare. 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  reabilitarea  de parteneriate  în vederea 

dezvoltării comunei din punct de vedere economic, 

social și sportiv . 
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18. CONSTITUIREA UNUI GAL CU LOCALITĂȚILE VECINE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII COMUNEI DIN PUNCT DE VEDERE 

ECONOMIC, SOCIAL 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 
Potenţialii beneficiari ai 

proiectului/ grupul ţintă 
Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii implementării proiectului 

- crearea condiţiilor 

adecvate desfășurării 

activităților economice, 

sportive, artistice; 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viață în 

mediul rural; 

 -  reducerea fenomenului 

migratoriu; 

. 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI  

- elevii comunei PUCHENII 

MARI; 

-.generațíile viitoare de elevi. 

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 de parteneriate se urmărește 

atingerea standardelor europene și deservirea 

generațiilor actuale dar și viitoare. 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  reabilitarea  de parteneriate  în vederea 

dezvoltării comunei din punct de vedere economic, 

social și sportiv . 
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19. PARTICIPAREA COMUNEI LA CONSTITUIREA UNEI ASOCIAȚII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 
Potenţialii beneficiari ai 

proiectului/ grupul ţintă 
Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii implementării proiectului 

- crearea condiţiilor 

adecvate desfășurării 

activităților economice, 

sportive, artistice; 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viață în 

mediul rural; 

 -  reducerea fenomenului 

migratoriu; 

. 

- - locuitorii comunei  

PUCHENII MARI; 

- potenţialii investitori; 

- agenții economici din zonă. 

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 de parteneriate se urmărește 

atingerea standardelor europene și deservirea 

generațiilor actuale dar și viitoare. 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  reabilitarea  de parteneriate  în vederea 

dezvoltării comunei din punct de vedere economic, 

social și sportiv . 
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20. AMENAJARE PARC ÎN SATUL PUCHENII MARI 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

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 comunei; 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viață 

pentru locuitorii 

comunei; 

- asigurarea siguranţei şi 

protecţiei copiilor. 

- dezvoltarea zonei; 

- îmbunătăţirea condiţiilor 

de viaţă a populaţiei 

comunei. 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI; 

- copii 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  îmbunătăţirea condiţiilor de 

joacă pentru copiii 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 şi dotarea 

unui parc entru locuitorii comunei. 
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21. AMENAJARE ZONA BLOCURILOR DIN SATUL MIROSLĂVEȘTI 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 
Potenţialii beneficiari ai 

proiectului/ grupul ţintă 
Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de locuit 

pentru locuitorii 

comunei; 

- asigurarea siguranţei şi 

protecţiei copiilor. 

- dezvoltarea zonei; 

- îmbunătăţirea condiţiilor 

de viaţă a populaţiei 

comunei. 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI; 

- copii 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  îmbunătăţirea condiţiilor de 

joacă pentru copiii 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 zonei de 

blocuri satul miroslăveȘti pentru locuitorii 

comunei. 
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22. AMENAJARE SPAȚII DE JOACĂ ÎN COMUNĂ 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

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 comunei; 

- asigurarea siguranţei şi 

protecţiei copiilor. 

- dezvoltarea zonei; 

- îmbunătăţirea condiţiilor 

de viaţă a populaţiei 

comunei. 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI; 

- copii 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  îmbunătăţirea condiţiilor de 

joacă pentru copiii 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 şi dotarea 

unor centre de joacă pentru copiii comunei. 
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23. CURĂȚAREA ȘI DECOLMATAREA CANALELOR 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 
Potenţialii beneficiari ai 

proiectului/ grupul ţintă 
Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii 

implementării proiectului 

- reducerea factorilor de 

risc; 

- atragerea de investitori 

în zonă 

- ecologizarea zonei. 

- dezvoltarea zonei; 

- reducerea poluării. 

- locuitorii comunei  Puchenii 

Mari 

 

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 amenajare albie pârâuri 

secundare Puchenii Mari este 

cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală și 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 regularizarea 

albiei canalelor din comuna  

Puchenii Mari 
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24. REALIZAREA DE GRĂDINIŢE CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN COMUNA PUCHENII MARI  

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI  

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova  
PUCHEN

II MARI   

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

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 

optime desfășurării 

activităților didactice de 

predare-învățare; 

- asigurarea necesarului 

de clase pentru 

desfășurarea optimă a 

actităților școlare; 

- dezvoltarea unui 

învățământ calitativ; 

- crearea de noi locuri de 

muncă; 

- asigurarea calității 

vieții. 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de învățământ 

rural; 

 -  reducerea fenomenului 

migratoriu; 

- educarea și dezvoltarea 

socială a elevilor. 

. 

- elevii comunei PUCHENII 

MARI  ; 

- generațíile viitoare de elevi 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI  . 

 

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 Prin realizarea de grădinițe cu program prelungit 

se urmărește atingerea standardelor europene și 

deservirea generațiilor actuale dar și viitoare de 

școlari și preșcolari. 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 

construirea grădinițe cu program prelungit pentru 

comunitatea locală. 
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25. CONSTRUIRE COPERTINE ÎN PIAȚA AGRICOLĂ EN-GROS 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

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; 

 

- dezvoltarea producătorilor 

locali; 

- reabilitarea şi consolidarea 

reţelei de drumuri locale; 

- accesul populaţiei la locuri de 

muncă,  cultura, recreere; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de 

viaţă a populaţiei comunei 

 - dezvoltarea comerţului;. 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI; 

-  agenții economici 

din zonă; 

-  turiștii ce vizitează 

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 piaţei comunale pentru 

încurajarea producătorilor locali. 



STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI PUCHENII MARI 2017-2022  

 

150 

 

26. EXTINDERE SEDIU PRIMĂRIE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 
Neevaluată încă Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 

Potenţialii beneficiari 

ai proiectului/ grupul 

ţintă 

Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii 

implementării proiectului 

- Crearea condiţiilor 

adecvate desfășurării unor 

activități care să asigure 

cerințele cetățenilor și buna 

funcționare a administrației 

publice conform 

standardelor europene; 

- dotarea birourilor cu 

mobilier nou şi cu 

calculatoare, imprimante şi 

alte echipamente IT 

necesare acestei instituţii; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 

populaţiei comunei 

- crearea de noi locuri de muncă; 

- îmbunătățirea condițiilor de muncă 

ale angajaților din administrația 

publică 

-pastrarea confidenţialităţii în 

legatură cu informaţiile sau 

documentele de care iau cunosţintă în 

exercitarea funcţiei în problemele 

cetăţenilor; 

- eficientizarea serviciilor oferite 

cetățenilor comunei. 

- locuitorii comunei 

Puchenii Mari; 

- potenţialii investitori; 

- agenții economici din 

zonă; 

- turiștii ce vizitează 

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 

48 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 

extinderea sediului Primăriei. 
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27. REABILITARE CĂMIN CULTURAL ÎN SATUL MIROSLĂVEȘTI 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 
Neevaluată încă Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

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 

proiectul

ui 

Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 

- creșterea consumului de 

cultură în rândul populației 

comunei   Puchenii Mari ; 

- creșterea consumlui de 

cultură în rândul fiilor 

satului. 

- revigorarea mediului 

cultural al populaţiei 

comunei; 

- crearea de noi locuri de 

muncă; 

- îmbunătățirea condițiilor 

de muncă ale angajaților 

din administrația publică; 

- eficientizarea serviciilor 

oferite cetățenilor 

comunei. 

- locuitorii comunei   

Puchenii Mari ; 

- tinerii comunei; 

- potențialii turiști ce 

vizitează 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 

12 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 căminului cultural. 
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28. AMENAJARE TRECERI PIETONALE PE DRUMUL NATIONAL 1 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

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. 

- îmbunătăţirea condiţiilor 

de viaţă a populaţiei 

comunei 

 - diminuarea factorilor de 

risc pentru populaţie; 

- crearea de noi locuri de 

muncă; 

- atragerea de investitori. 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI. 

-investitorii. 

 

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 construire treceri pietonale 

pe drumul national 1 PUCHENII 

MARI este cuprins ca obiectiv în 

Strategia de Dezvoltare Locală și are ca 

principal scop îmbunătăţirea condiţiilor 

de viaţă a populaţiei 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  

realizarea de trotuare pe raza comunei 

PUCHENII MARI. 
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29. ÎNLOCUIRE 1,74KM TRONSON CONDUCTĂ APĂ 
MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITAN

T 

VALOARE PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local 

PUCHENII MARI 
Neevaluată încă Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

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

FEADR/ POR 

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI 

REÎNNOIREA SATELOR ÎN 

ZONELE RURALE 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale 
AFIR 

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; 

- micşorarea riscului de 

incendiu 

- scăderea factorului de 

poluare; 

- reducerea efectelor unor 

riscuri naturale, cum ar fi 

inundatiile; 

- atragerea de investitori. 

- locuitorii comunei 

Puchenii Mari; 

- potenţialii 

investitori; 

- agenții economici 

din zonă. 

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 

18luni Stimularea cooperării între autorităţile locale şi 

îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage credite 

pentru investiţii. Realizarea sistemului de alimentare cu 

apă 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 

modernizarea reţelei de alimentare cu apă. 
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30. MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC  

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

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 

- siguranţa traficului 

pietonal în zonă; 

 

- îmbunătăţirea condiţiilor 

de viaţă a populaţiei 

comunei 

 - diminuarea factorilor de 

risc pentru populaţie; 

- atragerea de investitori. 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI; 

-  agenții economici din 

zonă; 

- potenţialii investitori;  

- turiștii ce vizitează 

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 

22 luni Proiectul Extinderea rerţelei 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 reţelei de iluminat public 
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31. CONSTRUIRE ŞCOALA ÎN SATUL PIETROȘANI 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- FEDR; 

- buget de stat. ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

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

POR 

10. ÎMBUNĂTĂȚIREA 

INFRASTRUCTURII 

EDUCAȚIONALE 

10.1 Investitiile in educatie, in formare, inclusiv 

in formare profesionala pentru dobandirea de 

competente si invatare pe tot parcursul vietii prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educatie si 

formare 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 
Potenţialii beneficiari ai 

proiectului/ grupul ţintă 
Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 

- crearea condiţiilor 

optime desfășurării 

activităților didactice de 

predare-învățare; 

- asigurarea necesarului 

de clase pentru 

desfășurarea optimă a 

actităților școlare; 

- dezvoltarea unui 

învățământ calitativ; 

- crearea de noi locuri de 

muncă; 

- asigurarea calității 

vieții. 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de învățământ 

rural; 

 -  reducerea fenomenului 

migratoriu; 

- educarea și dezvoltarea 

socială a elevilor. 

. 

- elevii comunei PUCHENII 

MARI; 

- generațíile viitoare de elevi 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI. 

 

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 Prin construirea unei școali în satul Pietroșani se 

urmărește atingerea standardelor europene și 

deservirea generațiilor actuale dar și viitoare de 

școlari și preșcolari. 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 

construirea unei școali în satul Pietroșani . 
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32. CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN SATUL MIROSLĂVEȘTI 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- FEDR; 

- buget de stat. ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHEN

II MARI 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

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

POR 

10. ÎMBUNĂTĂȚIREA 

INFRASTRUCTURII 

EDUCAȚIONALE/ 

10.1 Investitiile in educatie, in formare, inclusiv 

in formare profesionala pentru dobandirea de 

competente si invatare pe tot parcursul vietii prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educatie si 

formare  

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 
Potenţialii beneficiari ai 

proiectului/ grupul ţintă 
Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 

- crearea condiţiilor 

optime desfășurării 

activităților didactice de 

predare-învățare; 

- asigurarea necesarului 

de clase pentru 

desfășurarea optimă a 

actităților școlare; 

- dezvoltarea unui 

învățământ calitativ; 

- crearea de noi locuri de 

muncă; 

- asigurarea calității 

vieții. 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de învățământ 

rural; 

 -  reducerea fenomenului 

migratoriu; 

- educarea și dezvoltarea 

socială a elevilor. 

. 

- elevii comunei PUCHENII 

MARI; 

- generațíile viitoare de elevi 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI. 

 

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 Prin construirea unei grădinițe în satul 

Miroslăvești se urmărește atingerea standardelor 

europene și deservirea generațiilor actuale dar și 

viitoare de școlari și preșcolari. 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 construirea unei grădinițe în satul 

Miroslăvești. 
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33. STIMULAREA PARTICIPĂRII COPIILOR RROMI LA EDUCAȚIE, SUB TOATE ASPECTELE EI 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

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

POCU 

AXA PRIORITARA 4. 

incluziunea socială și 

combaterea sărăciei 

4.1. Reducerea numărului de persoane aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială din 

comunitățile marginalizate în care există 

populație aparținând minorității rome, prin 

implementarea de măsuri integrate 

Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice 

AJOFM Prahova 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 

Potenţialii beneficiari ai 

proiectului/ grupul 

ţintă 

Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii implementării proiectului 

- Crearea condiţiilor 

adecvate copiilor de etnie 

rromă din comună care vor 

beneficia de pe urma acestui 

program. 

- îmbunătăţirea condiţiilor 

de viaţă a copiilor de etnie 

rromă din comună 

 - diminuarea factorilor de 

risc pentru  etnie rromă din 

comună ; 

- crearea de noi locuri de 

muncă. 

-  populaţia de etnie 

rromă din comună; 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI; 

-  agenții economici din 

zonă; 

- 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 

18 luni Prin stimularea participării copiilor rromi la 

educație, sub toate aspectele ei se urmărește 

atingerea standardelor europene și deservirea 

generațiilor actuale dar și viitoare ale populaţiei de 

etnie rromă din comună. 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   

stimularea participării copiilor rromi la educație, 

sub toate aspectele ei . 
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34. ÎNFIINȚARE PISTĂ BICICLETE ÎN SATUL PUCHENII MARI 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 
Potenţialii beneficiari ai 

proiectului/ grupul ţintă 
Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 

- asigurarea unor spații 

adecvate pentru 

desfășurarea în condiții 

optime a circulaţiei în 

localitate. 

-îmbunătăţirea 

condiţiilor desfășurării 

circulaţiei; 

-scăderea  numărului de 

accidente. 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI; 

- tinerii comunei 

PUCHENII MARI. 

 

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 înființare pistă biciclete este cuprins 

ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală și 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 

înființarea  pistei pentru biciclete . 
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35. DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL ÎN FORMAT ELECTRONIC 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 
Neevaluată încă Reparații 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică. 

Crearea şi şi dezvoltarea serviciilor de bază 

pentru populaţia rurală; 

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 desfășurării unor 

activități care să asigure 

cerințele cetățenilor și buna 

funcționare a administrației 

publice conform 

standardelor europene; 

- dotare cu calculatoare, 

imprimante şi alte 

echipamente IT necesare 

derulării acestui proiect. 

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 

populaţiei comunei 

- crearea de noi locuri de muncă; 

- îmbunătățirea condițiilor de muncă 

ale angajaților din administrația 

publică 

-pastrarea confidenţialităţii în 

legatură cu informaţiile sau 

documentele de care iau cunosţintă în 

exercitarea funcţiei în problemele 

cetăţenilor; 

- eficientizarea serviciilor oferite 

cetățenilor comunei. 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI; 

- potenţialii investitori; 

- agenții economici din 

zonă. 

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 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  
dezvoltarea unui sistem informatic 

destinat gestiunii registrului agricol 

în format electronic. 
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36. ASIGURARE A ACCESULUI CADRELOR DIDACTICE LA PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ-PERFECȚIONĂRI, 

SCHIMBURI DE EXPERINȚĂ, SPECIALIZĂRI 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

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

POCU 

AXA PRIORITARA 6. 

EDUCAȚIE ȘI COMPETENȚE 

” 

Îmbunatatirea competentelor personalului 

didactic din invatamantul preuniversitar in 

vederea promovării unor servicii 

educaționale de calitate orientate pe nevoile 

elevilor și a unei școli incluzive 

Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice 

AJOFM Prahova 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 
Potenţialii beneficiari ai 

proiectului/ grupul ţintă 
Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii implementării proiectului 

- crearea condiţiilor 

adecvate desfășurării 

activităților din școli; 

- asigurarea pregătirii 

personalului din 

invățământ pentru 

desfășurarea optimă a 

actităților; 

 

-  reducerea 

fenomenului 

migratoriu; 

. 

- personalul din învățământ 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI. 

 

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 asigurarea accesului cadrelor didactice la 

programe de formare continuă-perfecționări, 

schimburi de experință, specializări  se urmărește 

atingerea standardelor europene și deservirea 

generațiilor actuale dar și viitoare de școlari și 

preșcolari. 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 asigurarea accesului 

cadrelor didactice la programe de formare continuă-

perfecționări, schimburi de experință, specializări .. 
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37. MODERNIZARE BAZĂ INFORMATICĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE ALE COMUNEI PUCHENII MARI 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 
Neevaluată încă Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică. 

; 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 

Potenţialii beneficiari 

ai proiectului/ grupul 

ţintă 

Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii 

implementării proiectului 

- Crearea condiţiilor 

adecvate desfășurării unor 

activități care să asigure 

cerințele cetățenilor și buna 

funcționare a administrației 

publice conform 

standardelor europene; 

- dotarea birourilor cu 

mobilier nou şi cu 

calculatoare, imprimante şi 

alte echipamente IT 

necesare acestei instituţii; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 

populaţiei comunei 

- crearea de noi locuri de muncă; 

- îmbunătățirea condițiilor de muncă 

ale angajaților din administrația 

publică 

-pastrarea confidenţialităţii în 

legatură cu informaţiile sau 

documentele de care iau cunosţintă în 

exercitarea funcţiei în problemele 

cetăţenilor; 

- eficientizarea serviciilor oferite 

cetățenilor comunei. 

- locuitorii comunei  

PUCHENII MARI; 

- potenţialii investitori; 

- agenții economici din 

zonă; 

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 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 bazei informatice în 

instituțiile publice ale comunei 

PUCHENII MARI. 
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38. RELIZAREA DE PARTENERIATE ÎN VEDEREA OBȚINERII DE FONDURI PENTRU SUSȚINEREA EDUCAȚIEI ȘI DEZVOLTĂRII 

LOCALE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 
Potenţialii beneficiari ai 

proiectului/ grupul ţintă 
Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii implementării proiectului 

- crearea condiţiilor 

adecvate desfășurării 

activităților didactice de 

predare-învățare; 

- dezvoltarea unui 

învățământ calitativ; 

- crearea de noi locuri de 

muncă; 

- asigurarea necesarului 

de clase pentru 

desfășurarea optimă a 

actităților școlare; 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de învățământ 

rural; 

 -  reducerea fenomenului 

migratoriu; 

. 

- elevii comunei PUCHENII 

MARI; 

- generațíile viitoare de elevi 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI. 

 

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 de parteneriate se urmărește 

atingerea standardelor europene și deservirea 

generațiilor actuale dar și viitoare de școlari și 

preșcolari. 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  relizarea de parteneriate 

în vederea obținerii de fonduri pentru susținerea 

educației și dezvoltării locale . 
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39. SPRIJINIREA MEȘTEȘUGARILOR LOCALI PRIN PARTICIPAREA LA TÂRGURI ȘI PRIN ATRAGEREA INVESTITORILOR 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 
Potenţialii beneficiari ai 

proiectului/ grupul ţintă 
Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii implementării proiectului 

- crearea condiţiilor 

adecvate desfășurării 

activităților 

meșteșugărești; 

- dezvoltarea unui mediu 

economic concurențial; 

- crearea de noi locuri de 

muncă; 

 

- dezvoltarea economică 

a comunei PUCHENII 

MARI; 

 -  reducerea fenomenului 

migratoriu; 

. 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI. 

 

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 Sprijinirea meșteșugarilor locali prin participarea la 

târguri și prin atragerea investitorilor   are în vedere  

atingerea standardelor europene și deservirea 

generațiilor actuale de meșteșugari. 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   

sprijinirea meșteșugarilor locali prin participarea la 

târguri și prin atragerea investitorilor . 
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40. IMPLEMENTARE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO A COMUNEI 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 
Potenţialii beneficiari ai 

proiectului/ grupul ţintă 
Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii implementării proiectului 

- crearea condiţiilor 

optime desfășurării 

activităților la nivelul 

comunei; 

- dezvoltarea unui mediu 

de siguranță; 

- crearea de noi locuri de 

muncă; 

 

- dezvoltarea comunei 

PUCHENII MARI; 

 -  reducerea fenomenului 

infracțional;  

. 

- agenții economici; 

- populația școlară dar și 

bătrânii comunei; 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI. 

 

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 implementarea sistemului de monitorizare și 

supraveghere video a comunei se are în vedere  

atingerea standardelor europene și deservirea 

generațiilor actuale dar și viitoare. 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, pentru siguranța 

cetățenilor, este foarte importantă implementarea 

sistemului de monitorizare și supraveghere video a 

comunei . 
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41. CONSTRUIRE CENTRU DE DESFĂȘURARE ACTIVITĂȚI DIDACTICE DE TIP “ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ” 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHEN

II MARI 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

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

POR 

10. ÎMBUNĂTĂȚIREA 

INFRASTRUCTURII 

EDUCAȚIONALE 

10.1 Investitiile in educatie, in formare, inclusiv 

in formare profesionala pentru dobandirea de 

competente si invatare pe tot parcursul vietii prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educatie si 

formare 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 
Potenţialii beneficiari ai 

proiectului/ grupul ţintă 
Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 

- crearea condiţiilor 

optime desfășurării 

activităților didactice de 

predare-învățare; 

- asigurarea necesarului 

de clase pentru 

desfășurarea optimă a 

actităților școlare; 

- dezvoltarea unui 

învățământ calitativ; 

- crearea de noi locuri de 

muncă; 

- asigurarea calității 

vieții. 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de învățământ 

rural; 

 -  reducerea fenomenului 

migratoriu; 

- educarea și dezvoltarea 

socială a elevilor. 

. 

- elevii comunei PUCHENII 

MARI; 

- generațíile viitoare de elevi 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI. 

 

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 Prin construirea centrului de desfășurare activități 

didactice de tip “Școala după  şcoală” se 

urmărește atingerea standardelor europene și 

deservirea generațiilor actuale dar și viitoare de 

școlari și preșcolari. 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 

construirea centrului de desfășurare a activităților 

didactice de tip “Școala după  şcoală” pentru 

comunitatea locală . 
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42. RECONSTRUCȚIE ECOLOGICĂ FORESTIERĂ PE TERENURILE DEGRADATE ALE PRIMĂRIEI 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

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

FEADR 

8. Investiții în dezvoltarea 

zonelor forestiere și ameli orarea 

viabilității pădurilor 

8.1. Împădurirea și crearea de suprafețe 

împădurite 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 
Potenţialii beneficiari ai 

proiectului/ grupul ţintă 
Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 

-  îmbunătăţirea şi 

eficientizarea 

comunicării cu locuitorii 

comunei.  

- o colaborare mai 

eficientă între autoritatea 

publică locală şi cetăţenii 

comunei;  

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI; 

- locuitorii din alte commune 

ce traversează localitatea 

PUCHENII MARI; 

agenții economici. 

 

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 privind împăduririle pe terenurile 

primăriei este cuprins ca obiectiv în 

Strategia de Dezvoltare Locală și 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 implementarea 

acestui proiect. 
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43. PROMOVARE ȘI STIMULARE A PERFORMANȚEI ȘCOLARE PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI  

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova  
PUCHEN

II MARI  

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

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

FEADR 
6. EDUCAȚIE ȘI 

COMPETENȚE 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 
Potenţialii beneficiari ai 

proiectului/ grupul ţintă 
Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 

- crearea condiţiilor 

adecvate desfășurării 

activităților școlare; 

- dezvoltarea unui 

învățământ calitativ; 

- reorientarea populației 

școlare spre educație; 

- încurajarea tinerilor. 

 

- creșterea calității în 

învățământul rural; 

- îmbunătăţirea condiţiilor 

de învățământ rural; 

 -  reducerea fenomenului 

migratoriu; 

. 

- elevii comunei PUCHENII 

MARI ; 

- generațíile viitoare de elevi 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI . 

 

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 promovarea și stimularea performanței 

școlare pentru elevii din învățământul primar și 

gimnazial  se urmărește atingerea standardelor 

europene și deservirea generațiilor actuale dar și 

viitoare de școlari și preșcolari. 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 promovarea și stimularea 

performanței școlare pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial . 
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44. SPRIJINIREA MANIFESTĂRILOR CULTURAL-ARTISTICE ȘI SPORTIVE CU SCOPUL DE A PROMOVA COMUNA PUCHENII 

MARI ȘI TRADIȚIILE LOCALE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHENII 

MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 
Potenţialii beneficiari ai 

proiectului/ grupul ţintă 
Activităţile proiectului 

Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 

- crearea condiţiilor 

adecvate desfășurării 

manifestărilor cultural-

artistice; 

- dezvoltarea unui 

învățământ calitativ; 

- reorientarea populației  

spre educație; 

- încurajarea tinerilor. 

 

- creșterea calității în 

mediul rural; 

- reducerea fenomenului 

migratoriu; 

- îmbunătăţirea condiţiilor 

de antrenament; 

- creșterea performanței 

sportive; 

 

. 

- elevii comunei PUCHENII 

MARI; 

- generațíile viitoare de elevi 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI. 

 

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 sprijinirea manifestărilor cultural-artistice și 

sportive cu scopul de a promova comuna 

PUCHENII MARI și tradițiile locale se urmărește 

atingerea standardelor europene și deservirea 

generațiilor actuale dar și viitoare de școlari și 

preșcolari. 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 sprijinirea 

manifestărilor cultural-artistice și sportive cu 

scopul de a promova comuna PUCHENII MARI 

și tradițiile locale. 
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45. REALIZAREA UNUI SISTEM INTEGRAT PRIVIND DOTAREA CU MIJLOACE DE ALARMARE ȘI INTERVENȚIE PE 

LOCALITĂȚI ȘI CENTRALIZAREA DATELOR LA PUNCTUL DE COMANDĂ 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

VALOARE 

PROIECT 

(ESTIMATIV) 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 
SURSA DE FINANTARE LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul local PUCHENII 

MARI 

Neevaluată 

încă 
Investiții 

- buget local; 

- buget de stat; 

- fond european pentru dezvoltare rurală; 

- parteneriate; 

- alte surse. 

ROMANIA Sud-Muntenia Prahova 
PUCHEN

II MARI 

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 

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea 

infrastructurii de bază la scară mică 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
AFIR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective Rezultatele obţinute 

Potenţialii 

beneficiari ai 

proiectului/ grupul 

ţintă 

Activităţile proiectului 
Durata 

proiectului 

Justificarea necesităţii implementării 

proiectului 

- Crearea condiţiilor 

adecvate locuitorilor și 

agenților economici care 

vor beneficia de pe urma 

acestui proiect; 

 

- reabilitarea şi consolidarea 

reţelei de drumuri locale; 

- accesul populaţiei la locuri de 

muncă; 

- dezvoltarea comunei. 

- locuitorii comunei 

PUCHENII MARI; 

-  agenții economici 

din zonă; 

-  turiștii ce vizitează 

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 

30 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 
realizarea unui sistem integrat privind 

dotarea cu mijloace de alarmare și 

intervenție pe localități și centralizarea 

datelor la punctul de comandă. 

 


