ANUNT

Primaria comunei Todiresti, in conformitate cu prevederile Legii
nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si
completarile ulterioare, propune:
Organizarea dezbaterii publice privind proiectul de act normativ :
1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a
comunei Todiresti, judetul Vaslui pentru perioada 2021-2027
Initiatorul proiectului de hotarare-Primarul comunei Todiresti
Dezbaterea publica va avea loc in data de 15.02.2021, ora 10.00,
in Sala
caminului cultural din cadrul Primariei comunei Todiresti.
Proiectul de hotarare insotit de portofoliul de proiecte prioritare pentru perioada 2021 - 2027
afisate pe site-ul institutiei: www.comuna-todiresti.ro si la sediul Primariei comunei
Todiresti, din localitatea Todiresti.
Precizam totodata ca recomandarile pe marginea proiectului de hotarare se primesc la
sediul Primariei comunei Todiresti , sau la Compartimentul Contabilitate, respectiv in format
electronic pe adresele de e-mail: primariatodiresti2006@yahoo.com pana pe data de
14.02. 2021.
Sedinta publica ce va avea loc la sediul Primariei comunei Todiresti pentru dezbaterea
publica a proiectului de act normativ sunt invitati sa participe in limita locurilor disponibile
din sala caminului cultural al primariei, toti cei interesati:cetateni, persoane fizice si juridice,
organizatii ale societatii civile, organizatii neguvernamentale, reprezentanti ai institutiilor
publice interesate.
Persoanele interesate se pot inscrie in vederea luarii cuvantului in cadrul sedintei la
sediul Primariei comunei Todiresti, persoana de contact Handrea Lucian Ciprian, telefon
:0335711012, int.12. In vederea confirmarii participarii la sedinta publica, persoanele
interesate se pot adresa persoanei de contact.

PRIMARUL COMUNEI TODIRESTI
PETRICA SIMIUC
Anunt dezbatere publica
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a COMUNEI
TODIRESTI pentru perioada 2021-2027

PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU
PERIOADA 2021 -2027
FISA PROIECTELOR
Numar proiect: 1
A. IDENTIFICARE
1. Titlul proiectului:
2. Managerul de proiect:
3. Categoria proiectului:
4. Tipul proiectului:
5. Valoarea proiectului:

MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE
Consiliul Local Todiresti
investitii: NU
reparatii DA
proiect nou DA
in continuare NU
Neestimata inca

B. INFORMATII DE BAZA
1. Definirea problemei:
Starea tehnica necorespunzatoare a drumurilor
comunale.
2. Cum a fost stabilita
Evaluare proprie: DA
necesitatea investitiei :
Studii de planificare: NU
Analiza reclamatiilor: DA
Solicitare cetateni: DA
Expertize tehnice: NU
Analiza standardelor: NU
Altele : NU
3.Scopul:
Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor
si consumatorilor economici la infrastructura de baza
4. Descrierea
Modernizarea retelei de drumuri locale. Proiectul este
proiectului:
prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De
asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate
in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca
este foarte importanta modernizarea drumurilor
comunale.
5. Beneficii:
- fluidizarea circulatiei;
- retea de transport rutier;
- stabilizarea zonei .
6.Beneficiari:
- locuitorii comunei Todiresti;

- participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna;
- potentialii investitori
C. SURSE DE FINANTARE

Sursa

Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Alte surse

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI
1. Stadiul de maturitate
al proiectului

2. Durata de realizare :
3. Legatura cu alte
proiecte:
4. Constrangeri de
implementare
E. IMPACTUL PROIECTULUI
1. Impactul asupra
mediului:
2.Impactul asupra
bugetului local:
F. ANALIZA PROIECTULUI
Analiza cost/beneficiu

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
Executie: NU
proiectul se va realiza in etape, in functie de
posibilitatile de finantare
nu exista
Resurse financiare reduse,
implementare de durata

negativ: NU
pozitiv: DA
fara impact: NU
se evalueaza: NU
nu se evalueaza: DA
Se va efectua ulterior

Numar proiect: 2

A. IDENTIFICARE
1. Titlul proiectului:

CONSTRUIRE POD IN COMUNA

2. Managerul de proiect:
3. Categoria proiectului:

Consiliul Local Todiresti
investitii: DA
reparatii NU
proiect nou DA
in continuare NU
Neevaluata inca

4. Tipul proiectului:
5. Valoarea proiectului:
B. INFORMATII DE BAZA
1. Definirea problemei:
2. Cum a fost stabilita
necesitatea investitiei :

3.Scopul:
4. Descrierea
proiectului:

5. Beneficii:

6.Beneficiari:

Este necesara construirea unui pod in comuna
Evaluare proprie: DA
Studii de planificare: NU
Analiza reclamatiilor: DA
Solicitare cetateni: DA
Expertize tehnice: NU
Analiza standardelor: NU
Altele : NU
Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor
si consumatorilor economici la infrastructura de baza.
Construirea unui pod in comuna. Proiectul este cuprins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De
asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate
in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca
este foarte importanta construirea unui pod in comuna.
- fluidizarea circulatiei;
- retea de transport rutier;
- stabilizarea zonei.
- locuitorii comunei Todiresti;
- participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna;
- potentialii investitori.

C. SURSE DE FINANTARE
Sursa

Buget local
Buget de stat

Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Alte surse
D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI
1. Stadiul de maturitate
al proiectului

2. Durata de realizare :
3. Legatura cu alte
proiecte:
4. Constrangeri de
implementare
E. IMPACTUL PROIECTULUI
1. Impactul asupra
mediului:
2.Impactul asupra
bugetului local:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
Executie: NU
proiectul se va realiza in etape, in functie de
posibilitatile de finantare
nu exista
Resurse financiare reduse,
implementare de durata

negativ: NU
pozitiv: DA
fara impact: NU
se evalueaza: NU
nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI
Analiza cost/beneficiu

Se efectua ulterior

Numar proiect: 3
A. IDENTIFICARE
1. Titlul proiectului:
2. Managerul de proiect:
3. Categoria proiectului:
4. Tipul proiectului:
5. Valoarea proiectului:

REALIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA
Consiliul Local Todiresti
investitii: DA
reparatii: NU
proiect nou: DA
in continuare:NU
Neevaluata inca

B. INFORMATII DE BAZA
1. Definirea problemei:
Este necesara realizarea retelei de alimentare cu apa
potabila pentru dezvoltarea infrastructurii
2. Cum a fost stabilita
Evaluare proprie: DA
necesitatea investitiei :
Studii de planificare: NU
Analiza reclamatiilor: DA
Solicitare cetateni: DA
Expertize tehnice: NU
Analiza standardelor: NU
Altele : NU
3.Scopul:
Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea
accesului neingradit al populatiei si consumatorilor
economici la aceasta infrastructura.
4. Descrierea
Realizarea retelei de apa potabila pentru a deservi toti
proiectului:
cei cetatenii comunei. Proiectul este prins ca obiectiv in
Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul
consultarii opiniei publice realizate in procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea
populatiei intervievate a raspuns ca este foarte
importanta realizarea retelei de alimentare cu apa
potabila.
5. Beneficii:
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
- reducerea poluarii
- reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei
- atragerea de investitori
- dezvoltarea de locuri de munca
6.Beneficiari:
- locuitorii comunei Todiresti
- agentii economici din zona
- potentialii investitori

C. SURSE DE FINANTARE

Sursa

Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri structurale
Parteneriate
Alte surse

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI
1. Stadiul de maturitate
al proiectului

2. Durata de realizare :
3. Legatura cu alte
proiecte:
4. Constrangeri de
implementare
E. IMPACTUL PROIECTULUI
1. Impactul asupra
mediului:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
Executie: NU
proiectul se realizeaza in etape, in functie de
posibilitatile de finantare
-

Implementare de durata, resurse financiare reduse

2.Impactul asupra
bugetului local:

negativ: NU
pozitiv: DA
fara impact: NU
se evalueaza: NU
nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI
Analiza cost/beneficiu

Se va efectua ulterior

Numar proiect: 4
A. IDENTIFICARE
1. Titlul proiectului:
2. Managerul de proiect:
3. Categoria proiectului:
4. Tipul proiectului:
5. Valoarea proiectului:
B. INFORMATII DE BAZA
1. Definirea problemei:
2. Cum a fost stabilita
necesitatea investitiei :

3.Scopul:

4. Descrierea
proiectului:

5. Beneficii:

REALIZARE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE
EPURARE SI TRATARE A APELOR REZIDUALE
Consiliul Local Todiresti
investitii: DA
reparatii: NU
proiect nou: DA
in continuare: NU
Neestimata inca

Deficiente in cadrul sistemului de colectare si epurare a
apelor uzate menajere la nivelul localitatii.
Evaluare proprie: DA
Studii de planificare: NU
Analiza reclamatiilor: DA
Solicitare cetateni: DA
Expertize tehnice: NU
Analiza standardelor: NU
Altele : NU
Realizarea retelei de canalizare va conduce la
reducerea impactului asupra calitatii factorilor de mediu
datorat deficientelor in cadrul sistemului de colectare si
epurare a apelor uzate menajere la nivelul localitatii.
Realizarea statiei de epurare si tratare a apelor
reziduale reprezinta un lucru primordial in dezvoltarea
societatii actuale, localitatea se va integra astfel in
limitele de poluare admise de Uniunea Europeana,
prinicipalii beneficiari fiind locuitorii acestei zone. Se va
imbunatati calitatea vietii si vor fi diminuati factorii cu un
grad ridicat de risc pentru sanatatea populatiei.
Realizarea retelei de canalizare, pentru a deservi
cetatenii comunei. Proiectul este prins ca obiectiv in
Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in
cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea
populatiei intervievate a raspuns ca este importanta
realizarea retelei de canalizare.
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei

6.Beneficiari:

- reducerea poluarii
- reducerea factorilor de risc
populatiei
- atragerea de investitori
- dezvoltarea de locuri de munca
- locuitorii comunei Todiresti
- agentii economici din zona
- turistii care vor vizita comuna
- potentialii investitori

pentru

sanatatea

C. SURSE DE FINANTARE

Sursa

Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri structurale
Parteneriate
Alte

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI
1. Stadiul de maturitate
al proiectului

2. Durata de realizare :

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
Executie: NU
proiectul se realizeaza in etape, in functie de
posibilitatile de finantare
nu exista

3. Legatura cu alte
proiecte:
4. Constrangeri de
Implementare de durata, resurse financiare reduse
implementare
E. IMPACTUL PROIECTULUI
1. Impactul asupra
negativ: NU
mediului:
pozitiv: DA
fara impact: NU
2.Impactul asupra
se evalueaza: NU
bugetului local:
nu se evalueaza: DA
F. ANALIZA PROIECTULUI
Analiza cost/beneficiu
Se va efectua ulterior

Numar proiect: 5
A. IDENTIFICARE
1. Titlul proiectului:
2. Managerul de proiect:
3. Categoria proiectului:
4. Tipul proiectului:
5. Valoarea proiectului:
B. INFORMATII DE BAZA
1. Definirea problemei:

2. Cum a fost stabilita
necesitatea investitiei :

3.Scopul:
4. Descrierea
proiectului:

5. Beneficii:

6.Beneficiari:

REABILITARE SI CONSTRUIRE CAMINE
CULTURALE
Consiliul Todiresti
investitii: NU
reparatii DA
proiect nou DA
in continuare NU
Neevaluata inca

Caminele culturale din comuna Todiresti necesita
lucrari de reabilitare si modernizare, fiind necesarea si
construirea unor noi camine culturale
Evaluare proprie: DA
Studii de planificare: NU
Analiza reclamatiilor: NU
Solicitare cetateni: DA
Expertize tehnice: NU
Analiza standardelor: NU
Altele : NU
Regenerarea mediului cultural si a valorilor acestuia.
Modernizare si construire camine culturale. Proiectul
este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a
raspuns ca sunt
importante modernizarea si
construirea caminelor culturale.
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
- revigorarea mediului cultural al comunei
-cresterea consumului de cultura in randul locuitorilor
comunei
- locuitorii comunei Todiresti
- turistii care vor vizita comuna
- potentialii investitori

C. SURSE DE FINANTARE
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Sursa
Fonduri europene
Parteneriate
Alte surse
D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI
1. Stadiul de maturitate
al proiectului

2. Durata de realizare :
3. Legatura cu alte
proiecte:
4. Constrangeri de
implementare
E. IMPACTUL PROIECTULUI
1. Impactul asupra
mediului:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
Executie: NU
proiectul se va realiza in etape, in functie de
posibilitatile de finantare
nu exista

Resurse financiare reduse, implementare de durata

2.Impactul asupra
bugetului local:

negativ: NU
pozitiv: DA
fara impact: NU
se evalueaza: NU
nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI
Analiza cost/beneficiu

Se va efectua ulterior

Numar proiect: 6
A. IDENTIFICARE
1. Titlul proiectului:

2. Managerul de proiect:
3. Categoria proiectului:
4. Tipul proiectului:
5. Valoarea proiectului:

CONSTRUIREA SCOLI LOR SI GRADINITELOR IN
COMUNA
Consiliul Local Todiresti
investitii: NU
reparatii DA
proiect nou: DA
in continuare: NU
Neestimata inca

B.INFORMATII DE BAZA
1. Definirea problemei:
Este necesara construirea scolilor si gradinitelor in
comuna, in vederea asigurarii accesului neingradit al
copiilor comunei la educatie
2. Cum a fost stabilita
Evaluare proprie: DA
necesitatea investitiei :
Studii de planificare: NU
Analiza reclamatiilor: DA
Solicitare cetateni: DA
Expertize tehnice: NU
Analiza standardelor: NU
Altele : NU
3.Scopul:
Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia prin
sprijinirea noii generatii de a invata in conditii moderne
4. Descrierea
Prin construirea unei gradinite in localitatea Todiresti se
proiectului:
urmareste atingerea standardelor europene si
deservirea la cote maxime a scolarilor si prescolarilor
care studiaza in comuna Todiresti.
Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii
opiniei publice realizate in procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei
intervievate a raspuns ca este importanta construirea
scolilor si a gradinitelor.
5. Beneficii:
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
- cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor
6.Beneficiari:

- scolarii si prescolarii din comuna Todiresti

C. SURSE DE FINANTARE

Sursa

Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Alte surse

D.CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI
1. Stadiul de maturitate
al proiectului

2. Durata de realizare :
3. Legatura cu alte
proiecte:
4. Constrangeri de
implementare
E. IMPACTUL PROIECTULUI
1. Impactul asupra
mediului:

Idee : DA
SPF: NU
SF: Nu
PT: NU
Executie: NU
Proiectul se va realiza in etape, in functie de
posibilitatile de finantare
Resurse financiare reduse
Implementare de durata

2.Impactul asupra
bugetului local:

negativ: NU
pozitiv: DA
fara impact: NU
se evalueaza: NU
nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI
Analiza cost/beneficiu

Se va efectua ulterior

Numar proiect: 7
A. IDENTIFICARE
1. Titlul proiectului:

2. Managerul de proiect:
3. Categoria proiectului:

4. Tipul proiectului:

5. Valoarea proiectului:
B. INFORMATII DE BAZA
1. Definirea problemei:
2. Cum a fost stabilita
necesitatea investitiei :

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE
SELECTIVA, A SPATIULUI DE DEPOZITARE
TEMPORARA SI TRANSPORTUL DESEURILOR
Consiliul Local Todiresti
investitii: DA
reparatii NU
proiect nou DA
in continuare NU
Neestimata inca

Reducerea poluarii mediului prin organizarea sistemului de
colectare conform normelor europene
Evaluare proprie: DA
Studii de planificare: NU
Analiza reclamatiilor: DA
Solicitare cetateni: DA
Expertize tehnice: NU
Analiza standardelor: NU

Altele : NU
3.Scopul:
Eliminarea materialelor periculoase/toxice din volumul
deseurilor si reducerea poluarii din mediului ambiant.
4. Descrierea proiectului: Organizarea sistemului de colectare selectiva care va
contribui la protectia mediului inconjurator Proiectul este
prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De
asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in
procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala,
majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este
importanta organizarea sistemului de organizare selectiva,
a spatiului de depozitare temporara si transportul

5. Beneficii:

deseurilor.
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
- reducerea poluarii in comuna
- reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei
- atragerea de investitori in zona

6.Beneficiari:

- crearea de noi locuri de munca
- locuitorii comunei Todiresti
- agentii economici din zona
- potentialii investitori

C. SURSE DE FINANTARE

Sursa

Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Alte surse

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI
1. Stadiul de maturitate
al proiectului

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU

2. Durata de realizare :
3. Legatura cu alte
proiecte:
4. Constrangeri de
implementare

Executie: NU
proiectul se va realiza in etape, in functie de
posibilitatile de finantare
Resurse financiare reduse,
Implementare de durata

E. IMPACTUL PROIECTULUI
1. Impactul asupra
mediului:

negativ: NU

pozitiv: DA

2.Impactul asupra
bugetului local:

fara impact: NU
se evalueaza: NU
nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI
Analiza cost/beneficiu

Se va efectua ulterior

Numar proiect: 8
A. IDENTIFICARE
1. Titlul proiectului:
2. Managerul de proiect:
3. Categoria proiectului:

4. Tipul proiectului:

5. Valoarea proiectului:

CONSTRUIRE PLATFORMELOR DE DEPOZITARE
GUNOI
Consiliul Local Todiresti
investitii: DA
reparatii: NU
proiect nou NU
in continuare DA
Neestimata inca

B. INFORMATII DE BAZA
1. Definirea problemei:
Actualele platforme de gunoi nu corespund normelor
europene
2. Cum a fost stabilita
Evaluare proprie: DA
necesitatea investitiei :
Studii de planificare: NU
Analiza reclamatiilor: DA
Solicitare cetateni: DA
Expertize tehnice: NU
Analiza standardelor: NU

3.Scopul:

4. Descrierea
proiectului:

Altele : NU
Inchiderea platformelor de gunoi existente in comuna, in
vederera protectiei mediului inconjurator si securitatii
sanatatii populatiei
Inchiderea gopilor de gunoi care au deservit cetatenii
comunei Todiresti, reducand astfel poluarea mediului
ambiant si riscul imbolnavirii populatiei.
Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii
opiniei publice realizate in procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei

5. Beneficii:

intervievate a raspuns ca este foarte importanta
inchiderea actualelor platforme de gunoi.
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
- reducerea poluarii mediului ambiant
- reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei
- atragerea de noi investitori in zona

6.Beneficiari:

- crearea de noi locuri de munca
- locuitorii comunei Todiresti
- agentii economici din zona
- potentialii investitori

C. SURSE DE FINANTARE

Sursa

Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri structurale
Parteneriate
Alte surse

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI
1. Stadiul de maturitate
al proiectului

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU

2. Durata de realizare :
3. Legatura cu alte
proiecte:
4. Constrangeri de
implementare

Executie: NU
proiectul se va realiza in etape, in functie de
posibilitatile de finantare
Resurse financiare reduse
Implementare de durata

E. IMPACTUL PROIECTULUI

1. Impactul asupra
mediului:

negativ: NU
pozitiv: DA

2.Impactul asupra
bugetului local:

fara impact: NU
se evalueaza: NU
nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI
Analiza cost/beneficiu

Se va realiza ulterior

Numar proiect: 9
A. IDENTIFICARE
1. Titlul proiectului:

2. Managerul de proiect:
3. Categoria proiectului:
4. Tipul proiectului:
5. Valoarea proiectului:
B. INFORMATII DE BAZA
1. Definirea problemei:
2. Cum a fost stabilita
necesitatea investitiei :

IMPLEMENATRE PROGRAM „UTILITATI SI MEDIU
LA STANDARDE EUROPENE”, RETEA DE
DISTRIBUTIE GAZ METAN IN COMUNA
Consiliul JudeteanVaslui
investitii: DA
reparatii: NU
proiect nou: DA
in continuare: NU
Neestimata inca

In comuna nu exista retea de alimentare cu gaze naturale
Evaluare proprie: DA
Studii de planificare: NU
Analiza reclamatiilor: DA
Solicitare cetateni: DA
Expertize tehnice: NU
Analiza standardelor: NU
Altele : NU
3.Scopul:
Reteaua de distributie cu gaz metan va avea ca efect
reducerea substantiala a costurilor de transport, precum si
a cheltuielior de subzidenta a locuitorilor comunei. Se vor
eficientiza activitatile gospodaresti si cele de productie
desfasurate pe raza localitatii si se va oferi astfel un grad
ridicat de civilizatie pentru cetatenii comunei. Se va facilita
astfel si accesul populatiei la centralele termice.
4. Descrierea proiectului: Realizarea retelei de distributie a gazului metan in comuna
pentru a deservi cetatenii comunei. Proiectul este prins ca
obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea,
in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea
populatiei intervievate a raspuns ca este importanta
realizarea retelei de distributie a gazului metan in comuna.
5. Beneficii:
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
- reducerea poluarii
- atragerea de investitori
- dezvoltarea de locuri de munca

6.Beneficiari:

- locuitorii comunei Todiresti
- agentii economici din zona
- potentialii investitori

C. SURSE DE FINANTARE

Sursa

Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Alte surse

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI
1. Stadiul de maturitate al
proiectului

2. Durata de realizare :
3. Legatura cu alte
proiecte:
4. Constrangeri de
implementare
E. IMPACTUL PROIECTULUI
1. Impactul asupra
mediului:
2.Impactul asupra
bugetului local:
F. ANALIZA PROIECTULUI
Analiza cost/beneficiu

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
Executie: NU
proiectul se realizeaza in etape, in functie de
posibilitatile de finantare
nu exista

Implementare de durata, resurse financiare reduse

negativ: NU
pozitiv: DA
fara impact: NU
se evalueaza: NU
nu se evalueaza: DA
Se va efectua ulterior

Numar proiect: 10
A. IDENTIFICARE
1. Titlul proiectului:
2. Managerul de proiect:
3. Categoria proiectului:
4. Tipul proiectului:
5. Valoarea proiectului:
B. INFORMATII DE BAZA
1. Definirea problemei:

REABILITAREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE
A DISPENSARULUI UMAN TODIRESTI
Consiliul Local Todiresti
investitii: DA
reparatii: DA
proiect nou: DA
in continuare: DA
10.000.000 LEI

Dispensarul uman se afla intr-o stare ce nu corespunde
normelor impuse de Uniunea Europeana propice pentru
efectuarea actului medical si deservirea pacientilor.
2. Cum a fost stabilita
Evaluare proprie: DA
necesitatea investitiei :
Studii de planificare: NU
Analiza reclamatiilor: NU
Solicitare cetateni: DA
Expertize tehnice: NU
Analiza standardelor: NU
Altele : NU
3.Scopul:
Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si
persoanelor ce tranziteaza comuna la infrastructura de
baza si asigurarea sanatatii si securitatii.
Asigurarea conditiilor necesare desfasurarii eficiente a
actului medical.
4. Descrierea proiectului: Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului
uman din comuna. Proiectul este cuprins ca obiectiv in
Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul
consultarii opiniei publice realizate in procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locala, o mare parte a
populatiei intervievate a raspuns ca este importanta
reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului
uman.
5. Beneficii:
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
- revigorarea mediului sanitar
- atragerea de investitori
- dezvoltarea de locuri de munca.

6.Beneficiari:

- locuitorii defavorizati ai comunei Todiresti
- agentii economici din zona
- potentialii investitori

C. SURSE DE FINANTARE

Sursa

Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Alte surse

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI
1. Stadiul de maturitate
al proiectului

2. Durata de realizare :
3. Legatura cu alte
proiecte:
4. Constrangeri de
implementare
E. IMPACTUL PROIECTULUI
1. Impactul asupra
mediului:
2.Impactul asupra
bugetului local:
F. ANALIZA PROIECTULUI
Analiza cost/beneficiu

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
Executie: NU
proiectul se va realiza in etape, in functie de
posibilitatile de finantare
nu exista
Resurse financiare reduse
Implementare de durata
negativ: NU
pozitiv: DA
fara impact: NU
se evalueaza: NU
nu se evalueaza: DA
Se va efectua ulterior

Numar proiect: 11
A. IDENTIFICARE
1. Titlul proiectului:
2. Managerul de proiect:
3. Categoria proiectului:

4. Tipul proiectului:

5. Valoarea proiectului:
B. INFORMATII DE BAZA
1. Definirea problemei:
2. Cum a fost stabilita
necesitatea investitiei :

LUCRARI DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN
SI EXTRAVILAN, REACTUALIZARE PUG
Consiliul Local Todiresti
investitii: DA
reparatii NU
proiect nou DA
in continuare NU
450.000 LEI

PUG-ul (Plan Urbanistic General) comunei Todiresti nu
mai este de actualitate
Evaluare proprie: DA
Studii de planificare: NU
Analiza reclamatiilor: NU
Solicitare cetateni: DA
Expertize tehnice: NU
Analiza standardelor: NU

Altele : NU
3.Scopul:
PUG-ul cuprinde analiza, reglementari si regulament local
de urbanism pentru intreg teritoriul comunei, este necesar
in vedera amenajarii si administrarii teritoriului comunei.
4. Descrierea proiectului: Lucrarea va contribui indirect la cresterea nivelului de trai al
populatiei prin gasirea unor solutii de amenajare a teritriului
care sa asigure un grad de confort acceptabil, o suma de
utilitati si obiective de utilitate publica care sa satisfaca
nevoile colective in spatiul administrativ;
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare

5. Beneficii:

locala, o mare parte a populatiei intervievate a raspuns ca
este importanta reactualizarea PUG.
- delimitarea teritoriu- intravilan si extravilan

6.Beneficiari:

- atragerea de investitori in zona
- locuitorii comunei Todiresti
- agentii economici din zona
- potentialii investitori

C. SURSE DE FINANTARE

Sursa

Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Alte surse

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI
1. Stadiul de maturitate
al proiectului

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU

2. Durata de realizare :
3. Legatura cu alte
proiecte:
4. Constrangeri de
implementare

Executie: In curs de realizare
proiectul se va realiza in etape, in functie de
posibilitatile de finantare
nu exista
Resurse financiare reduse
Implementare de durata

E. IMPACTUL PROIECTULUI
1. Impactul asupra
mediului:

negativ: NU
pozitiv: DA
fara impact: NU

2.Impactul asupra
bugetului local:

se evalueaza: NU
nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI
Analiza cost/beneficiu

Se va realiza ulterior

Numar proiect: 12
A. IDENTIFICARE
1. Titlul proiectului:
2. Managerul de proiect:
3. Categoria proiectului:
4. Tipul proiectului:
5. Valoarea proiectului:

LUCRARI DE REABILITARE A RETELEI DE
ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
Consiliul Local Todiresti
investitii: DA
reparatii: DA
proiect nou: DA
in continuare: DA
500.000 LEI

B. INFORMATII DE BAZA
1. Definirea problemei:
Este nevoie de reabilitarea retelei de iluminat public in
comuna in vederea imbunatatirii parametrilor curentului
electric si pentru dezvoltarea infrastructurii
2. Cum a fost stabilita
Evaluare proprie: DA
necesitatea investitiei :
Studii de planificare: NU
Analiza reclamatiilor: DA
Solicitare cetateni: DA
Expertize tehnice: NU
Analiza standardelor: NU
Altele : NU
3.Scopul:
Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea
accesului neingradit al populatiei si consumatorilor
economici la aceasta infrastructura.
4. Descrierea
Reabilitarea retelei de iluminat public pentru a deservi
proiectului:
la cote maxime populatia comunei. Proiectul este prins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De
asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate
in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca
este importanta reabilitarea retelei de iluminat public in
comuna.
5. Beneficii:
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
- atragerea de investitori
6.Beneficiari:
- locuitorii comunei Todiresti
- agentii economici din zona
- turistii care vor vizita comuna

- potentialii investitori
C. SURSE DE FINANTARE

Sursa

Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Alte surse

D.CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI
1. Stadiul de maturitate
al proiectului

2. Durata de realizare :
3. Legatura cu alte
proiecte:
4. Constrangeri de
implementare
E.IMPACTUL PROIECTULUI
1. Impactul asupra
mediului:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
Executie: NU
proiectul se va realiza in etape, in functie de
posibilitatile de finantare
nu exista
Resurse financiare reduse
Implementare de durata

2.Impactul asupra
bugetului local:

negativ: NU
pozitiv: DA
fara impact: NU
se evalueaza: NU
nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI
Analiza cost/beneficiu

Se va efectua ulterior

Numar proiect: 13
A. IDENTIFICARE
1. Titlul proiectului:
2. Managerul de proiect:
3. Categoria proiectului:
4. Tipul proiectului:
5. Valoarea proiectului:
B. INFORMATII DE BAZA
1. Definirea problemei:

2. Cum a fost stabilita
necesitatea investitiei :

3.Scopul:
4. Descrierea
proiectului:

5. Beneficii:

6.Beneficiari:

DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII
DE URGENTA
Consiliul Local Todiresti
investitii: DA
reparatii NU
proiect nou DA
in continuare NU
Neestimata inca

Este nevoie de achizitionarea unor utilaje (autospeciala
PSI, buldo-excavator, vola, tractor cu remorca etc)
pentru interventii in situatii de urgenta (calamitati
naturale).
Evaluare proprie: DA
Studii de planificare: NU
Analiza reclamatiilor: DA
Solicitare cetateni: DA
Expertize tehnice: NU
Analiza standardelor: NU
Altele : NU
Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale.
Dotarea primariei cu utilaje pentru interventii in caz de
situatii de urgenta sau necesitati. Proiectul este prins ca
obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De
asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate
in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca
este importanta achizitionarea utilajelor.
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
- reducerea factorilor de risc pentru siguranta populatiei
- atragerea de investitori in zona
- crearea de noi locuri de munca
- locuitorii comunei Todiresti
- agentii economici din zona
- potentialii investitori

C. SURSE DE FINANTARE
Sursa
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Alte surse
D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI
1. Stadiul de maturitate
al proiectului

2. Durata de realizare :
3. Legatura cu alte
proiecte:
4. Constrangeri de
implementare
E. IMPACTUL PROIECTULUI
1. Impactul asupra
mediului:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
Executie: NU
proiectul se va realiza in etape, in functie de
posibilitatile de finantare
nu exista
Resurse financiare reduse
Implementare de durata

2.Impactul asupra
bugetului local:

negativ: NU
pozitiv: DA
fara impact: NU
se evalueaza: NU
nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI
Analiza cost/beneficiu

Se va efectua ulterior

Numar proiect: 14
A. IDENTIFICARE
1. Titlul proiectului:
2. Managerul de proiect:
3. Categoria proiectului:
4. Tipul proiectului:
5. Valoarea proiectului:

REALIZARE DE ALEI PIETONALE IN COMUNA
Consiliul Local Todiresti
investitii: DA
reparatii DA
proiect nou DA
in continuare DA
750.000 LEI

B. INFORMATII DE BAZA
1. Definirea problemei:
Nu exista alei pietonale in comuna fiind necesara
realizarea lor pentru dezvoltarea infrastructurii.
2. Cum a fost stabilita
Evaluare proprie: DA
necesitatea investitiei :
Studii de planificare: NU
Analiza reclamatiilor: NU
Solicitare cetateni: DA
Expertize tehnice: NU
Analiza standardelor: NU
Altele : NU
3.Scopul:
Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor
si consumatorilor economici la infrastructura de baza
4. Descrierea
Modernizarea retelei de drumuri locale prin realizarea
proiectului:
aleilor pietonale. Proiectul este prins ca obiectiv in
Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in
cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea
populatiei intervievate a raspuns ca este importanta
realizarea de alei pietonale.
5. Beneficii:
- fluidizarea circulatiei;
- siguranta pietonilor;
- stabilizarea zonei .
6.Beneficiari:
- locuitorii comunei Todiresti;
- participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna;
- potentialii investitori

C. SURSE DE FINANTARE
Sursa
Buget local

Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Alte surse
D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI
1. Stadiul de maturitate
al proiectului

2. Durata de realizare :
3. Legatura cu alte
proiecte:
4. Constrangeri de
implementare
E. IMPACTUL PROIECTULUI
1. Impactul asupra
mediului:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
Executie: NU
proiectul se va realiza in etape, in functie de
posibilitatile de finantare
Resurse financiare reduse
implementare de durata

2.Impactul asupra
bugetului local:

negativ: NU
pozitiv: DA
fara impact: NU
se evalueaza: NU
nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI
Analiza cost/beneficiu

Se va efectua ulterior

Numar proiect: 15
A. IDENTIFICARE
1. Titlul proiectului:

2. Managerul de proiect:
3. Categoria proiectului:
4. Tipul proiectului:
5. Valoarea proiectului:

DOTAREA CU UTILAJE PENTRU SERVICIUL DE
GOSPODARIRE COMUNALA SI SALUBRITATE
(CAMION 8X4, AUTOGREDER)
Consiliul Local Todiresti
investitii: DA
reparatii NU
proiect nou DA
in continuare NU
1.000.000 LEI

B. INFORMATII DE BAZA
1. Definirea problemei:
Inexistenta utilajelor pentru serviciul de gospodarire
comunala si salubritate (masina de colectare, pubele)
2. Cum a fost stabilita
Evaluare proprie: DA
necesitatea investitiei :
Studii de planificare: NU
Analiza reclamatiilor: DA
Solicitare cetateni: DA
Expertize tehnice: NU
Analiza standardelor: NU
Altele : NU
3.Scopul:
Eliminarea materialelor periculoase/toxice din volumul
deseurilor si reducerea poluarii din mediului ambiant.
4. Descrierea
Dotarea cu utilaje pentru serviciul de gospodarire
proiectului:
comunala si salubritate (masina de colectare, pubele.
Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii
opiniei publice realizate in procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei
intervievate a raspuns ca este importanta dotarea cu
utilaje pentru serviciul de gospodarire comunala si
salubritate
5. Beneficii:
- reducerea poluarii din comuna;
- asigurarea satanatii populatiei.
6.Beneficiari:
- locuitorii comunei Todiresti;
- potentialii investitori
C. SURSE DE FINANTARE

Sursa

Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Alte surse

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI
1. Stadiul de maturitate
al proiectului

2. Durata de realizare :
3. Legatura cu alte
proiecte:
4. Constrangeri de
implementare
E. IMPACTUL PROIECTULUI
1. Impactul asupra
mediului:
2.Impactul asupra
bugetului local:
F. ANALIZA PROIECTULUI
Analiza cost/beneficiu

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
Executie: NU
proiectul se va realiza in etape, in functie de
posibilitatile de finantare
nu exista
Resurse financiare reduse,
implementare de durata

negativ: NU
pozitiv: DA
fara impact: NU
se evalueaza: NU
nu se evalueaza: DA

Se efectua ulterior

Numar proiect: 16
IDENTIFICARE
1. Titlul proiectului:
2. Managerul de proiect:
3. Categoria proiectului:
4. Tipul proiectului:
5. Valoarea proiectului:
INFORMATII DE BAZA
1. Definirea problemei:
2. Cum a fost stabilita
necesitatea investitiei :

3.Scopul:

4. Descrierea
proiectului:

5. Beneficii:

6.Beneficiari:

SURSE DE FINANTARE
Sursa

AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI CENTRU DE
JOACA SI RECREERE PENTRU COPIII COMUNEI
Consiliul Local Todiresti
investitii: DA
reparatii NU
proiect nou DA
in continuare NU
Neestimata inca

In comuna nu exista un centru de joaca si recreere
Evaluare proprie: DA
Studii de planificare: NU
Analiza reclamatiilor: DA
Solicitare cetateni: DA
Expertize tehnice: NU
Analiza standardelor: NU
Altele: NU
Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin
sprijinirea noii generatii si asigurarea conditiilor de
recreere.
Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere
pentru copiii comunei. Proiectul este prins ca obiectiv
in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in
cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea
populatiei intervievate a raspuns ca sunt importante
amanajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere
pentru copii comunei.
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
-asigurarea protectiei copiilor
- atragerea de investitori
- locuitorii comunei Todiresti
- potentialii investitori

Buget local

Buget de stat
Imprumuturi
Fonduri europene
Parteneriate
Alte surse
CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI
1. Stadiul de maturitate
al proiectului

2. Durata de realizare :
3. Legatura cu alte
proiecte:
4. Constrangeri de
implementare
IMPACTUL PROIECTULUI
1. Impactul asupra
mediului:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
Executie: NU
Proiectul se va realiza in etape, in functie de
posibilitatile de finantare
nu exista
Resurse financiare reduse
Implementare de durata

2.Impactul asupra
bugetului local:

negativ: NU
pozitiv: DA
fara impact: NU
se evalueaza: NU
nu se evalueaza: DA

ANALIZA PROIECTULUI
Analiza cost/beneficiu

Se va efectua ulterior

Numar proiect: 17
A. IDENTIFICARE
1. Titlul proiectului:
2. Managerul de proiect:
3. Categoria proiectului:
4. Tipul proiectului:
5. Valoarea proiectului:
B. INFORMATII DE BAZA
1. Definirea problemei:
2. Cum a fost stabilita
necesitatea investitiei :

3.Scopul:
4. Descrierea
proiectului:

5. Beneficii:
6.Beneficiari:

REABILITAREA BISERICILOR DIN COMUNA
Consiliul Local Todiresti
investitii: NU
reparatii DA
proiect nou DA
in continuare NU
Neestimata inca

Bisericile din comuna Todiresti necesita lucrari de
reabilitare
Evaluare proprie: DA
Studii de planificare: NU
Analiza reclamatiilor: NU
Solicitare cetateni: DA
Expertize tehnice: NU
Analiza standardelor: NU
Altele : NU
Regenerarea mediului cultural si a valorilor acestuia.
Reabilitarea bisericilor din comuna. Proiectul este prins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De
asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate
in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca
este importanta reabilitarea bisericilor din comuna.
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
- revigorarea mediului cultural al comunei
- locuitorii comunei Todiresti
- turistii care vor vizita comuna

C. SURSE DE FINANTARE
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi
Sursa
Fonduri europene
Parteneriate
Alte surse

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI
1. Stadiul de maturitate
al proiectului

2. Durata de realizare :
3. Legatura cu alte
proiecte:
4. Constrangeri de
implementare
E. IMPACTUL PROIECTULUI
1. Impactul asupra
mediului:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
Executie: NU
proiectul se va realiza in etape, in functie de
posibilitatile de finantare
nu exista

Resurse financiare reduse, implementare de durata

2.Impactul asupra
bugetului local:

negativ: NU
pozitiv: DA
fara impact: NU
se evalueaza: NU
nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI
Analiza cost/beneficiu

Se va efectua ulterior

Numar proiect: 18
IDENTIFICARE
1. Titlul proiectului:
2. Managerul de proiect:
3. Categoria proiectului:
4. Tipul proiectului:
5. Valoarea proiectului:
INFORMATII DE BAZA
1. Definirea problemei:
2. Cum a fost stabilita
necesitatea investitiei :

3.Scopul:
4. Descrierea
proiectului:

5. Beneficii:

6.Beneficiari:

AMENAJARE BAZA SPORTIVA IN COMUNA
Consiliul Local Todiresti
investitii: DA
reparatii: NU
proiect nou DA
in continuare DA
800.000 LEI

Este necesara amenajarea unei baze sportive in
comuna
Evaluare proprie: DA
Studii de planificare: NU
Analiza reclamatiilor: DA
Solicitare cetateni: DA
Expertize tehnice: NU
Analiza standardelor: NU
Altele : NU
Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin
sprijinirea noii generatii de a invata in conditii moderne.
Amenajarea baza sportiva in comuna. Proiectul este
prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De
asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate
in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca
este foarte importanta amenajarea unei baze sportive in
comuna.
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
- cresterea competentelor profesionale in randul
tinerilor
- tinerii comunei Todiresti
- locuitorii comunei Todiresti
- agentii economici din zona
- potentialii investitori

SURSE DE FINANTARE
Sursa

Buget local
Buget de stat
Imprumuturi

Fonduri structurale
Parteneriate
Alte surse
CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI
1. Stadiul de maturitate
al proiectului

2. Durata de realizare :
3. Legatura cu alte
proiecte:
4. Constrangeri de
implementare
IMPACTUL PROIECTULUI
1. Impactul asupra
mediului:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
Executie: NU
Proiectul se va realiza in etape, in functie de
posibilitatile de finantare
nu exista
Resurse financiare reduse,
Implementare de durata

2.Impactul asupra
bugetului local:

negativ: NU
pozitiv: DA
fara impact: NU
se evalueaza: NU
nu se evalueaza: DA

ANALIZA PROIECTULUI
Analiza cost/beneficiu

Se va efectua ulterior

Numar proiect: 19
IDENTIFICARE
1. Titlul proiectului:
2. Managerul de proiect:
3. Categoria proiectului:
4. Tipul proiectului:
5. Valoarea proiectului:
INFORMATII DE BAZA
1. Definirea problemei:
2. Cum a fost stabilita
necesitatea investitiei :

3.Scopul:
4. Descrierea
proiectului:

5. Beneficii:

6.Beneficiari:
SURSE DE FINANTARE
Sursa

CONSTRUIRE SALA DE SPORT IN CADRUL SCOLII
TODIRESTI
Consiliul Local Todiresti
investitii: DA
reparatii: NU
proiect nou DA
in continuare NU
Neestimata inca

Este necesara construirea salilor de sport in cadrul
scolilor
Evaluare proprie: DA
Studii de planificare: NU
Analiza reclamatiilor: DA
Solicitare cetateni: DA
Expertize tehnice: NU
Analiza standardelor: NU
Altele : NU
Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin
sprijinirea noii generatii de a invata in conditii moderne.
Amenajarea unei sali de sport in cadrul scolilor.
Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii
opiniei publice realizate in procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei
intervievate a raspuns ca este foarte importanta
amenajarea unei sali de sport in cadrul scolilor.
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
- cresterea competentelor profesionale in randul
tinerilor
- scolarii comunei Todiresti
Buget local
Buget de stat
Imprumuturi

Fonduri europene
Parteneriate
Alte surse
CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI
1. Stadiul de maturitate
al proiectului

2. Durata de realizare :
3. Legatura cu alte
proiecte:
4. Constrangeri de
implementare
IMPACTUL PROIECTULUI
1. Impactul asupra
mediului:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
Executie: NU
Proiectul se va realiza in etape, in functie de
posibilitatile de finantare
nu exista
Resurse financiare reduse,
Implementare de durata

2.Impactul asupra
bugetului local:

negativ: NU
pozitiv: DA
fara impact: NU
se evalueaza: NU
nu se evalueaza: DA

ANALIZA PROIECTULUI
Analiza cost/beneficiu

Se va efectua ulterior

COMITETUL LOCAL DE COORDONARE:
Simiuc Petrica, Primarul comunei Todiresti,

Aionese Vasile Fanel, Secretarul comunei Todiresti,
Handrea Lucian Ciprian, Inspector (Contabil) la Primăria comunei Todiresti,

