1. MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA TÂRGŞORU VECHI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Consiliul local Târgşoru
Vechi

Neevaluată încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

crearea
condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor economici
care vor beneficia de pe
urma acestei infrastructuri
edilitare;
- fluidizare trafic în zonă;
- crearea conditiilor de
baza necesara unui trai
decent, conducând, în
perspectiva,
la
revitalizarea
zonei
defavorizate.

- reabilitarea
si
consolidarea reţelei de
drumuri locale;
- acesul 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.

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru
Investiții
dezvoltare rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Domeniu de intervenţie

Investiții de dezvoltare a infrastructurii locale
de drumuri, apă/ apă uzată, infrastructură
socială și educațională, investiții asociate cu
protejarea patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile
proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Târgşoru Vechi;
fezabilitate
- agenții economici
Elaborarea proiectului
din zonă;
tehnic
- potenţialii investitori; Aprobarea începerii
- turiștii ce vizitează
proiectului
comuna.
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

ROMANIA

Sud-Muntenia

Prahova

Târgşoru
Vechi

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale

AFIR

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

36 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 retelei de
drumuri locale în comuna Târgşoru
Vechi.
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2. ÎNFIINTARE TROTUARE ŞI RIGOLE AFERENTE DJ129 SI DJ140 – SAT STREJNICU (STRADA NEGOIEŞTI)
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Târgşoru
Vechi

Fondul european

POR/FEADR

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

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată încă

Axa prioritară

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Domeniu de intervenţie

SudMuntenia

Autoritatea de management

Prahova

Târgşoru Vechi

Organism intermediar

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
Ministerul Agriculturii şi
7. SERVICII DE BAZĂ ȘI REÎNNOIREA
infrastructură
socială și educațională,
AFIR
SATELOR ÎN ZONELE RURALE
Dezvoltării Rurale
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
Durata
Justificarea necesităţii
beneficiari ai
proiectul
implementării proiectului
Rezultatele obţinute
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ui
ţintă
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă - locuitorii comunei
Realizarea studiului de
18 luni
Stimularea
cooperării
între
a populaţiei comunei
Târgşoru Vechi;
fezabilitate
autorităţile
locale
şi
- crearea de noi locuri de muncă;
- copiii preșcolari ai
Elaborarea proiectului tehnic
îmbunătăţirea
capacităţii
comunei Târgşoru
Aprobarea începerii
acestora de a atrage credite
Vechi;
proiectului
pentru investiţii. Proiectul este
Pregătirea şi depunerea
cuprins ca obiectiv în Strategia
cererii de finanţare
de Dezvoltare Locală. De
Contractarea proiectului
asemenea, în cadrul consultării
Organizarea licitaţiilor
opiniei publice realizate în
Monitorizare, evaluare,
procesul
de
elaborare
a
control
strategiei de dezvoltare locală,
Auditul proiectului
majoritatea
populaţiei
intervievate a răspuns că este
foarte important acest proiect.
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3. ÎNFIINTARE PARC INDUSTRIAL – STREJNICU
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Târgşoru
Vechi

Fondul european

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată încă

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Axa prioritară

Obiective

Rezultatele obţinute

- Reducerea riscului
de
producere
a
dezastrelor;
Imbunatatirea
capacitatii de raspuns
in situatii de urgenta la
nivelul fiecarei regiuni,
prin reducerea timpului
de interventie pentru
acordarea
primului
ajutor calificat si pentru
interventii in situatii de
urgenta;

- Dezvoltarea
capacitatii
autoritatii
locale
pentru
gestionarea mai eficienta a
serviciilor
publice
descentralizate prin continuarea
procesului de modernizare prin
achizitionarea unei autospeciale
PSI pentru stingerea incendiilor
la nivelul comunei si a satelor
componente;
- dezvoltarea comunei.

Domeniu de intervenţie

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile
proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Târgşoru Vechi;
fezabilitate
- agenții economici
Elaborarea proiectului
din zonă;
tehnic
- turiștii ce vizitează Aprobarea începerii
comuna.
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Autoritatea de management

Prahova

Târgşoru
Vechi

Organism intermediar

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
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 foarte
important acest proiect.
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4. CONSTRUIRE SALA DE SPORT SCOALA GIMNAZIALA STREJNICU
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Târgşoru
Vechi

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

FEADR

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

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală şi punerea
în valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective
- crearea condiţiilor
adecvate desfășurării
activităților
didactice
de predare-învățare;
asigurarea
necesarului de clase
pentru
desfășurarea
optimă a actităților
școlare;

LOCALIZAREA PROIECTULUI

Rezultatele
obţinute

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă

îmbunătăţirea
condiţiilor
de
învățământ rural;
reducerea
fenomenului
migratoriu;
.

- elevii comunei Târgşoru
Vechi;
- generațíile viitoare de elevi
- locuitorii comunei Târgşoru
Vechi.

Activităţile proiectului
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

Sud-Muntenia

Prahova

Târgşoru
Vechi

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

Agenţia de plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi
Pescuit

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
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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5. EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA ÎN SATELE STREJNICU, TÂRGŞORU VECHI, STĂNCEŞTI ŞI ZAHANAUA
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Târgşoru
Vechi

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

crearea
condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor
economici
care
vor
beneficia de pe urma
acestei
infrastructuri
edilitare
- Reteaua de canalizare
din comuna Târgşoru
Vechi
vine
in
completarea proiectului
de alimentare cu apa a
comunei Târgşoru Vechi.

- îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă a populaţiei
comunei
- diminuarea factorilor de
risc pentru populaţie;
- micşorarea riscului de
incendiu
- reducerea efectelor
unor riscuri naturale, cum
ar fi inundatiile;
- atragerea de investitori.

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Domeniu de intervenţie

ROMANIA

SudMuntenia

Autoritatea de management

Prahova

Târgşoru
Vechi

Organism intermediar

Investiții de dezvoltare a infrastructurii locale
de drumuri, apă/ apă uzată, infrastructură
Ministerul Agriculturii şi
AFIR
socială și educațională, investiții asociate cu
Dezvoltării Rurale
protejarea patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
Durata
Justificarea necesităţii implementării
beneficiari ai
Activităţile
proiectul
proiectului
proiectului/
proiectului
ui
grupul ţintă
- locuitorii
Realizarea studiului de
30 luni
Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
comunei
fezabilitate
îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage
Târgşoru Vechi;
Elaborarea proiectului
credite pentru investiţii. Proiectarea şi realizarea
- potenţialii
tehnic
retelei de canalizare va avea efecte benefice
investitori;
Aprobarea începerii
asupra dezvoltării economice a zonei prin crearea
- agenții
proiectului
de noi locuri de muncă, care vor stabiliza forta de
economici din
Pregătirea şi
muncă în zonă şi vor creste calificarea acesteia.
zonă.
depunerea cererii de
Zona va deveni mai atractivă pentru investitori, iar
finanţare
activitatea
acestora
va
genera
venituri
Contractarea
suplimentare la bugetul local. Proiectul este
proiectului
cuprins ca obiectiv în SDL. De asemenea, în
Organizarea licitaţiilor
cadrul consultării opiniei publice realizate în
Monitorizare,
procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
evaluare, control
locală, majoritatea populaţiei intervievate a
Auditul proiectului
răspuns că este importantă extindere canalizare
menajera.
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6. CONTINUARE CONSTRUCŢIE SALA SPORT ÎN SATUL TÂRGŞORU VECHI
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Târgşoru
Vechi

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

Târgşoru
Vechi

Prahova

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
- asigurarea unor spații
adecvate
pentru
desfășurarea
în
condiții
optime
a
actităților sportive;
- sporirea gradului de
sănătate al populație
comunei.

Rezultatele
obţinute

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă

îmbunătăţirea
condiţiilor
de
învățământ rural;
reducerea
fenomenului
migratoriu;
.

- elevii comunei Târgşoru
Vechi;
- generațíile viitoare de elevi
- locuitorii comunei Târgşoru
Vechi.

Activităţile proiectului
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

Durata
proiectul
ui

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

24 luni

Prin proiectul de continuare a construcţiei
saii de sport în satul Târgşoru Vechi 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 comunei.
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7. INFIINTARE BAZA SPORTIVA SI SALA DE SPORT ÎN SATUL STREJNICU PRIN COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Târgşoru Vechi

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

Prahova

Programul

Domeniu de intervenţie

Programul național de construcții de interes public sau social

Subprogramul „Complexuri sportive”
Subprogramul „Săli de sport”

Târgşoru
Vechi

DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Rezultatele obţinute

- asigurarea unor spații
adecvate
pentru
desfășurarea
în
condiții
optime
a
actităților sportive;
- sporirea gradului de
sănătate al populație
comunei.

- îmbunătăţirea condiţiilor
desfășurării
activitățílor
sportive;
- creșterea competitivitățíi
în rândul tinerilor.
.

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă
- locuitorii comunei
Târgşoru Vechi ;
- turiștii.

Activităţile
proiectului
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

Durata
proiectulu
i
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin Infiintare Baza Sportiva si Sala de
Sport în satul Strejnicu prin Compania
Nationala de Investitii se urmărește
atingerea standardelor europene și
deservirea locuitorilor, dar și a turiștilor
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
realizare sălii de sport şi a bazei sportive.
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8. CONSTRUIRE GRADINIŢĂ NOUĂ PENTRU COPII, PE AMPLASAMENTUL FOSTEI PRIMARII, ÎN SATUL STREJNICU
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Târgşoru
Vechi

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Neevaluată
încă

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Târgşoru
Vechi

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

- 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.
.

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă
- elevii comunei Târgşoru
Vechi;
- generațíile viitoare de
elevi
- locuitorii comunei
Târgşoru Vechi.

Activităţile
proiectului
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

Durata
proiectul
ui
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin construire Gradiniţă noua pentru
copii pe amplasamentul fostei primarii în
satul Strejnicu 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 gradiniţei pentru
copii, pe amplasamentul fostei primarii,
în satul Strejnicu pentru comunitatea
locală .
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9. ÎNFIINTARE TROTUARE ÎN SATUL TÂRGŞORU VECHI
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Târgşoru Vechi

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

- reducerea poluării;
- ecologizarea zonei.

Rezultatele obţinute
- dezvoltarea zonei;
- reducerea poluării.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Obiective

SURSA DE FINANTARE

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

PRAHOVA

Târgşoru
Vechi

Organism intermediar

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
Ministerul Agriculturii şi
infrastructură socială și educațională,
AFIR
Dezvoltării Rurale
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Durata
Justificarea necesităţii
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
proiectului
implementării proiectului
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
36 luni
Proiectul de Înfiintare Trotuare În
Târgşoru Vechi.
fezabilitate
Satul Târgşoru Vechi este cuprins ca
- investitorii;
Elaborarea proiectului tehnic
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
- agenții economici.
Aprobarea începerii
Locală și are ca principal scop
proiectului
dezvoltarea turismului în zonă. De
Pregătirea şi depunerea
asemenea, în cadrul consultării
cererii de finanţare
opiniei publice realizate în procesul
Contractarea proiectului
de elaborare a strategiei de
Organizarea licitaţiilor
dezvoltare
locală,
majoritatea
Monitorizare, evaluare,
populaţiei intervievate a răspuns că
control
este foarte important acest proiect
Auditul proiectului
pentru comuna Târgşoru Vechi.
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10. ÎNFIINTAREA UNEI GRADINITE CU PROGRAM PRELUNGIT PRIN ACHIZITIONAREA UNEI CLADIRI IN SATUL STREJNICU
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Târgşoru
Vechi

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Neevaluată
încă

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Târgşoru
Vechi

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

- 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.
.

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă
- elevii comunei Târgşoru
Vechi;
- generațíile viitoare de
elevi
- locuitorii comunei
Târgşoru Vechi.

Activităţile
proiectului
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

Durata
proiectul
ui
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin înfiintarea unei Gradinite cu program
prelungit prin achizitionarea unei cladiri
in satul Strejnicu 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 înfiintarea unei Gradinite cu
program prelungit prin achizitionarea
unei cladiri in satul Strejnicu pentru
comunitatea locală .
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11. CONSTRUIRE PARC AGREMENT IN SATUL STREJNICU
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Târgşoru
Vechi

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Neevaluată
încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

- asigurarea calității
vieții
- asigurarea unor spații
adecvate
pentru
desfășurarea
activităţilor
de
agrement
ale
populaţiei;
- sporirea gradului de
sănătate al populație
comunei.

- îmbunătăţirea condiţiilor de
învățământ rural;
- reducerea fenomenului
migratoriu;
- educarea și dezvoltarea
socială a elevilor.
.

Domeniu de intervenţie

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă
- elevii comunei Târgşoru
Vechi;
- generațíile viitoare de
elevi
- locuitorii comunei
Târgşoru Vechi.

Activităţile
proiectului
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

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Târgşoru
Vechi

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin Construire Parc Agrement In Satul
Strejnicu
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
unui
parc
agrement in satul Strejnicu pentru
comunitatea locală .
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12. ÎNFIINTAREA UNEI NOI STAŢII DE POMPARE, BAZIN ŞI FORAJ ÎN SATUL TÂRGŞORU VECHI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Târgşoru
Vechi

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor adecvate
locuitorilor şi consumatorilor
economici care vor beneficia de
pe urma acestei infrastructuri
edilitare
- staţia de pompare din comuna
Târgşoru
Vechi
vine
in
completarea
proiectului
de
alimentare cu apa a comunei
Târgşoru Vechi.

îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a
populaţiei comunei
diminuarea
factorilor
de
risc
pentru populaţie;
- micşorarea riscului
de incendiu
- reducerea efectelor
unor riscuri naturale,
cum ar fi inundatiile;
atragerea
de
investitori.

Domeniu de intervenţie

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
Activităţile proiectului
ţintă
- elevii comunei
Realizarea studiului de
Târgşoru Vechi;
fezabilitate
- generațíile viitoare de
Elaborarea proiectului
elevi
tehnic
- locuitorii comunei
Aprobarea începerii
Târgşoru Vechi.
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Târgşoru
Vechi

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin înfiintarea unei noi staţii de
pompare, bazin şi foraj în satul Târgşoru
Vechi de 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 înfiintarea unei noi staţii de
pompare, bazin şi foraj în satul Târgşoru
Vechi pentru comunitatea locală .
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13. REGISTRUL ELECTRONIC NATIONAL AL NOMENCLATOARELOR STRADALE (RENNS)
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Consiliul local Târgşoru
Vechi

30.000lei

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

crearea
condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor economici
care vor beneficia de pe
urma acestei infrastructuri
edilitare;
- fluidizare trafic în zonă;
dezvoltarea
agroturismului
- crearea conditiilor de
baza necesara unui trai
decent, conducând, în
perspectiva,
la
revitalizarea
zonei
defavorizate.

- reabilitarea
si
consolidarea reţelei de
drumuri locale;
- acesul 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.

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru
Investiții
dezvoltare rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Domeniu de intervenţie

Investiții de dezvoltare a infrastructurii locale
de drumuri, apă/ apă uzată, infrastructură
socială și educațională, investiții asociate cu
protejarea patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile
proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Târgşoru Vechi;
fezabilitate
- agenții economici
Elaborarea proiectului
din zonă;
tehnic
- potenţialii investitori; Aprobarea începerii
- turiștii ce vizitează
proiectului
comuna.
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

ROMANIA

Sud-Muntenia

Prahova

Târgşoru
Vechi

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale

AFIR

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

36 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 retelei de
drumuri locale în comuna Târgşoru
Vechi.
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14. IMPLEMENTAREA REGISTRULUI AGRICOL NATIONAL (RAN) PE RAZA U.A.T. TÂRGŞORU VECHI PRAHOVA
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Consiliul local Târgşoru
Vechi

5.000 lei

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

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.

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru
Investiții
dezvoltare rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Domeniu de intervenţie

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică.
Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază
pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- locuitorii comunei
Târgşoru Vechi;
- agenții
economici din
zonă;
- potenţialii
investitori;

ROMANIA

Sud-Muntenia

Prahova

Târgşoru
Vechi

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale

AFIR

Activităţile
proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

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
realizarea lucrărilor de
cadastru imobiliar intravilan și extravilan,
prin implementarea Registrului agricol
Național (RAN) în comuna TÂRGŞORU
VECHI.
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15. LUCRARI DE INREGISTRARE SISTEMATICA PE SECTOARE CADASTRALE IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL DE
CADASTRU SI CARTE FUNCIARA (INTABULARE GRATUITA A TERENURILOR).
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Consiliul local Târgşoru
Vechi

160.000 lei

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

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.

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru
Investiții
dezvoltare rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Domeniu de intervenţie

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică.
Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază
pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile
proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Târgşoru Vechi;
fezabilitate
- agenții economici
Elaborarea proiectului
din zonă;
tehnic
- potenţialii investitori; Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

ROMANIA

Sud-Muntenia

Prahova

Târgşoru
Vechi

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale

AFIR

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

36 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 în cadrul Programului Național
de Cadastru și Carte Funciară în
comuna Târgşoru Vechi.
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16. FORMAREA PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI
TÂRGŞORU VECHI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Târgşoru
Vechi

Fondul european

POCU

Obiective
Crearea
condiţiilor
adecvate locuitorilor care
vor beneficia de pe urma
acestei investiții.

VALOARE PROIECT (ESTIMATIV)

Neevaluată încă

Axa prioritară

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru
Investiții
dezvoltare rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Domeniu de intervenţie

Îmbunatatirea competentelor
personalului didactic din invatamantul
AXA PRIORITARA 6.
preuniversitar in vederea promovării
EDUCAȚIE ȘI
unor servicii educaționale de calitate
COMPETENȚE ”
orientate pe nevoile elevilor și a unei
școli incluzive
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
Activităţile
Rezultatele obţinute
ai proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
îmbunătăţirea - angajatii primariei
Realizarea studiului de
condiţiilor de viaţă a Târgşoru Vechi;
fezabilitate
populaţiei comunei
- populatia comunei
Elaborarea proiectului
- diminuarea factorilor - agenții economici din tehnic
de risc pentru populaţie; zonă;
Aprobarea începerii
- crearea de noi locuri - potenţialii investitori.
proiectului
de muncă..
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

ROMANIA

SudMuntenia

Prahova

Târgşoru
Vechi

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice

AJOFM Prahova

Durata
proiectul
ui
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
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 formarea profesională
pentru personalul din aparatul de specialitate
al primarului Comunei Târgşoru Vechi
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17. MODERNIZARE BAZĂ INFORMATICĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE ALE COMUNEI TÂRGŞORU VECHI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul Local Târgşoru
Vechi

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

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.

Domeniu de intervenţie

Sud-Est

Autoritatea de management

Prahova

Târgşoru
Vechi

Organism intermediar

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică.
Ministerul Agriculturii şi
AFIR
Crearea şi şi dezvoltarea serviciilor de
Dezvoltării Rurale
bază pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
Durata
Justificarea necesităţii
beneficiari ai
proiectul
implementării proiectului
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ui
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
12 luni
Stimularea
cooperării
între
Târgşoru Vechi;
fezabilitate
autorităţile
locale
şi
- potenţialii investitori; Elaborarea proiectului tehnic
îmbunătăţirea
capacităţii
- agenții economici
Aprobarea începerii
acestora de a atrage credite
din zonă;
proiectului
pentru investiţii. Proiectul este
Pregătirea şi depunerea
cuprins ca obiectiv în Strategia
cererii de finanţare
de Dezvoltare Locală. De
Contractarea proiectului
asemenea, în cadrul consultării
Organizarea licitaţiilor
opiniei publice realizate în
Monitorizare, evaluare,
procesul
de
elaborare
a
control
strategiei de dezvoltare locală,
Auditul proiectului
majoritatea
populaţiei
intervievate a răspuns că este
importantă modernizarea bazei
informatice în instituțiile publice
ale comunei Târgşoru Vechi.

141
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI TÂRGŞORU VECHI 2021-2027

18. RELIZAREA DE PARTENERIATE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII COMUNEI DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC, SOCIAL ŞI
SPORTIV
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Târgşoru Vechi

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
adecvate desfășurării
activităților economice,
sportive, artistice;

îmbunătăţirea
condiţiilor de viață în
mediul rural;
reducerea
fenomenului
migratoriu;
.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Obiective

SURSA DE FINANTARE

Domeniu de intervenţie

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă
- locuitorii comunei
Târgşoru Vechi
- elevii comunei Târgşoru
Vechi;
-.generațíile viitoare de
elevi.

Activităţile
proiectului
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

Sud-Muntenia

Târgşoru
Vechi

Prahova

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
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. SPRIJINIREA ACTIVITAŢILOR CULTURAL-ARTISTICE ȘI SPORTIVE CU SCOPUL DE A PROMOVA COMUNA TÂRGŞORU
VECHI ȘI TRADIȚIILE LOCALE
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Târgşoru Vechi

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată
încă

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
adecvate desfășurării
manifestărilor culturalartistice;
- 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;
.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Obiective

SURSA DE FINANTARE

Domeniu de intervenţie

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă

Activităţile
proiectului

- elevii comunei Târgşoru
Vechi;
- generațíile viitoare de
elevi
- locuitorii comunei
Târgşoru Vechi.

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

Sud-Muntenia

Prahova

Târgşoru
Vechi

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin
sprijinirea manifestărilor culturalartistice și sportive cu scopul de a promova
comuna Târgşoru Vechi 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 Târgşoru
Vechi și tradițiile locale.
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20. IMPLEMENTARE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO A COMUNEI TÂRGŞORU VECHI
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Târgşoru Vechi

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
optime
desfășurării
activităților la nivelul
comunei;
- dezvoltarea unui
mediu de siguranță;
- crearea de noi locuri
de muncă;

- dezvoltarea comunei
Târgşoru Vechi;
reducerea
fenomenului
infracțional;
.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Obiective

SURSA DE FINANTARE

Domeniu de intervenţie

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă
- agenții economici;
- populația școlară dar și
bătrânii comunei;
- locuitorii comunei
Târgşoru Vechi.

Activităţile
proiectului
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

Sud-est

Târgşoru
Vechi

Prahova

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
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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21. ASIGURARE A ACCESULUI PERSONALULUI DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ LA PROGRAME DE FORMARE
CONTINUĂ-PERFECȚIONĂRI, SCHIMBURI DE EXPERINȚĂ, SPECIALIZĂRI
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Târgşoru
Vechi

Fondul european

POCU

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

AXA PRIORITARA 6.
EDUCAȚIE ȘI
COMPETENȚE ”

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
adecvate
desfășurării
activităților din primărie ;
- asigurarea pregătirii
personalului
din
administratia
publica
locală
pentru
desfășurarea optimă a
actităților;

reducerea
fenomenului
migratoriu;
.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Axa prioritară

Obiective

SURSA DE FINANTARE

Domeniu de intervenţie

Îmbunatatirea competentelor
personalului didactic din invatamantul
preuniversitar in vederea promovării
unor servicii educaționale de calitate
orientate pe nevoile elevilor și a unei
școli incluzive
DESCRIEREA PROIECTULUI

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă
- personalul din
administratia publica
locală- locuitorii comunei
Târgşoru Vechi.

Activităţile
proiectului
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

Sud-Est

Prahova

Târgşoru
Vechi

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice

AJOFM Prahova

Durata
proiectul
ui
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin asigurarea accesului personalului din
administratia publica locală 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 continuăperfecționări,
schimburi
de
experință,
specializări ..
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22. ÎNFIINTARE CENTRU SOCIAL PENTRU PERSONELE VÂRSTNICE – SAT STREJNICU
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Târgşoru
Vechi

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

- persoanele vârstnice pot
beneficia de pe urma acestei
investiţii;
- îmbunătăţirea conditiilor de
viaţă pentru categoria de vârstă
a seniorilor.

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

Domeniu de intervenţie

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
Activităţile proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Târgşoru Vechi;
fezabilitate
- persoanele vulerabile
Elaborarea proiectului
în vârstă;
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Târgşoru
Vechi

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin Înfiintare centru social pentru
personele vârstnice – sat Strejnicu de se
urmărește
atingerea
standardelor
europene și deservirea populaţie de
seniori. 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
înfiintarea unui centru social pentru
personele vârstnice în satul Strejnicu
pentru comunitatea locală .
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23. MODERNIZARE ŞI MĂRIRE CAPACITATE STAŢIE DE EPURARE – SAT STREJNICU
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Târgşoru
Vechi

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Neevaluată
încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

crearea
condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor economici
care vor beneficia de pe
urma acestei infrastructuri
edilitare
- Reteaua de canalizare
din
comuna
Târgşoru
Vechi vine in completarea
proiectului de alimentare
cu
apa
a
comunei
Târgşoru Vechi si ar trebui
prevazut pentru ambele
sate componente.

îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a
populaţiei comunei
- diminuarea factorilor
de
risc
pentru
populaţie;
- micşorarea riscului de
incendiu
- reducerea efectelor
unor riscuri naturale,
cum ar fi inundatiile;
atragerea
de
investitori.

Domeniu de intervenţie

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Autoritatea de management

Târgşoru
Vechi

Organism intermediar

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
Ministerul Agriculturii şi
infrastructură socială și educațională,
AFIR
Dezvoltării Rurale
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
Durata
Justificarea necesităţii implementării
ai proiectului/ grupul Activităţile proiectului proiect
proiectului
ţintă
ului
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
30 luni
Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
Târgşoru Vechi;
fezabilitate
îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage
- potenţialii investitori;
Elaborarea proiectului
credite pentru investiţii. Proiectarea şi
- agenții economici din tehnic
realizarea retelei de canalizare va avea efecte
zonă.
Aprobarea începerii
benefice asupra dezvoltării economice a zonei
proiectului
prin crearea de noi locuri de muncă, care vor
Pregătirea şi
stabiliza forta de muncă în zonă şi vor creste
depunerea cererii de
calificarea acesteia.
finanţare
Zona va deveni mai atractivă pentru investitori,
Contractarea proiectului
iar activitatea acestora va genera venituri
Organizarea licitaţiilor
suplimentare la bugetul local. Proiectul este
Monitorizare, evaluare,
cuprins ca obiectiv în SDL. De asemenea, în
control
cadrul consultării opiniei publice realizate în
Auditul proiectului
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este importantă
extindere utilități apă, canalizare, energie
electrică.
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24. ÎNTOCMIRE PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S=58.281 MP) PENTRU ZONĂ LOCUINŢE ŞI FINCŢIUNI COMPLEMENTARE,
ZONĂ CĂI DE COMUNICAŢIE RUTIERE ŞI PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE DE LOCUINŢE (SSTUDIAT=65.095MP)
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Târgşoru
Vechi

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

Crearea
condiţiilor
adecvate locuitorilor și
agenților economici care
vor beneficia de pe urma
acestui proiect;
- populaţia tânără a
comunei Târgşoru Vechi

dezvoltarea
comunei
Târgşoru Vechi;
- îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a populaţiei comunei;
- o colaborare mai eficientă
între autoritatea publică locală
şi cetăţenii comunei;

Domeniu de intervenţie

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică.
Crearea şi şi dezvoltarea serviciilor de bază
pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Târgşoru Vechi ;
fezabilitate
- agenții economici
Elaborarea proiectului
din zonă;
tehnic
- turiștii ce vizitează
Aprobarea începerii
comuna.
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

SudMuntenia

Prahova

Târgşoru Vechi

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

18 luni

Prin Întocmire PUZ – extindere
intravilan (s=58.281 mp) pentru zonă
locuinţe şi fincţiuni complementare,
zonă căi de comunicaţie rutiere şi
parcelare teren pentru amplasare de
locuinţe
(sstudiat=65.095mp)
se
urmărește
atingerea
standardelor
europene și deservirea populaţiei
tinere a comunei. 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 important acest
proiect pentru comunitatea locală .
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