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PORTOFOLIUL DE PROIECTE PENTRU PERIOADA 2015 – 2020

Pentru perioada 2015 – 2020, la nivelul comunei Crevedia, pentru dezvoltarea echilibrată
a comunităţii, se doreşte demararea şi implementarea următoarelor proiecte:
1. Extinderea reţea de distribuţie apă potabilă în toate zonele neacoperite;
2. Construire sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în toate satele componente
ale comunei Crevedia;
3. Extinderea reţea de distribuţie cu gaze naturale în satul Cocani şi în alte zone neacoperite
de reţea;
4. Amenajare cursuri de apă împotriva eroziunii malurilor şi de prevenire a inundaţiilor;
5. Modernizare, reabilitare drum naţional, drumuri judeţene şi drumuri comunale - reparaţii,
refacere îmbracăminte asfaltică, amenajare şanturi de scurgere ape pluviale, amenajare
trotuare, piste de biciclete;
6. Modernizare, reabilitare străzi comunale - fundaţie, îmbracaminţi, amenajare şanţuri şi
trotuare, zone verzi;
7. Lucrări de reabilitare, lărgire, amenajare, străzi locale subdimensionate sau degradate,
acolo unde este cazul;
8. Realizarea unor străzi pe trasee noi, pentru deservirea zonelor destinate locuinţelor, sau
altor funcţiuni, în funcţie de situaţia juridică a terenului;
9. Reparaţii, modernizare poduri şi podeţe peste cursuri de apă, refacere sau construire
poduri noi;
10. Amenajare, modernizare intersecţii - cu prioritate cele de pe drumul naţional, de pe
drumurile judeţene şi comunale;
11. Modernizarea sistemului rutier (instalare indicatoare, marcare treceri pietoni etc.);
12. Amenajare şi modernizare statii de aşteptare pentru călători;
13. Lucrări de întreţinere şi igienizare a căilor de acces;
14. Construire si dotare bază sportivă cu teren artificial – teren fotbal, tenis,baschet;
15. Construire, amenajare şi dotare sală de sport – Crevedia;
16. Reparaţii, modernizare şi reabilitare a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local;
17. Construirea şi dotarea cu mobilier a unui centru After School;
18. Reabilitarea şi modernizarea unităţilor şcolare şi preşcolare şi reamenajare incintă
terenuri;
19. Schimbarea destinaţiei unităţilor şcolare neutilizate şi reamenajarea lor;
20. Amenajare spaţii verzi şi locuri de joacă pentru copii;
21. Construirea şi dotarea unui centru de îngrijire pentru persoane în vârstă în comuna
Crevedia;
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22. Reabilitare, întreţinere şi promovarea monumentelor istorice locale – obiective cultural –
religioase;
23. Inventarierea monumentelor istorice de importanță națională din comuna Crevedia în
vederea stabilirii stării acestora, riscurilor la care sunt supuse și măsurilor care pot fi
întreprinse în vederea salvării și valorificării acestora;
24. Înființarea unor noi centre/puncte de informare turistică;
25. Sprijinirea investiţiilor pentru adaptarea la schimbările climatice;
26. Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în toate satele componente ale
comunei Crevedia prin instalarea de lămpi cu led;
27. Asigurarea independenței energetice din surse regenerabile - panouri solare la instituțiile
publice din comuna Crevedia;
28. Campanii de conștientizare a locuitorilor privind colectarea selectivă a deșeurilor
menajere;
29. Campanii de informare, promovare și conștientizare a populației și a agenților economici
în legătura cu utilizarea resurselor de energie regenerabilă și utilizarea rațională a energiei
neregenerabile;
30. Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării profesionale în întreprinderile sociale
și promovarea economiei sociale și solidare pentru a facilita accesul la locuri de muncă;
31. Înfiinţarea perdelelor de protecţie şi împădurirea terenurilor neproductive, inclusiv a celor
dispuse alunecării;
32. Achiziţionare utilaje primărie - buldoexcavator şi autograder;
33. Amenajare piaţă agro – alimentară, târg ocazional;
34. Reactualizare Plan Urbanistic General;
35. Cadastrare terenuri extravilane şi intravilane – Proiectul Cezar;
36. Campanii de îndrumare a micilor întreprinzători în vederea obţinerii finanţării de proiecte
în perioada de programare 2014 – 2020;
37. Amenajare capele mortuare şi clădiri administrative în parohiile din comuna Crevedia;
38. Extindere cimitire în comuna Crevedia;
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE PENTRU PERIOADA 2017 – 2020

Pentru perioada 2018 – 2020, la nivelul comunei Crevedia, pentru dezvoltarea echilibrată a
comunităţii, se doreşte demararea şi implementarea următoarelor proiecte:
1. Extindere reţea de distribuţie apă potabilă în toate satele componente ale comunei
Crevedia;
2. Construire sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în toate satele componente
ale comunei Crevedia;
3. Extinderea reţea de distribuţie cu gaze naturale în satul Cocani şi în alte zone neacoperite
de reţea;
4. Amenajare cursuri de apă împotriva eroziunii malurilor şi de prevenire a inundaţiilor;
5. Modernizare, reabilitare drum naţional, drumuri judeţene şi drumuri comunale - reparaţii,
refacere îmbracăminte asfaltică, amenajare şanturi de scurgere ape pluviale, amenajare
trotuare, piste de biciclete;
6. Modernizare, reabilitare străzi comunale - fundaţie, îmbracaminţi, amenajare şanţuri şi
trotuare, zone verzi;
7. Lucrări de reabilitare, lărgire, amenajare, străzi locale subdimensionate sau degradate;
8. Realizarea unor străzi pe trasee noi, pentru deservirea zonelor destinate locuinţelor, sau
altor funcţiuni, în funcţie de situaţia juridică a terenului;
9. Reparaţii, modernizare poduri şi podeţe peste cursuri de apă, refacere sau construire
poduri noi;
10. Amenajare, modernizare intersecţii - cu prioritate cele de pe drumul naţional, de pe
drumurile judeţene şi comunale;
11. Modernizarea sistemului rutier (instalare indicatoare, marcare treceri pietoni etc.);
12. Amenajare şi modernizare statii de aşteptare pentru călători;
13. Lucrări de întreţinere şi igienizare a căilor de acces;
14. Construire si dotare bază sportivă cu teren artificial – teren fotbal, tenis,baschet;
15. Construire, amenajare şi dotare sală de sport – Crevedia;
16. Reparaţii, modernizare şi reabilitare a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local;
17. Construirea şi dotarea cu mobilier a unui centru After School;
18. Reabilitarea şi modernizarea unităţilor şcolare şi preşcolare şi reamenajare incintă
terenuri;
19. Schimbarea destinaţiei unităţilor şcolare neutilizate şi reamenajarea lor;
20. Amenajare spaţii verzi şi locuri de joacă pentru copii;
21. Construirea şi dotarea unui centru de îngrijire pentru persoane în vârstă în comuna
Crevedia;
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22. Reabilitare, întreţinere şi promovarea monumentelor istorice locale – obiective cultural –
religioase;
23. Inventarierea monumentelor istorice de importanță națională din comuna Crevedia în
vederea stabilirii stării acestora, riscurilor la care sunt supuse și măsurilor care pot fi
întreprinse în vederea salvării și valorificării acestora;
24. Înființarea unor noi centre/puncte de informare turistică;
25. Sprijinirea investiţiilor pentru adaptarea la schimbările climatice;
26. Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în toate satele componente ale
comunei Crevedia prin instalarea de lămpi cu led;
27. Asigurarea independenței energetice din surse regenerabile - panouri solare la instituțiile
publice din comuna Crevedia;
28. Campanii de conștientizare a locuitorilor privind colectarea selectivă a deșeurilor
menajere;
29. Campanii de informare, promovare și conștientizare a populației și a agenților economici
în legătura cu utilizarea resurselor de energie regenerabilă și utilizarea rațională a energiei
neregenerabile;
30. Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării profesionale în întreprinderile sociale
și promovarea economiei sociale și solidare pentru a facilita accesul la locuri de muncă;
31. Înfiinţarea perdelelor de protecţie şi împădurirea terenurilor neproductive, inclusiv a celor
dispuse alunecării;
32. Achiziţionare buldoexcavator şi autograder;
33. Amenajare piaţă agro – alimentară, târg ocazional;
34. Reactualizare Plan Urbanistic General;
35. Întocmire ridicărilor topografice şi a planurilor parcelare în sistem Stereo 70;
36. Campanii de îndrumare a micilor întreprinzători în vederea obţinerii finanţării de proiecte
în perioada de programare 2014 – 2020;
37. Amenajare capele mortuare şi clădiri administrative în parohiile din comuna Crevedia;
38. Extindere cimitire în comuna Crevedia;
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PROPUNERI PROIECTE – 2017 - 2020
1.
2.
3.
4.
5.

Construire sală de sport şcolară – Şcoala Gimnazială Crevedia, Şcoala Gimnazială Dârza;
Achiziţionare microbuz/autobuz şcolar;
Amenajare teren sport – Crevedia, Dârza, Samurcaşi, Cocani;
Modernizare bază sportivă – Crevedia;
Amenajare parcare auto la şcolile Crevedia şi Dărza, la Dispensarul uman – Crevedia şi
la Primăria Crevedia;
6. Amenajare trotuare – DN 1A;
7. Amenajare piste de biciclete – DN 1A;
8. Construire/Modernizare staţie de epurare ape uzate – Crevedia;
9. Construire sediu Primăria Crevedia;
10. Construire Cămin Cultural/Casă de Cultură;
11. Construire Centru Cultural Multifuncţional/Centru Civic în satul Crevedia;
12. Achiziţionare şi instalare sistem de monitorizare video, pe teritoriul comunei Crevedia;
13. Execuţie planuri parcelare;
14. Cadastrare domeniu public;
15. Sistem evacuare ape pluviale - str. Combinatului şi zona centrală a satului Crevedia;
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PROPUNERI PROIECTE – 2018 - 2020
1. Construire sală de sport şcolară – Şcoala Gimnazială Dârza;
2. Reabilitarea, modernizarea , extinderea și dotarea infrastructurii educaționale pentru
Școala Gimnazială Crevedia;
3. Reabilitarea, modernizarea , extinderea și dotarea infrastructurii educaționale pentru
Școala Gimnazială Dârza;
4. Reabilitarea, modernizarea , extinderea și dotarea infrastructurii educaționale pentru
Grădinița cu program normal Crevedia;
5. Amenajare teren loc de joaca sat Crevedia;
6. Amenajare teren loc de joaca sat Dârza;
7. Amenajare teren loc de joaca sat Samurcași;
8. Amenajare teren loc de joaca sat Mănăstirea;
9. Amenajare teren loc de joaca sat Cocani;
10. Amenajare parcare auto Școala Gimnazială Dârza;
11. Amenajare parcare auto Școala Gimnazială Crevedia;
12. Amenajare parcare auto Dispensarul Uman Crevedia;
13. Amenajare parcare auto Primăria Crevedia;
14. Amenajare trotuare sat Crevedia;
15. Amenajare trotuare sat Samurcași;
16. Amenajare trotuare sat Mănăstirea;
17. Amenajare trotuare sat Dârza;
18. Amenajare trotuare sat Cocani;
19. Construire/Modernizare și dotare staţie de epurare ape uzate sat Cocani;
20. Construire/Modernizareși dotare staţie de epurare ape uzate sat Samurcași;
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PROIECTUL
NR. 1

Construire sală de sport şcolară – Şcoala Gimnazială Dârza;

Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

Proiectul prevede construirea unei săli de sport școlare la Școala Gimnazială

Valoare
estimativă
Studii
existente
Posibile surse
de finanțare

-

Perioada
estimată de
implementare

Dârza
Școala Gimnazială Dârza nu dispune de sală de sport, ci doar de un teren de sport
parțial amenajat.
Proiectul vine in sprijinul actului didactic ce se desfășoară în cadrul Școlii
Gimnaziale Dârza, unde, în sezonul rece, orele de Educație Fizică și Sport se
desfașoara în sălile de curs.

Idee de proiect.
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
2018 – 2020
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PROIECTUL
NR. 2

Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

Valoare
estimativă
Studii
existente
Posibile surse
de finanțare

Perioada
estimată de
implementare

Reabilitarea, modernizarea , extinderea și dotarea infrastructurii
educaționale pentru Școala Gimnazială Crevedia;
Propunerea de proiect prevede extinderea clădirii cu noi săli de clasă / laboratoare,
cât și reparații, modernizarea și dotarea celei existente, în care se desfăsoară
activitatea în prezent.
Pentru o bună desfășurare a activității educaționale și pentru protejarea elevilor și
a cadrelor didactice este nevoie de o întreținere permanentă a clădirilor ce
adăpostesc unitățile de învățământ.
Școala Gimnazială Crevedia, de mai bine de 6 ani, a preluat elevii din satele
Samurcași și Cocani, unde școlile au fost dezafectate, iar capacitatea de primire
pentru care a fost proiectată este depășită în prezent.

Idee de proiect.
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
2018 – 2020
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PROIECTUL
NR. 3

Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

Valoare
estimativă
Studii
existente
Posibile surse
de finanțare

Perioada
estimată de
implementare

Reabilitarea, modernizarea , extinderea și dotarea infrastructurii
educaționale pentru Școala Gimnazială Dârza;
Propunerea de proiect prevede extinderea clădirii cu noi săli de clasă /
laboratoare/sală de sport, cât și reparații, modernizarea și dotarea celei existente, în
care se desfăsoară activitatea în prezent.
Pentru o bună desfășurare a activității educaționale și pentru protejarea elevilor și
a cadrelor didactice este nevoie de o întreținere permanentă a clădirilor ce
adăpostesc unitățile de învățământ, prin reparații, cât și prin dotarea cu aparatură,
mobilier și instrumente moderne.
Școala Gimnazială Dârza nu dispune de sală de sport, ci doar de un teren de sport
parțial amenajat.
Proiectul vine in sprijinul actului didactic ce se desfășoară în cadrul Școlii
Gimnaziale Dârza, unde, în sezonul rece, orele de Educație Fizică și Sport se
desfașoara în sălile de curs.

Idee de proiect.
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
2018 – 2020
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PROIECTUL
NR. 4

Reabilitarea, modernizarea , extinderea și dotarea infrastructurii
educaționale pentru Grădinița cu program normal Crevedia;

Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

Propunerea de proiect prevede reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea
infrastructurii educaționale pentru Grădinița cu program norma Crevedia.
Pentru o bună desfășurare a activității educaționale și pentru protejarea
preșcolarilor și a cadrelor didactice este nevoie de o întreținere permanentă a
clădirilor ce adăpostesc unitățile de învățământ, prin reparații, cât și prin dotarea cu
aparatură, mobilier și instrumente moderne.

Valoare
estimativă
Studii
existente
Posibile surse
de finanțare

-

Perioada
estimată de
implementare

Idee de proiect.
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
2018 – 2020
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PROIECTUL
NR. 5

Amenajare loc de joacă pentru copii în sat Crevedia;

Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

Propunerea de proiect prevede amenajarea unui loc de joacă pentru copiii din satul
Crevedia.
Comuna Crevedia este deficitară in ceea ce privește numărul locurilor de joacă
pentru copii.
În prezent acestea există amenajate doar în curtea Grădinițelor, fiind cu circuit
închis, de ele bucurându-se doar prescolarii înscriși în respectivele grădinițe și doar
în timpul programului de lucru al Grădinițelor.
Proiectul prevede amenajarea unui loc de joacă cu circuit public.

Valoare
estimativă
Studii
existente
Posibile surse
de finanțare

-

Perioada
estimată de
implementare

Idee de proiect.
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
2018 – 2020
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PROIECTUL
NR. 6

Amenajare loc de joacă pentru copii în sat Dârza;

Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

Propunerea de proiect prevede amenajarea unui loc de joacă pentru copiii din satul
Dârza.
Comuna Crevedia este deficitară in ceea ce privește numărul locurilor de joacă
pentru copii.
În prezent acestea există amenajate doar în curtea Grădinițelor, fiind cu circuit
închis, de ele bucurându-se doar prescolarii înscriși în respectivele grădinițe și doar
în timpul programului de lucru al Grădinițelor.
Proiectul prevede amenajarea unui loc de joacă cu circuit public.

Valoare
estimativă
Studii
existente
Posibile surse
de finanțare

-

Perioada
estimată de
implementare

Idee de proiect.
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
2018 – 2020
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PROIECTUL
NR. 7

Amenajare loc de joacă pentru copii în sat Samurcași;

Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

Propunerea de proiect prevede amenajarea unui loc de joacă pentru copiii din satul
Samurcași.
Comuna Crevedia este deficitară in ceea ce privește numărul locurilor de joacă
pentru copii.
În prezent acestea există amenajate doar în curtea Grădinițelor, fiind cu circuit
închis, de ele bucurându-se doar prescolarii înscriși în respectivele grădinițe și doar
în timpul programului de lucru al Grădinițelor.
Proiectul prevede amenajarea unui loc de joacă cu circuit public.

Valoare
estimativă
Studii
existente
Posibile surse
de finanțare

-

Perioada
estimată de
implementare

Idee de proiect.
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
2018 – 2020
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PROIECTUL
NR. 8

Amenajare loc de joacă pentru copii în sat Mănăstirea;

Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

Propunerea de proiect prevede amenajarea unui loc de joacă pentru copiii din satul
Crevedia.
Comuna Crevedia este deficitară in ceea ce privește numărul locurilor de joacă
pentru copii.
În prezent acestea există amenajate doar în curtea Grădinițelor, fiind cu circuit
închis, de ele bucurându-se doar prescolarii înscriși în respectivele grădinițe și doar
în timpul programului de lucru al Grădinițelor.
Proiectul prevede amenajarea unui loc de joacă cu circuit public.

Valoare
estimativă
Studii
existente
Posibile surse
de finanțare

-

Perioada
estimată de
implementare

Idee de proiect.
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
2018 – 2020
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PROIECTUL
NR. 9

Amenajare loc de joacă pentru copii în sat Cocani;

Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

Propunerea de proiect prevede amenajarea unui loc de joacă pentru copiii din satul
Crevedia.
Comuna Crevedia este deficitară in ceea ce privește numărul locurilor de joacă
pentru copii.
În prezent acestea există amenajate doar în curtea Grădinițelor, fiind cu circuit
închis, de ele bucurându-se doar prescolarii înscriși în respectivele grădinițe și doar
în timpul programului de lucru al Grădinițelor.
Proiectul prevede amenajarea unui loc de joacă cu circuit public.

Valoare
estimativă
Studii
existente
Posibile surse
de finanțare

-

Perioada
estimată de
implementare

Idee de proiect.
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
2018 – 2020
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PROIECTUL
NR. 10

Amenajare parcare auto Școala Dârza;

Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

Propunerea de proiect prevede amenajarea unei parcări pe trotuarul aferent Școlii
Gimnaziale Dârza.
În incinta Școlii Gimnaziale Dârza nu este spațiu suficient pentru parcarea
autovehiculelor proprietate personala a cadrelor didactice și a personalului auxiliar
ce își desfășoară activitatea în cadrul instituției, iar la începerea /terminarea
cursurilor, părinții care vin pentru a aduce/lua școlarii și preșcolarii înscriși în
cadrul școlii, parchează autovehiculele pe partea carosabilă aferentă DC 158 (Str.
Școlii), stânjenind circulația pe ambele sensuri de mers.
Amenajarea acestei parcări va rezolva problemele legate de blocarea/ stânjenirea
traficului rutier din zonă, cât și pe cel pietonal.

Valoare
estimativă
Studii
existente
Posibile surse
de finanțare

-

Perioada
estimată de
implementare

Idee de proiect.
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
2018 – 2020
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PROIECTUL
NR. 11

Amenajare parcare auto Școala Gimnazială Crevedia;

Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

Propunerea de proiect prevede amenajarea unei parcări pe trotuarul aferent Școlii
Gimnaziale Crevedia..
În incinta Școlii Gimnaziale Crevedia nu este spațiu suficient pentru parcarea
autovehiculelor proprietate personala a cadrelor didactice și a personalului auxiliar
ce își desfășoară activitatea în cadrul instituției, iar la începerea /terminarea
cursurilor, părinții care vin pentru a aduce/lua școlarii și preșcolarii înscriși în
cadrul școlii, parchează autovehiculele pe partea carosabilă aferentă DN 1 A,
stânjenind circulația.
Totodată microbuzele școlare care transportă elevii de la/către școală sunt parcate
în curtea școlii, fiind un real pericol pentru copii atunci când se pun în mișcare.

Valoare
estimativă
Studii
existente
Posibile surse
de finanțare

-

Perioada
estimată de
implementare

Idee de proiect.
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
2018 – 2020
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Strategia de dezvoltare locală
2018 – 2020
Comuna Crevedia
Judeţul Dâmboviţa
PROIECTUL
NR. 12

Amenajare parcare auto Dispensarul Uman Crevedia;

Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

Propunerea de proiect prevede amenajarea unei parcări pe trotuarul aferent
Dispensarului Uman Crevedia.
În incinta Dispensarului Uman Crevedia nu este spațiu pentru parcarea
autovehiculelor proprietate personala a cadrelor medicale și a personalului auxiliar
ce își desfășoară activitatea în cadrul cabinetului.
Pacienții veniți la consultație sunt nevoiți să parcheze pe partea carosabilă a DN
1A, lucru total interzis de lege, cât și în apropierea trecerii de pietoni aflata în
dreptul imobilului mai sus amintit.
Propunerea de proiect vine în întâmpinarea acestor probleme prin oferirea unei
soluții privind amenajarea spațiului aferent imobilului atât pe latura cu DN 1A, cât
și pe cea aferentă străzii Morii.

Valoare
estimativă
Studii
existente
Posibile surse
de finanțare

-

Perioada
estimată de
implementare

Idee de proiect.
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
2018 – 2020
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Strategia de dezvoltare locală
2018 – 2020
Comuna Crevedia
Judeţul Dâmboviţa
PROIECTUL
NR. 13

Amenajare parcare auto Primăria Crevedia;

Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

Propunerea de proiect prevede amenajarea unei parcări pe trotuarul aferent
Primăriei Comunei Crevedia.
În incinta Primăriei Comunei Crevedia nu este spațiu suficient pentru parcarea
autovehiculelor aparținând instituției, cât și a celor proprietate personală a
angajaților acesteia.
Cetățenii localității veniți la Primăria Crevedia sunt nevoiți să parcheze pe partea
carosabilă a DN 1A, lucru total interzis de lege, cât și în rondul aflat în dreptul
imobilului mai sus amintit, la intersecția DN 1 A cu Str. Berzelor.
Propunerea de proiect vine în întâmpinarea acestor probleme prin oferirea unei
soluții privind amenajarea spațiului aferent imobilului atât pe latura cu DN 1A, cât
și pe cea aferentă străzii Berzelor.

Valoare
estimativă
Studii
existente
Posibile surse
de finanțare

-

Perioada
estimată de
implementare

Idee de proiect.
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
2018 – 2020
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Strategia de dezvoltare locală
2018 – 2020
Comuna Crevedia
Judeţul Dâmboviţa
PROIECTUL
NR. 14

Amenajare trotuare sat Crevedia;

Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

Propunerea de proiect prevede amenajarea de trotuare pe străzile aflate în
componența satului Crevedia.
Comuna Crevedia este o comună deficitară la capitolul trotuare la nivelul întregii
localități.
Prezentul proiect urmarește realizarea acestui obiectiv tocmai pentru oferirea
unor condiții civilizate de transport pietonal, cât și pentru micsorarea incidentelor
rutiere la nivelul întregii localități, având în vedere faptul că circulația pietonală se
desfășoară pe partea carosabila a tuturor drumurilor din cadrul localității.

Valoare
estimativă
Studii
existente
Posibile surse
de finanțare

-

Perioada
estimată de
implementare

Idee de proiect.
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
2018 – 2020
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Strategia de dezvoltare locală
2018 – 2020
Comuna Crevedia
Judeţul Dâmboviţa
PROIECTUL
NR. 15

Amenajare trotuare sat Samurcași;

Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

Propunerea de proiect prevede amenajarea de trotuare pe străzile aflate în
componența satului Samurcași.
Comuna Crevedia este o comună deficitară la capitolul trotuare la nivelul întregii
localități.
Prezentul proiect urmarește realizarea acestui obiectiv tocmai pentru oferirea
unor condiții civilizate de transport pietonal, cât și pentru micsorarea incidentelor
rutiere la nivelul întregii localități, având în vedere faptul că circulația pietonală se
desfășoară pe partea carosabila a tuturor drumurilor din cadrul localității.

Valoare
estimativă
Studii
existente
Posibile surse
de finanțare

-

Perioada
estimată de
implementare

Idee de proiect.
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
2018 – 2020
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Strategia de dezvoltare locală
2018 – 2020
Comuna Crevedia
Judeţul Dâmboviţa
PROIECTUL
NR. 16

Amenajare trotuare sat Mănăstirea;

Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

Propunerea de proiect prevede amenajarea de trotuare pe străzile aflate în
componența satului Mănăstirea.
Comuna Crevedia este o comună deficitară la capitolul trotuare la nivelul întregii
localități.
Prezentul proiect urmarește realizarea acestui obiectiv tocmai pentru oferirea
unor condiții civilizate de transport pietonal, cât și pentru micsorarea incidentelor
rutiere la nivelul întregii localități, având în vedere faptul că circulația pietonală se
desfășoară pe partea carosabila a tuturor drumurilor din cadrul localității.

Valoare
estimativă
Studii
existente
Posibile surse
de finanțare

-

Perioada
estimată de
implementare

Idee de proiect.
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
2018 – 2020
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Strategia de dezvoltare locală
2018 – 2020
Comuna Crevedia
Judeţul Dâmboviţa
PROIECTUL
NR. 17

Amenajare trotuare sat Dârza;

Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

Propunerea de proiect prevede amenajarea de trotuare pe străzile aflate în
componența satului Dârza.
Comuna Crevedia este o comună deficitară la capitolul trotuare la nivelul întregii
localități.
Prezentul proiect urmarește realizarea acestui obiectiv tocmai pentru oferirea
unor condiții civilizate de transport pietonal, cât și pentru micsorarea incidentelor
rutiere la nivelul întregii localități, având în vedere faptul că circulația pietonală se
desfășoară pe partea carosabila a tuturor drumurilor din cadrul localității.

Valoare
estimativă
Studii
existente
Posibile surse
de finanțare

-

Perioada
estimată de
implementare

Idee de proiect.
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
2018 – 2020
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Strategia de dezvoltare locală
2018 – 2020
Comuna Crevedia
Judeţul Dâmboviţa
PROIECTUL
NR. 18

Amenajare trotuare sat Cocani;

Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

Propunerea de proiect prevede amenajarea de trotuare pe străzile aflate în
componența satului Crevedia.
Comuna Crevedia este o comună deficitară la capitolul trotuare la nivelul întregii
localități.
Prezentul proiect urmarește realizarea acestui obiectiv tocmai pentru oferirea
unor condiții civilizate de transport pietonal, cât și pentru micsorarea incidentelor
rutiere la nivelul întregii localități, având în vedere faptul că circulația pietonală se
desfășoară pe partea carosabila a tuturor drumurilor din cadrul localității.

Valoare
estimativă
Studii
existente
Posibile surse
de finanțare

-

Perioada
estimată de
implementare

Idee de proiect.
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
2018 – 2020
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Strategia de dezvoltare locală
2018 – 2020
Comuna Crevedia
Judeţul Dâmboviţa
PROIECTUL
NR. 19

Construire, modernizare și dotare stație de epurare ape uzate sat
Cocani

Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

Propunerea de proiect prevede construirea, modernizarea și dotarea unei stații de
epurare a apelor uzate rezultate de la gospodăriile din satul Cocani.
Proiectul presupune rezolvarea problemei evacuării apelor uzate rezultate de la
gospodăriile din satul Cocani, având în vedere faptul că proiectul implementat de
SC Raja Constanța SA nu prevede preluarea apelor uzate rezultate de la
gospodăriile din satul Cocani .
Prezentul proiect urmarește realizarea acestui obiectiv tocmai pentru oferirea
unor condiții civilizate și ridicarea nivelului de trai al locuitorilor comunei
Crevedia.

Valoare
estimativă
Studii
existente
Posibile surse
de finanțare

-

Perioada
estimată de
implementare

Idee de proiect.
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
2018 – 2020
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Strategia de dezvoltare locală
2018 – 2020
Comuna Crevedia
Judeţul Dâmboviţa
PROIECTUL
NR. 20

Construire, modernizare și dotare stație de epurare ape uzate sat
Samurcași

Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

Propunerea de proiect prevede construirea, modernizarea și dotarea unei stații de
epurare a apelor uzate rezultate de la gospodăriile din satul Samurcași.
Proiectul presupune rezolvarea problemei evacuării apelor uzate rezultate de la
gospodăriile din satul Samurcași, având în vedere faptul că proiectul implementat
de SC Raja Constanța SA nu prevede preluarea apelor uzate rezultate de la
gospodăriile din satul Samurcași .
Prezentul proiect urmarește realizarea acestui obiectiv tocmai pentru oferirea
unor condiții civilizate și ridicarea nivelului de trai al locuitorilor comunei
Crevedia.

Valoare
estimativă
Studii
existente
Posibile surse
de finanțare

-

Perioada
estimată de
implementare

Idee de proiect.
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
2018 – 2020
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