
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală “Câmpia Burnazului”   

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•ACHIZIȚIE DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE
PENTRU ASIGURAREA SERVICIILOR DE
BAZĂ PENTRU POPULAȚIA DIN COMUNA
DRĂCȘENEI, JUDEȚUL TELEORMAN

Denumirea 
proiectului

•Proiectul propune achiziționarea de utilaje
pentru efectuarea lucrărilor administrative
necesare pentru comunitatea locală. Proiectul
este benefic pentru comunitatea locală din
comuna Drăcșenei prin impactul pozitiv
generat la nivelul teritoriului oferind
posibilitatea îmbunătățirii accesibilității
populației din mediul rural la servicii de bază,
creșterea atractivității teritoriului cu scopul
eliminarii fenomenului de migrație a
populației, reducerea disparităților localității
față de zonele urbane învecinate, creșterea
atractivității teritoriului pentru potențialii
investitori, creearea de noi locuri de muncă,
dezvoltarea mediului de afaceri, social și
cultural local.

Descrierea 
proiectului 

•Îmbunătățirea accesului la serviciile publice
de bază pentru populația din teritoriul GAL;

•Creșterea numărului de locuitori din
teritoriul GAL care beneficiază de servicii de
baza îmbunătățite;

•Îmbunătățirea condițiilor de viață a
populației din teritoriu prin asigurarea
accesului la serviciile de bază și protejarea
moștenirii culturale și naturale în teritoriul
GAL;

Obiective

• 1 buldoexcavator;

• 1 cupă trapezoidală;

• 1 lamă de zăpadă;

• 1 lamă de nivelare;

• 1 cupă 300 mm;

• 1 cupă 800 mm;

• 1 cupă taluzare;

• 1 foreză hidraulică;

• 1.791 locuitori deserviți.

Rezultate

• Posibilitatea unei finanțări nerambursabile 
prin Axa LEADER

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Comuna Drăcșenei, județul 

Teleorman

Perioada de programare   
2014 - 2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305: art. 20 

Servicii de baza și reînnoirea 
satelor în zonele rurale

Domeniul de intervenție: 

6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile:

84.944,86 Euro

Valoarea contribuției 
private: 0 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului: 26.04.2018 -

04.07.2019

Beneficiarul proiectului: 

Comuna Drăcșenei

Date de contact: 
Comuna Drăcșenei, Sat 

Drăcșenei, județul 
Teleorman; Email: 

dracsenei_tr@yahoo.com


