
 
Cuvant Inainte, 

 
adresat de Primarul Comunei Puiesti 

 
 
Dragi si stimati cetateni ai comunei Puiesti, 
 
        De la bun inceput am fost constient ca nu imi va fi usor, ca Administratia Locala 
este factorul hotarator care impreuna cu d-voastra trebuie sa-si propuna o serie de 
programe pentru crearea unor conditii de viata corespunzatoare in toate domeniile de 
activitate. In aceste conditii, de cand mi-ati acordat increderea d-voastra am facut tot ce 
mi-a stat in putinta sa modernizez aceasta comuna si sa o aduc la nivelul demn de a 
deveni o comuna europeana. 
 In contextul unei analize ample, am tinut cont de factorul uman care este 
elementul principal in identificarea nevoilor si oportunitatilor de care are nevoie comuna 
noastra si tocmai de aceea vreau sa va multumesc ca m-ati sprijinit si ajutat de fiecare 
data sa gasesc solutiile cele mai bune si oportunitatile necesare pentru continua inflorire  
si dezvoltare din toate punctele de vedere a localitatii in care locuim si o reprezentam cu 
mandrie. 
 Proiectele pe care le-am realizat pana in prezent cat si cele care sunt cuprinse in 
Strategia de Dezvoltare Economica si Sociala a comunei, pentru care sunteti 
chestionati, vizeaza imbunatatirea calitatii vietii si cresterea nivelului de trai al nostru, al 
tuturor . 
 Aceasta Strategie de Dezvoltare realizata prin mobilizarea noastra, a tuturor 
factorilor de decizie din Primarie si Consiliul Local, dar numai cu sprijinul nemijlocit al 
dumneavoastra. Astfel, impreuna ne vom bucura de o infrastructura stradala moderna, 
de apa si canalizare, de educarea in bune conditii a copiilor comunei in scoli si gradinite 
dotate corespunzator, de extinderea retelelor electrice si de iluminat public etc. 
 In calitate de ales si reprezentant al d-voastra, va multumesc pentru sprijinul de 
care m-am bucurat pana in prezent si imi exprim convingerea totala ca si in viitor vom 
forma o adevarata echipa si impreuna vom sarbatori finalizarea tuturor proiectelor pe 
care ni le-am propus in aceasta Strategie de Dezvoltare Locala. 
 Cu respect pentru fiecare dintre dumneavoastra, 
 
 

Primar comuna Puiesti, 
 

Florin Iulian LEAUA 
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COMITETUL LOCAL DE COORDONARE SI MEMBRII CONSILIULUI LOCAL: 
 
 
Florin Iulian LEAUA, primar al comunei Puiesti, 
 
 
Ionel STANCIU, viceprimar al comunei Puiesti, 
 
 
Vali VOICU, secretar al Primariei Puiesti, 
 
 
Stanel LEAUA, contabil al Primariei Puiesti, 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A FOST REALIZATA IN COLABORARE 

CU PDE-STRATEGII SI INVESTITII EXTERNE. 
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I.INTRODUCERE 

 
"Dezvoltarea Durabila este dezvoltarea care asigura necesitatile prezente fara a 

compromite posibilitatile generatiilor viitoare de a-si satisface propriile 
necesitati." 

 
(Raportul Comisiei Brundtland 1987) 

 
 
 
Strategia de dezvoltare a comunei Puiesti pentru perioada 2007 - 2013, a fost 

realizata pe o perioada de 7 ani. Aceasta urmareste dezvoltarea durabila prin 
valorificarea potentialului local pentru a fi in concordanta cu obiectivul general al 
Planului National de Dezvoltare 2007-2013, care vizeaza „reducerea cat mai rapida a 
disparitatilor de dezvoltare socio-economica intre Romania si Statele Membre ale 
Uniunii Europene”(sursa: PND 2007-2013). 

 
Prezentul document este realizat la solicitarea reprezentantilor Primariei Puiesti 

din judetul Buzau si reflecta atitudinea locuitorilor cu privire la prioritatea de dezvoltare a 
Administratiei Locale pe urmatorii 7 ani. Opinia locuitorilor a fost cunoscuta utilizand 
metodele de cercetare formala cu cele doua ramuri: cantitativa si calitativa. Astfel in 
ceea ce priveste cercetarea calitativa, operatorii au utilizat interviuri in profunzime, iar 
cercetarea cantitativa a fost realizata prin utilizarea anchetelor. Instrumentul de 
colectare a datelor din ancheta este chestionarul aplicat cetatenilor comunei Puiesti din 
judetul Buzau, iar formele evaluative luate in considerare sunt rating-urile insumate. 
Esantionarea de tip neprobabilistic – accidental se face in functie de numarul de locuitori 
ai comunei, iar la final se analizeaza rezultatele si se interpreteaza. In acelasi timp se 
evalueaza si impactul actiunilor intreprinse pentru public. 

 
Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflecta nevoile 

actuale ale comunitatii si atingerea acestora in viitor. 
 
Odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, aceasta va trebui sa ajunga 

la un nivel de trai similar celorlalte tari integrate, prin atingerea unui produs intern brut 
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de 55%. Pentru atingerea acestui obiectiv, Romania va beneficia in perioada 2007-2013 
de finantari pe diverse domenii. 
 

Strategia de dezvoltare locala a comunei Puiesti reprezinta instrumentul de 
lucru al administratiei publice locale si este agreat de intreaga comunitate locala. Astfel 
se va orienta gandirea, decizia si actiunea catre obiective superioare sau catre 
premisele obiectivelor. Totodata prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate 
urgentelor, avantajelor si dezavantajelor ce pot interveni in anumite momente. In aceste 
conditii, toti factorii interesati de progresul economico-social al comunei vor beneficia de 
acest ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care se indica atat 
directiile de dezvoltare specifice, cat si actiunile punctuale ce se vor constitui ca viitoare 
proiecte ale administratiei publice locale.  
            Utilizarea instrumentelor de consultare a comunitatii locale a determinat 
adaptarea tuturor propunerilor de actiuni pentru ca se doreste ca la final strategia de 
dezvoltare locala sa fie in consens cu aspiratiile locuitorilor comunei Puiesti.  Importanta 
acestui aspect este data atat de certitudinea implicarii viitoare a comunitatii in 
implementarea strategiei de dezvoltare locala,  cat si de posibilitatea asumarii depline si 
constiente a acesteia. 

In procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare, administratia publica locala 
lanseaza procedura de consultare a comunitatii din localitatea Puiesti asupra propunerii 
finale. 
 
 Metodologic, prezenta strategie are la baza si se fundamenteaza pe urmatoarele 
instrumente si proceduri de lucru: 
 

 analiza de continut; 
 analiza de date statistice din surse organizate si realizate de consultant; 
 comparatii de date statistice inseriate si pe scale evolutive; 
 interviuri in profunzime cu factori decizionali si de opinie din structura 

domeniilor cheie analizate in cadrul studiului; 
 analiza SWOT; 
 interpretari aferente unor studii, rapoarte, cercetari, documente de politica, 

staretegie si norme actionale europene, nationale, regionale, judetene si 
locale. 

 
La fel de importanta in procesul de cercetare este validitatea interna si externa 

pentru ca se prezinta concluziile din datele colectate si se preocupa de ideea daca 
fenomenul cercetat este reprezentativ.  
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Legislatia europeana 
 

Auditul comunei Puiesti respecta si se conformeaza sinergic in desfasurarea sa 
cu documente legislative si de politica de dezvoltare, reper atat la nivel european si 
national, cat si  regional-local. Dezvoltarea pe termen mediu si lung a comunei Puiesti 
trebuie sa fie in contextul geo-strategic, institutional, administrativ, economic, social si 
cultural european, iar obiectivele si prioritatile actionale ale acestuia trebuie construite in 
conformitate deplina cu Strategia de la Lisabona (revizuita) a Uniunii Europene sau cu 
Planul National de Dezvoltare al Romaniei pentru perioada 2007 – 2013.  

Viziunea de dezvoltare a comunei Puiesti trebuie sa inglobeze materializarea in 
timp a unor politici benefice comunitatii locale si cetatenilor comunei, ca viitori cetateni 
europeni. In aceste conditii, Puiesti trebuie sa se dezvolte ca o comuna europeana, cu 
standarde de calitate aferente fiecarui domeniu cheie – infrastructura, industrie, 
agricultura, servicii publice si comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie, 
sanatate, siguranta cetateanului etc, dar si sa se integreze si sa mobilizeze activ la nivel 
regional potentialul existent. Valorificarea acestuia  in paralel cu initierea, sustinerea si 
materializarea unor demersuri actionale si investitonale se poate realiza prin atragerea 
de surse publice si private. Astfel, se propune ca localitatea Puiesti sa se impuna ca un 
actor local. 
 
Legislatia europeana 
 
Strategia de la Lisabona a Comisiei Europene Revizuita 
Agenda Sociala 2005 – 2010 
Agenda 21 
Cartea Alba in domeniul Politicii Europene de Transport 2001 
Politica de coeziune in sprijinul cresterii economice si al locurilor de munca – Orientari 
strategice comunitare pentru perioada 2007-2013 
Programul de Invatare Continua pe Parcursul Vietii 2007 – 2013 
Memorandum asupra invatarii permanente 2000 
Strategia Europeana de Ocupare 
Programul Tineri in Actiune 2007 - 2013 
Noua Strategie de Sanatate a Comunitatii Europene 
Programul de Actiuni al Comunitatii Europene in domeniul sanatatii si protectiei 
consumatorului 2007 – 2013 
Agenda Sociala 2005 – 2010 
Carta Sociala Europeana Revizuita 
Carta Drepturilor Fundamentale in Uniunea Europeana 
Declaratia Universala a Drepturilor Copilului 
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Directiva pentru Tratament Egal 
Directiva pentru Securitate Sociala  
Directiva Ocupationala pentru Securitate Sociala  
Strategia Europeana de Ocupare 
European Charter of Local Self-Government 
 
Alte reglementari si documente comunitare relevante  
 
Al treilea raport de Coeziune – Un nou parteneriat pentru coeziune, 2004  
Regulamentul Consiliului Comunitatii Europenenr. 1260/1999 privind prevederile 
generale ale Fondurilor Structurale  
Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Planurilor si Documentelor de Programare 
pentru Fondurile Structurale (Vademecum for Structural Funds Plans and Programming 
Documents)  
Comunicarea Comisiei COM (2003)110 final, privind orientarile indicative pentru Tarile 
Candidate  
Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1685/2000 privind reguli detaliate 
pentru implementarea Regulamentului 1260/1999 in ceea ce priveste eligibilitatea 
cheltuielilor aferente operatiunilor co-finantate de catre Fondurile Structurale  
Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1783/1999 privind Fondul European 
de Dezvoltare Regionala  
Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1784/1999 privind Fondul Social 
European  
Proiectele de regulamente comunitare privind managementul Fondurilor Structurale si 
de Coeziune in perioada 2007-2013 
Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul Social 
European  
Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul 
European de Dezvoltare Regionala  
Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul Social 
European  
 
Legislatia nationala 
 
Tratatul de Aderare al Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana - 2005  
Planul National de Dezvoltare 2004 – 2006 si 2007 – 2013 
Primul Document Consultativ pentru PND 2007-2013  
Al Doilea Document Consultativ pentru PND 2007-2013  
Al Treilea Document Consultativ pentru PND 2007-2013  



Strategia de dezvoltare locala a comunei Puiesti pentru perioada 2007 – 2013 
 

 

7

Programarea financiara indicativa PND 2007-2013  
Programul de guvernare 2005 - 2008 
Programele Operational Sectoriale  
Programul Operational Regional 
Strategia de Dezvoltare a Regiunii 7 Centru 2007 – 2013 
 
Transport 
 
Master Plan General de Transporturi 
Liniile directoare pentru realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de 
interes national si European 
Strategia de dezvoltare a sistemului feroviar din Romania in perioada 2001-2010  
Programul prioritar de constructie a autostrazilor din Romania si a drumurilor nationale 
cu patru benzi de circulatie  
 
Educatie 
 
Strategia Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru perioada 2006-2008 
Planul National pentru cercetare-dezvoltare si inovare (PNCDI)  
Strategia descentralizarii invatamantului pre-universitar 
Strategia de formare profesionala continua pe termen scurt si mediu  
Planul National de Actiune pentru Ocupare  
Strategia Nationala de Ocupare  
 
Sanatate 
 
Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii 
 
Asistenta sociala 
 
Planul national antisaracie si promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 
2006 - 2008 
Strategia nationala pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu 
handicap in perioada 2006 - 2013 
Strategia nationala in domeniul prevenirii si combaterii fenomenului violentei in familie 
Planul national de actiune pentru implementarea legislatiei in domeniul protectiei 
drepturilor copilului 
Planul national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii 
Strategia nationala de dezvoltare a serviciilor sociale 
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Strategia nationala de dezvoltare a sistemului de asistenta sociala pentru persoanele 
varstnice in perioada 2005 - 2008 
Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati 
Strategia nationala antidrog in perioada 2005 - 2012 
Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati 
 
Alte norme legislative interne: 
Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala 
HG nr. 1115/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare 
(MO nr. 694 / 02.08.2004)  
HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, 
implementarea si gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 346/20.04.2004)  
HG nr. 1179/2004 pentru modificarea si completarea HG nr. 497/2004 privind stabilirea 
cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor 
structurale (MO nr. 690/30.07.2004)  
Legea nr. 315 privind dezvoltarea regionala in Romania ( MO nr. 577 / 29.06.2004)  
Legea serviciilor publice municipale 
Legea privind finantele publice locale 

 
 

Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse in Programul National 
si Regional de dezvoltare, Primaria Comunei Puiesti isi va desfasura activitatea in 
urmatoarele directii: 
 
1. Dezvoltarea infrastructurii de baza. 
2. Protectia mediului. 
3. Intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei. 
4. Regenerarea rurala.  
 
 Conditii de implementare a strategiei: 

 acordul si sustinerea planului de catre cetateni; 
 sustinerea din partea sectorului privat a strategiei dezvoltarii economice a 

serviciilor; 
 informarea permanenta a cetatenilor privind progresul implementarii 

planului. 
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II.PREZENTAREA GENERALA A COMUNEI PUIESTI 

 
1. Localizare 
 

Comuna Puiesti este alcatuita din sapte localitati, cuprinzand satul Puiestii de 
Jos-care este si centru administrativ al comunei, Puiestii de Sus,  Nicolesti, Dascalesti, 
Macrina, Lunca si Plopi. 

Comuna Puiesti are o suprafata de 10.017 ha si se afla la 15 km de orasul 
Ramnicu Sarat. 

Teritoriul administrativ al comunei Puiesti este  cuprins intre coordonalele: 
 latidudine:  45°23'55.67"N 
 longitudine: 27°13'2.92"E. 

 - si este incadrat de urmatorii vecini: 
 la Nord si Est  - judetul Vrancea comunele: Balesti, Sihlea si Cioresti; 
 la Est  - comuna Valcelele si comuna Balta Alba; 
 la Sud  - comunele Ghergheasa, Boldu si Balta Alba; 
 la Vest  - comuna Ramnicelu si judetul Vrancea. 

 
2. Cadrul natural si calitatea factorilor de mediu 
 
2.1 Cadrul natural 
 
 Din punct de vedere geografic teritoriul comunei este situat in Campia Romana, 
respectiv nord-estul Campiei Ramnicului, caracterizata printr-o suprafata relativ plana cu 
zone largi ridicate sau coborate, provocate de depunerile eoliene caracteristice zonelor 
de campie. 

Formele de relief dezvoltate pe loess sunt de dimensiuni reduse, putin rezistente 
in timp. 

In zona se intalnesc depozite de pietrisuri si nisipuri peste care stau depozite 
loessoide cu grosime de 8-15 cm. 
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2.2. Clima si calitatea aerului 
             
  Climatul in care se incadreaza teritoriul este temperat-continental, cu temperaturi 
medii anuale de 10.5˚C, cu ierni geroase si veri secetoase si calduroase.  Temperaturile 
extreme au fost inregistrate in august 1974 de +39˚C si in decembrie 1972 de -37˚C. 

Vanturi care predomina sunt crivatul si austrul. 
Pe teritoriul comunei precipitatiile sunt neregulate, media se situeaza sub limita 

de 600l/mp anual, cantitatile maxime cazand in lunile mai si iunie. 
Vara, ploile sunt reduse si deseori insotite de grindina, iar iarna, ninsorile depun un strat 
mediu de 25 cm de zapada, dar se formeaza frecvent polei, ceata si chiciura. 
 
2.3. Apa 
 

Teritoriul comunei Puiesti se afla in bazinul hidrografic al raului Ramnicu Sarat, 
care il strabate de la S-V la N-E pe o lungime de 8 km. Procesul de eroziune este 
puternic, ceea ce a determinat translatarea unor vetre de sate: Macrina s-a mutat spre 
sud si Plopi spre est. 

In sudul teritoriului curge paraul Boldu, iar in nord paraiele Ruginosul si Paraul 
Negru. Pe vaile acestora s-au format balti si mlastini cum ar fi Cotofasti, Voietin, Puiesti. 

 
 
2.4. Solul si depozite de deseuri 
 
 Relieful Campiei Romane se caracterizeaza prin vai largi si interfluvii netede, 
numite popular campuri, cu mici depresiuni formate prin tasare si sufoziune (crovuri). 

In cadrul Campiei Romane exista trei tipuri genetice de campii: campii 
piemontane, campii de subsidenta si campii tabulare (cu interfluvii intre vai).  

In zona Puiesti tipul genetic de campie este cel tabular, format din depozite de 
loessoide. Predomina cermoziomurile castanii si ciocolatii, cu continut ridicat de humus, 
care sunt deosebit de fertile pentru culturile agricole. 

In albia majora a raului Ramnicu Sarat se gasesc si soluri nisipoase, iar in vaile 
paraielor din nord si sud, in jurul baltilor si lacurilor se intalnesc soluri cu salinitate 
diferita: solonceacuri, soloneturi si solodii. 

 
2.5. Vegetatia si fauna 
 
Vegetatie 
 Legate de conditiile de clima, de soluri, de relief, vegetatia si fauna sunt 
caracteristice zonei de campie. 
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Comuna Puiesti are o vegetatie de stepa, in mare parte defrisata  pentru 
cultivarea terenurilor. Pe teritoriul comunei se gasesc: gramineele, compozitele, 
leguminoasele, umbreliferele sau liliaceele.  

In lunca Ramnicului se gasesc: salcii de nisip, plop, catina, porumbar, visin pitic, 
maces. In zonele de balti si de mlastina se gasesc: lintita, broscarita, stuful, papura, 
tipirigul sau roguzul. 

Pe teritoriul comunei exista plantatii de salcam si de dud. 
 
 

Fauna 
Cele mai raspandite mamifere sunt rozatoarele de camp: popandaul, harciogul, 

sobolanul, iepurele, dihorul, orbetele, dar si vulpea si caprioara. 
Dintre pasari amintim: prepelita, pitpalacul, graurul, ciocarlia, prigoria, eretele, 

vrabia, cioara, sticletele si altele. 
In balti cresc pesti ca: rosioara, crapul, carasul, babusca, iar in imprejurimi serpi, 

soparle, gusteri, broaste, broaste testoase.  
 

 
2.6. Resurse  
 
 Resursele pe care se bazeaza potentialul economic al comunei sunt numai 
resurse proprii (terenuri arabile, pasuni, paduri, produse animaliere si vegetale). 
  
Resurse naturale 
 

Fondul funciar agricol constituie principala sursa naturala a teritoriului comunei, 
functia dominanta in profilul economico-social fiind dezvoltarea agriculturii cu cele doua 
ramuri principale: cultura vegetala si cresterea animalelor. 

Comuna nu beneficiaza de rezerve naturale ce pot fi exploatate cum ar fi: rezerve 
piatra, calcar, izvoare termale, carbune, petrol etc. 
 
3.  Repere istorice 
 

Comuna Puiesti este o comuna cu adanci rezonante si implicatii in trecut, 
deoarece reprezinta un simbol al trecerii peste veacuri, de la stramosii nostri daci, la 
dacoromani si apoi la romanii de astazi. Asezarile comunei sunt vechi incat se pierd in 
negura vremii si se explica printr-o serie de factori, mai ales prin generozitatea 
pamantului care a oferit adapost, resurse materiale si conditii prielnice traiului omenesc. 
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Caracteristica principala a localitatilor comunei Puiesti este continuitatea de locuire, o 
continuitate atestata prin dovezi arheologice si documentare. 
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III.ANALIZA SITUATIEI CURENTE 

 
Evaluarea si examinarea comunei Puiesti se va face pe 6 domenii prioritare care 

sunt cuprinse in prioritatile operationale ale Planului National de Dezvoltare 2007-2013 
care reprezinta “documentul de planificare strategica si programare financiara 
multianuala, aprobat de Guvern si elaborat intr-un larg parteneriat, care va orienta 
dezvoltarea socio-economica a Romaniei in conformitate cu Politica de Coeziune a 
Uniunii Europene” (sursa: sinteza PND 2007-2013). 

Pentru o analiza mai detaliata a celor 6 domenii s-a impartit fiecare in 
subdomenii, dupa cum urmeaza: 

 
 

DOMENII 
 

SUBDOMENII 

Agricultura 
Productia vegetala 
Pomicultura 
Zootehnia 

1.Agricultura, silvicultura si dezvoltare 
rurala 

Silvicultura 
Infrastructura de transport 
Infrastructura de utilitati 
Sanatate 

2. Infrastructura si Mediu 

Mediu 
3. Economic Comert 
4. Turism Turism 

Invatamant 5. Educatie si cultura 
Cultura 
Populatia 6. Resurse Umane 
Servicii Sociale 
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1.Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala 
 
1.1. Agricultura 
 
 Fondul funciar agricol al comunei constituie o resursa naturala importanta pentru 
preocuparile productive ale populatiei locale.  
 

Comuna Puiesti 
SPECIFICARE U.M 

Suprafata % 
TEREN AGRICOL ha 9.017 90.02% 
Arabil ha 7907 78.94% 
Pasune ha 955 9.53% 
Vii ha 174 1.74% 
Livezi ha 4 0.04% 
TEREN NEAGRICOL ha 1.000 9.98% 
Curti-Constructii ha 184 1.84% 
Drumuri si cai ferate  ha 190 1.90% 
Ape ha 143 1.43% 
Terenuri neproductive ha 365 3.64% 
Paduri ha 118 1.18% 
TOTAL TERITORIU ha 10.017 100.00% 
 

Teritoriul comunei Puiesti include o suprafata agricola de 9.017 ha, ceea ce 
reprezinta 90.02 % din intinderea totala a teritoriului administrativ (10.017 ha). 
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Teritoriul administrativ al comunei
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Livezi Curti-Constructii Drumuri si cai ferate 
Ape Terenuri neproductive Paduri

 
 
  
1.2. Productia vegetala 
 

Principalele culturi agricole in comuna Puiesti sunt cele de: grau, secara, porumb, 
floarea soarelui , orz, ovaz, legume. 

 
1.3. Pomicultura 
 

In comuna Puiesti sectorul pomicol nu este foarte dezvoltat, aflandu-se pe 4 ha. 
 

1.4. Zootehnia 
 
 Productia animaliera reprezinta a doua ramura ca si importanta, necesitand insa 
un proces de redresare, atat la efective, cat si la productia realizata. 
   Efectivul de animale la nivelul comunei Puiesti este redat in tabelul urmator:  

Efective de animale- 2007 

- pasari 38.000 
- bovine 2.300 

- caprine 50 



Strategia de dezvoltare locala a comunei Puiesti pentru perioada 2007 – 2013 
 

 

16

- ovine 2300 
- porcine 3000 
- cabaline 550 
- familii de albine 150 

 
 

EFECTIVUL DE ANIMALE

familii de albine 
0.32%

pasari 81.98%

cabaline 1.19%

porcine 6.47%

ovine 4.96%

caprine 0.11%

bovine 4.96%

 
  
 
1.5. Silvicultura 
 
 Padurile ocupa o suprafata de 118 ha, ceea ce reprezenta 1.18% din fondul 
funciar al comunei. 
  
2. Infrastructura si Mediu 
2.1. Infrastructura de transport 
 

Puiesti este o comuna situata in judetului Buzau, strabatuta de: 
o drumul judetean DJ 202 Ramnicu Sarat –Puiesti-Ciorasti-Braila, de la Vest la 

Est, ce deserveste patru din cele sapte sate componente: Puiestii de Sus, 
Puiestii de Jos, Nicolesti si Dascalesti; 

o DJ 202 C Puiestii de Jos-Gugesti; 
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o DC 3 Ramnicelu-Plopi; 
o DC 4 Lunca-Macrina-Nicolesti; 
o DC 5 Macrina-Valcelele; 
o DC  Puiestii de Jos – Ciorasti. 

Satele componente sunt distribuite de o parte si de alta a raului Ramnicu Sarat, iar 
comuna se afla la distanta de: 

- 15 km de orasul Ramnicu Sarat, pe directia DJ 202, 
- 45 km de orasul Buzau, pe directia DJ 202 si E85, 
- 80 km de orasul Braila pe directia DJ 202. 

 
Din centrul comunei se parcurg urmatoarele distante pana la cele mai importante 

cai de acces:  
 Benzinarie – 3km, 
 Gara Ramnicu Sarat – 13 km, 
 Calea industriala Ramnicu Sarat – 13 km, 
 E 85 – 15 km, 
 Port Braila – 85 km, 
 Aeroport Otopeni – 180 km. 

 
Cele mai utilizate mijloace de transport pentru sosirea in comuna Puiesti sunt 

autoturismele proprii, mijloacele de transport in comun (autobuze) si microbuzele.  
Modernizarea drumurilor locale, realizarea de alei pietonale in comuna si 

construirea unui pod peste Ramnicu Sarat pe DJ 202, fac parte din proiectele prioritare 
ale comunei Puiesti in perioada 2007-2013. 
 
2.2. Infrastructura de utilitati 
 
 Satele componente ale comunei Puiesti dispun de o serie de retele si 
echipamente tehnico-edilitare caracterizate printr-un grad de acoperire a teritoriului.  

In comuna Puiesti exista proiect de distributie a apei potabile in sistem centralizat 
care acopera 75% din necesarul comunei, cu termen de finalizare in februarie 2008.  

Localitatile comunei Puiesti nu dispun de un sistem centralizat de canalizare si 
nici de retea de gaz. Gospodariile sunt prevazute haznale de tip rural nevidanjabile si 
fose septice. Apele uzate se deverseaza in puturi absorbante si fose septice. 

Printre proiectele prioritare ale comunei in perioada 2007 – 2013 se numara 
extinderea retelei de alimentare cu apa potabila, realizarea retelei de canalizare si de 
gaz. 
 Incalzirea locuintelor si a cladirilor de utilitate publica se face individual. 
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 Toti locuitorii comunei Puiesti sunt racordati la reteaua electrica. Alimentarea cu 
energie electrica a comunei se face cu o retea de distributie de medie tensiune (LEA 20 
KV), care vine din reteaua de 110 KV. 
 Reteaua de joasa tensiune, tip aerian, destinata consumatorilor casnici si 
iluminatului public, este racordata la posturi de tip aerian. Retelele electrice sunt pe 
stalpi din beton precomprimat tip RENEL, iar iluminatul public se realizeaza cu lampi cu 
vapori de mercur.  
 In comuna exista intrastructura de telefonie fixa, in procent de 100 % si telefonie 
mobila (relelele Vodafone si Cosmote). Exista si infrastructura de cablu TV, pentru 
acoperirea intregului teritoriu, si a retelei de internet in sistem dial-up. . 

Lucrarile de reabilitare a retelei de iluminat public in comuna si montarea unui 
post de transformare se vor face in urmatorii ani. 

Pentru protejarea cetatenilor in cazul situatilor de urgenta, cum ar fi: inundatii, 
incendii, secete, inzapeziri, administratia publica locala va incheia parteneriate cu 
administratiile publice locale invecinate pentru achizitionarea de: autospeciala PSI, 
buldo-excavator, vola, tractor cu remorca.  
 
 
2.3. Sanatate 
 
 In comuna Puiesti, asistenta medicala este aigurata de catre un dispensar uman. 
 In comuna exista si un dispensar veterinar. Ambele institutii isi desfasoara 
activitatea in cladiri corespunzatoare. 

In comuna functioneaza un punct farmaceutic, iar deservirea se face de catre un 
asistent de farmacie. 

Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului uman este proiect 
prioritar in anii 2007-2013.   
 
 
2.4. Mediu 
 

In teritoriu nu exista surse de poluare a mediului cu emanatii nocive.  
Ca proiecte prioritare pentru protejarea mediului in urmatorii 7 ani, amintim: 

realizarea statiei de epurare si tratare a apelor reziduale, lucrari de regularizare a albiei 
paraului si aparari de maluri, realizarea sistemului de colectare, transport si depozitare a 
deseurilor si dotarea cu utilaje si echipamente pentru serviciul de gospodarire comunala 
si salubritate.  
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3. Economic 
 

Functia economica agricola se materializeaza in comuna prin productia agricola 
vegetala si productia animaliera, in conditiile unei dezvoltari reduse a prelucrarii primare 
a acestor produse, acestea fiind destinate majoritar pentru satisfacerea autoconsumului 
populatiei locale, si mai putin pentru valorificari pe piata libera. 

Precaritatea si lipsa unei agrotehnici avansate din gospodariile taranesti, 
practicate pe loturi mici de teren, constituie impedimente privind ridicarea productiei 
agricole si animaliere din cadrul comunei. 

De asemenea, vor trebui solutionate greutatile pe care le intampina populatia in 
valorificarea pe piata libera a produselor agricole in principalele centre de desfacere din 
zona, situate la distante apreciabile de comuna Puiesti. 
 

Mica industrie este reprezentata in comuna de catre societati comerciale care 
desfasoara activitati, cu ar fi: mori, brutarii, prese de ulei, abatoare, gater, etc.  

Din domeniul agricol amintim: 
S.C. MIRACOL PUIESTI 
S.C. AGRORAL SRL 
S.C. ILIAGRO SRL, ETC. 
 

 
4. Turism 

 
In localitate se poate practica turismul rural si ecologic, prin amenajarea retelei in 

cadrul gospodariilor locuitorilor si oferirea de: 
 cazare, 
 posibilitatea petrecerii timpului liber,  
 crearea de unitati de recreere si de divertisment, etc. 

Pentru intreprinzatorii din domeniul turismului, administratia publica locala va 
sustine un program de pregatire.  
 
 
5. Educatie si cultura 
5.1. Invatamant 
 
 In comuna Puiesti  functioneaza trei scoli si cinci gradinite. 

Unitatile de invatamant isi desfasoara activitatea in cladiri proprii, 
corespunzatoare functional. 



Strategia de dezvoltare locala a comunei Puiesti pentru perioada 2007 – 2013 
 

 

20

Proiectele prioritare pentru anii 2007-2013 sunt: amenajarea si dotarea unui 
centru de joaca si recreere pentru copiii comunei si reabilitarea scolilor din satele 
Puiestii de Jos si Nicolesti. 

 
5.2. Cultura  
 
 Pe teritoriul comunei Puiesti functioneaza trei camine culturale.  
 Spiritualitatea crestin-ortodoxa din comuna este reprezentata prin cinci parohii 
care au imprumutat unele elemente din cultul ortodox  si din folclorul tracic al inaintasilor 
nostrii reusind sa se deosebeasca in linii mari si sa creeze astfel stilul local original. 

Proiectele prioritare pentru anii 2007-2013 sunt: reabilitarea celor cinci Biserici din 
comuna si reabilitare si modernizarea caminelor culturale din localitatile Nicolesti si 
Puiesti. 

  
 
Alte institutii importante din comuna Puiesti: 

 Primaria 
 Politia 
 Posta 
 CEC 
 Cooperativa de Credit 

 
6. Resurse Umane 
6.1. Populatia 

  
Posibilitatea de ocupare a fortei de munca in activitatile economice si servicii din 

cadrul comunei nu satisface cerintele resurselor umane de munca . 
Cu toate acestea, in teritoriu exista un disponibil de forta de munca neangajata, 

fapt care genereaza fenomenul de somaj si de migratie a unor locuitori spre alte 
localitati, in cautarea de locuri de munca. Acest fenomen ar putea fi diminuat prin 
diversificarea activitatilor productive si intr-o conjunctura mai favorabila pentru  
prelucrarea resurselor materiale din teritoriu. 

 
Structura etnica si structura dupa religie la recensamantul din 2002 a fost de: 

  
Structura etnicA 

Total 4571 
Romani 4451 
Rromi 120 
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StructurA după religie 

Ortodoxa 4514 
Romano-catolica 2 
Greco-catolica 4 
Adventista de ziua a Saptea 51 

 
   
6.2. Servicii Sociale 
Asistenta sociala 

Serviciul de asistenta sociala este organizat in cadrul primariei ca serviciu 
distinct. 
 
Viata asociativa 
In comuna Puiesti nu functioneaza nicio fundatie umanitara. 
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IV. ANALIZA SWOT 

 

 Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund 
necesitatilor de dezvoltare a comunei Puiesti, in cadrul limitarilor impunse de resursele 
locale disponibile si pentru accesarea fondurilor prin care UE sustine politica de 
dezvoltare regionala s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru 
perioada 2007-2013.  
 Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este 
descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities 
(oportunitati), Threats (riscuri). 

Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de 
modul cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul 
de piata si din directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general 
nu are nici un control. Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, 
performantele acesteia, produsele cheie si pietele strategice. 
 Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si realizarea 
de prezumtii (presupuneri) in zonele asupra carora exista cunostinte mai putin detaliate. 
In urma acestei analize se poate decide daca zona isi poate indeplini planul, si in ce 
conditii. 
 Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele 
slabe" ale comunei. 
 Amenintarile pot fi concrete sau potentiale. 
 In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care trebuie sa stea 
la baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume: 
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1. Viata economica a comunei trebuie revigorata si dezvoltata in toate domeniile 
sale: agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. Credem ca, Consilul Local 
va trebui sa investeasca pentru dezmortirea vietii economice a comunei, este 
considerata prioritatea numar unu pentru ca produce cele mai mari efecte. 

 
2. Trebuie luat in considerare ca infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de 

aceea investitiile trebuie facute dupa criterii economice astfel incat sa produca cele mai 
mari efecte: 

- siguranta locuitorilor comunei impotriva calamitatilor; 
- raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse; 
- raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor. 
 
3. Consideram ca pe langa factorul economic un punct important pentru a creste 

atractivitatea comunei il constituie facilitatile culturale si de agrement pe care le ofera 
Puiesti, astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit. Complementar acest 
lucru va creste si atractivitatea turistica a comunei. 
 

. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

COMUNA  
PUIESTI 

1 
Dezvoltare 
economica 

2
Dezvoltare 

infrastructura

3 
Cresterea 

atractivitatii  

 
Creare locuri de 

munca 

 
Programe de 

formare 
profesionala 

 
 

Competitivitate 

 
 

Confort social 

 
 

Cultural  

 
 

Agrement 
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1. AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA 

 
PU

N
C
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1. Suprafata teritorial-administrativa a comunei Puiesti este de 10.017 ha, din 

care teren arabil 7.907 ha, pasune 955 ha, livezi 4 ha, vii 174 ha, curti-
constructii 184 ha, drumuri si cai ferate 190 ha, ape 143 ha, paduri 118 ha 
si teren neproductiv 365 ha; 

2. Suprafata mare de teren agricol in procent de 87. 46 % (care se preteaza 
unei game largi de culturi agricole cum ar fi: grau, porumb, legume, floarea 
soarelui, orz, ovaz) 

3. Proprietatea privata intr-o pondere mare asupra terenului arabil si 
efectivului de animale; 

4. Efectivul de animale se prezinta astfel: numarul capete de bovine 2.300, 
capete de caprine 50, numarul capete de ovine 2300, numarul capete de 
porcine 3000, capete de cabaline 550, familii de albine 150 si numarul 
capete de pasari 38.000. 

 
 

PU
N

C
TE

 S
LA

B
E 

 
1. In sectoarele din agricultura utilarea tehnica este precara; 
2. Sistemul de colectare, prelucrare si valorificare superioara a produselor 

specifice se face in cantitati mici; 
3. Sistemul de irigatii lipseste in zona; 
4. Fondurile financiare insuficiente pentru modernizarea si popularea 

infrastructurii zootehnice; 
5. Serviciile de consultanta se confrunta cu numarul scazut de specialisti; 
6. Proprietari de teren agricol cu parcele mici, de cateva ha, sunt in numar 

foarte mare; 
7. Centrele de insamantare artificiala sunt inexistente. 
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1. Existenta Planului National Strategic pentru Dezvoltare Rurala; 
2. Aprobarea Programului National – Cadru de Restructurare si 

Modernizare a unor unitati de profil zootehnic si din industria alimentara;
3. Sprijinul oferit de Oficiul Judetean pentru Consultanta Agricola din 

judetul Buzau cu privire la accesarea fondurilor europene; 
4. Existenta cadrului legislativ pentru intemeierea si dezvoltarea 

exploatarilor agricole; 
5. Accesarea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si 

Fondului European pentru Pescuit pentru proiectele de investitii 
realizate dupa 1 ianuarie 2007, pentru finantarea agriculturii si 
dezvoltarii rurale si pisciculturii. 
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1. Numarul de concurenti in crestere pentru produsele agroalimentare de pe 

piata Uniunii Europene; 
2. Absenta unui cadru legal pentru protejarea productiei agricole interne; 
3. Cadrul legislativ instabil; 
4. Slaba informare a producatorilor agricoli cu privire la normele europene; 
5. Resurse financiare reduse pentru finantarea si co-finantarea proiectelor 

finantate prin Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR si FEP; 
6. Cunostinte sumare legate de elaborarea si implementarea proiectelor 

finantate din Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR si FEP; 
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2. INFRASTRUCTURA SI MEDIU 
 

PU
N
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1. Localitati apartinatoare in numar de 7: Puiestii de Sus, Puiestii de Jos, 

Nicolesti, Dascalesti, Macrina, Lunca si Plopi; 
2. Traversarea prin comuna a DJ 202 Ramnicu Sarat-Puiesti-Ciorasti-Braila; 
3. Proiect in derulare pana in februarie 2008, pentru acoperirea a 75% din 

necesarul de apa potabila; 
4. Gospodariile racordate la reteaua electrica si a iluminatului public in 

procent de 100% ; 
5. Existenta retelelor de cablu TV in comuna Puiesti, in procent de 100%; 
6. Infrastructura de internet reprezentata prin sistem dial-up;   
7. Existenta infrastructurii de telefonie mobila si fixa in comuna Puiesti; 
8. Ingrasamintele si pesticidele folosite in cantitati mici; 
9. Existenta unui dispensar medical uman; 
10. Existenta unui dispensar veterinar in comuna Puiesti; 
11. Arhitectura traditionala. 

 
 

PU
N
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1. Reateua de canalizare si reteaua de gaz sunt inexistente in comuna; 
2. Agentii economici nu prea sunt interesati pentru protejarea mediului; 
3. Deversari necontrolate si inexistenta sistemului de canalizare conduc la  

poluarea apelor de suprafata si subterane; 
4. Sisteme de tratare a apei in comuna Puiesti sunt inexistente; 
5. Neexecutarea de lucrari de stabilizare in zonele ce prezinta pericole de 

inundatie si alunecari de teren; 
6. Educatia ecologica superficiala; 
7. Colectarea neselectionata a deseurilor, in vederea reciclarii, refolosirii, 

recuperarii sau valorificarii lor. 
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1. Modernizarea drumurilor locale; 
2. Construirea unui pod peste Ramnicu Sarat pe DJ 202; 
3. Realizarea retelei de alimentare cu apa potabila si extinderea acesteia 

in toate satele comunei; 
4. Realizarea retelei de canalizare ; 
5. Realizarea retelei de gaz; 
6. Realizarea statiei de epurare si tratare a apelor reziduale; 
7. Lucrari de regularizare a albiei paraului si aparari de maluri; 
8. Realizarea sistemului de colectare, transport si depozitare a deseurilor; 
9. Lucrari de reabilitarea retelei de iluminat public in comuna; 
10. Montarea unui post de transformare in comuna; 
11. Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta; 
12. Realizarea de alei pietonale in comuna; 
13. Dotarea cu utilaje si echipamente pentru serviciul de gospodarire 

comunala si salubritate; 
14. Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului uman; 
15. Marirea suportului financiar acordat de Uniunea Europeana prin Fonduri 

Structurale pentru finantarea proiectelor de infrastructura si mediu; 
16. Posibilitatea accesarii unor programe de finantare comunitare ale 

Uniunii Europene pentru sprijinirea dezvoltarii infrastructurii in mediul 
rural, in special FEADR. 
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1. Resurse financiare insuficiente pentru finantarea si co-finantarea 

proiectelor finantate prin Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR 
si FEP; 

2. Cunostinte sumare legate de elaborarea si implementarea proiectelor 
finantate din Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR si FEP; 

3. Informatii sumare legate de normele europene de mediu in randul IMM; 
4. Cunostinte insuficiente legate de elaborarea si implementarea proiectelor 

finantate din Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR si FEP, 
pentru proiecte de infrastructura si mediu; 

5. Indiferenta fata de protectia mediului. 
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3. ECONOMIC 
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1. Materii prime existente pentru industria alimentara: grau, porumb, 

cartofi, legume, floarea soarelui; 
2. Obtinerea produselor ecologice prin existenta potentialului; 
3. Productivitate buna a terenurilor agricole; 
4. Infrastructura dezvoltata in domeniul comertului si alimentatiei publice; 
5. Sustinerea serviciului centrului de consultanta in comuna; 
6. Preocuparea pentru introducerea tehnologiilor noi si pentru activitatea 

de cercetare-dezvoltare. 
 

 

PU
N
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1. Resurse financiare la nivel local insuficiente pentru 

sustinerea/promovarea unor investitii; 
2. Folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate si eficienta economica 

scazuta; 
3. Infrastructura deficitara de asistenta pentru afaceri; 
4. Absenta implementarii sistemului de calitate in cadrul proceselor de 

productie si a produselor; 
5. Lipsa canalelor de colectare a produselor agricole; 
6. Informarea succinta cu privire la normele europene. 
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1. Punerea la dispozitie de terenuri si spatii din comuna care pot fi folosite 

pentru dezvoltari antreprenoriale; 
2. Programe guvernamentale pentru incurajarea initiativelor locale, in 

special in domeniul dezvoltarii zootehniei si a infrastructurii aferente; 
3. Existenta resurselor locale, cum ar fi suprafete de padure si produse 

conexe ale acestora care pot fi valorificate la potentialul maxim al lor; 
4. Programe nationale de sprijinire a IMM prin acordarea de granturi; 
5. Posibilitatea accesarii creditelor cu dobanda subventionata pentru 

crearea de noi locuri de munca in mediul rural; 
6. Programe guvernamentale in derulare de sustinere a sectorului IMM; 
7. Asistenta financiara din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri, prin 

Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR si FEP; 
8. Incheierea de parteneriate a autoritatilor locale, cu investitori locali sau 

straini. 
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1. Legislatia in continua schimbare; 
2. Oferte de creditare greu accesibile (garantii mari); 
3. Datorita infrastructurii sociale neadecvate, raportate la potentialul comunei 

investitorii au un interes scazut pentru inceperea afacerilor in comuna; 
4. Nivelul scazut al taxelor si impozitelor locale; 
5. Rata ridicata a dobanzii la credite; 
6. Cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pietei muncii, 

economiei locale si asistentei sociale in perspectiva; 
7. Receptivitate si flexibilitate scazuta a populatiei locale la cerintele noi ale 

pietei care determina in timp decalaje economice mari; 
8. Numarul in scadere a populatiei active. 
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4. TURISM 
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1. Existenta a 5 biserici crestine care detin obiective culturale religioase cu 

potential turistic; 
2. Capacitate de dezvoltare a agroturismului. 
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1. Resurse financiare insuficiente pentru investitiile autohtone; 
2. Preocuparea populatiei si a autoritatilor locale pentru conservarea mediului 

nu este la nivel ridicat; 
3. Promovarea insuficienta a comunei pentru cresterea numarului de turisti pe 

teritoriul acesteia. 
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R
TU

N
IT

A
TI

  
 
1. Incurajarea unor noi forme de turism (religios, rural, ecologic); 
2. Imbunatatirea conditiilor infrastructurii fizice si de utilitati; 
3. Accesarea programelor de finantare ale Uniunii Europene. 

 
 

 

A
M

EN
IN

TA
R

I 

 
1. Reactia redusa a mediului local la schimbarile si provocarile zilelor noastre, 

conducand la scaderea competitivitatii teritoriului comunei, in favoarea altor 
teritorii, considerate mai interesante de catre turisti si investitorii in turism; 

2. Promovarea insuficienta a zonei pentru atragerea turistilor; 
3. Tranzitul turistic catre alte regiuni. 
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5. EDUCATIE SI CULTURA 

 
PU

N
C

TE
 T

A
R

I 

 
1. Existenta a trei scoli si a cinci gradinite; 
2. Existenta unei biblioteci comunale; 
3. Existenta a trei camine culturale; 
4. Dotari corespunzatoare cu echipament IT si internet in cadrul scolilor; 
5. Majoritatea locuitorilor comunei au un nivelul ridicat de pregatire scolara si 

profesionala. 
 

 

PU
N

C
TE

 
SL

A
B

E

 
1. Scaderea demografica a populatiei va conduce la micsorarea populatiei 

scolarizate in invatamantul primar si gimnazial. 
 
 

 
 

O
PO

R
TU

N
IT

A
TI

 

 
1. Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere pentru copiii 

comunei; 
2. Reabilitarea scolilor din satele Puiestii de Jos si Nicolesti; 
3. Reabilitarea celor cinci Biserici din comuna; 
4. Reabilitare si modernizarea caminelor culturale din localitatile Nicolesti si 

Puiesti; 
5. Politici de stimulare a ocuparii posturilor vacante pentru cadrele didactice si 

a mentinerii cadrelor calificate; 
6. Existenta unor programe comunitare si nationale de asigurare a accesului la 

educatie pentru populatiile dezavantajate. 
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A
M

EN
IN

TA
R

I 

 
 

1. Restrangerea/ inchiderea activitatii scolilor generale din satele 
apartinatoare, cu impact asupra scaderii gradului de instruire scolara in 
comuna. 

 
 

 
 

6. RESURSE UMANE- PIATA MUNCII 
 

PU
N

C
TE

 T
A

R
I 

 
1. Numarul populatiei din comuna inregistrat la recensamantul de 2002 a 

fost de 4571; 
2. Autoritatiile publice locale dotate cu retea de calculatoare, internet si 

servicii gestionate cu sistem IT; 
3. Numar relativ redus al persoanelor inapte de munca; 
4. Infractionalitatea extrem de redusa in comuna; 
5. Ospitalitatea recunoscuta a locuitorilor. 

 
 

PU
N

C
TE

 S
LA

B
E 

 
1. Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban si strainatate, mai cu 

seama a celor cu pregatire profesionala inalta; 
2. Locuitorii zonei au o capacitate financiara relativ scazuta; 
3. Adaptarea mai lenta a populatiei rurale mature si varstnice la 

schimbarile si provocarile lumii actuale, in general, si la fenomenul 
mobilitatii si reconversiei profesionale, in special. 
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O
PO

R
TU

N
IT

A
TI

 

 
1. Exemple de succes ale unor localnici cu initiativa; 
2. Existenta Strategiei Nationale Antisaracie; 
3. Grad relativ redus de inadaptare sociala a locuitorilor comunei; 
4. Posibilitatea accesarii unor programe de finantare guvernamentale 

pentru reconversie profesionala si crearea de noi locuri de munca pentru 
someri; 

5. Grad redus de ocupare profesionala, deci potential important al fortei de 
munca locale, la salarii competitive la nivel regional (fata de polii de 
crestere); 

6. Fondurile comunitare puse la dispozitie dupa ianuarie 2007 in domeniul 
social; 

7. Implicarea autoritatilor locale in problemele comunitatii. 
 

 

A
M

EN
IN

TA
R

I 

 
1. Iesirea persoanelor calificate din viata activa, ceea ce duce la 

micsorarea numarului acestora; 
2. Cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pietei 

muncii, economiei locale si asistentei sociale in perspectiva; 
3. Majorarea numarului somerilor in randul tinerilor absolventi; 
4. Estomparea traditiilor locale, o data cu trecerea timpului. 
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V.OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE 

DURABILA 

 

 Strategia de Dezvoltare Locala a fost realizata pe baza consultarii comunitatii prin 
aplicarea de chestionare, din care reiese interesul acestora pentru obiectivele prezentei 
strategii si pe care le sprijina. 

 
Obiectivele se vor materializa in proiecte, subprograme sau programe care vor 

tine cont de urmatoarele: 
⇒ potrivirea dintre scopurile fixate in obiectivele si programele prezentei Strategii de 

Dezvoltare Locala; 
⇒ gradul de popularizare, care presupune existenta mecanismului de dezbateri si 

consultari; 
⇒ evaluarea constatanta a oportunitatilor realizarii unor investitii in zona de catre 

autoritatea publica, care va lua in calcul nu numai resursele sale financiare 
prezente, ci si cele viitoare, de asemenea optiunile populatiei, astfel incat sa 
incurajeze responsabilitatea comunitara si individuala, precum si parteneriatul in 
realizarea unui proiect de dezvoltare locala; 

⇒ existenta unor resurse financiare limitate, care determina modalitatea de 
cofinantare si mecanismele juridice pe care se intemeiaza un proiect, subprogram 
sau program; 

⇒ implicarea partilor interesate in realizarea unui program, subprogram sau proiect. 
 

Implicarea tuturor partenerilor, cum ar fi societatea civila sau  administratia 
publica locala sau grupuri interesate, este directia cea mai stabila pentru implementarea 
imediata a obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locala. 
 

Strategia de Dezvoltare Locala incepe de la urmatoarele idei de baza: 
⇒ Promovarea imaginii comunei in general si a standardului calitativ al serviciilor din 

comuna; 
⇒ Crearea unor conditii de viata mai bune pentru locuitorii comunei prin infiintarea 

de noi locuri de munca si oferirea de locuinte; 
⇒ Renovarea constructiilor care apartin de patrimoniu; 
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⇒ Informarea asupra oportunitatilor care se regasesc in zona a celor din mediul 
privat care doresc sa investeasca fie in proiecte singulare sau in proiecte de 
parteneriat sau consultari permanente; 

⇒ Acceptarea unei anumite adaptabilitati la schimbarile ce au loc in comuna; 
⇒ Construirea strategiei pe caracterul social al proceselor, pe suportul si 

participarea comunitatii. 
 
 In echivalenta cu ideile de baza ale formularii strategiei si cu posibilitatea de 
dezvoltare a comunei Puiesti, notiunea strategica trebuie exprimata astfel incat 
transcrierea sa intr-un plan strategic sa garanteze prin pachetul de actiuni pe care il 
promoveaza la cresterea economica, cresterea bazei de impozitare, crearea de locuri de 
munca si imbunatatirea calitatii mediului de viata a comunitatii. 

Notiunea strategica de dezvoltare se transpune astfel printr-o dezvoltare 
economica datorata pozitiei geostrategice a comunei, determinata de atragerea de 
investitori, de activitati economice si organizatii in zona. In acest scop, trebuie urmate 
doua directii prioritare: imbunatatirea gradului de atractivitate a comunei (prin 
imbunatatirea imaginii, a calitatii vietii, prin revitalizare) si facilitati de atragere a firmelor 
private (prin investitii in infrastructura, oferta de terenuri si cladiri, servicii strategice, 
facilitati fiscale, etc). 
 
OBIECTIVE GENERALE 
  
Obiectivele principale ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Puiesti sunt: 

o Garantarea factorilor favorabili pentru realizarea unor activitati rentabile in 
agricultura; 

o Acoperirea terenurilor neproductive si a terenurilor degradate prin plantarea 
arborilor; 

o Dezvoltarea si optimizarea infrastructurii de transport, telecomunicatii si energie; 
o Ocrotirea mediului inconjurator prin adaptarea sistematica cu standardele de 

mediu din Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in 
totalitate; 

o Cresterea eficientei actului medical local; 
o Asigurarea accesului permanent al populatiei si al agentilor economici la 

infrastructura edilitara (apa, gaze, cai de transport); 
o Sprijinirea dezvoltarii turismului si a sectorului conex; 
o Crearea conditiilor de desfasurare a activitatilor de invatamant si de amenajare a 

spatiului din cadrul scolilor si gradinitelor la standardele europene; 
o Luarea masurilor de indepartare a diferentelor sociale si imbunatatirea ratei de 

ocupare prin creerea de noi oportunitati investitionale. 
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OBIECTIVE SPECIFICE 
 
1. Agricultura si dezvoltare rurala 
 
Agricultura 

 Dezvoltarea durabila a  economiei rurale; 
 Folosirea eficienta a terenurilor agricole; 
 Optimizarea calitatii productiei si produselor agricole; 
 Dezvoltarea agriculturii durabile prin folosirea unor tehnici pentru adaptabilitatea 

la conditiile climatice. 
 
 
2. Infrastructura si Mediu 
 
Transport 

 Modernizarea drumurilor locale; 
 Realizarea de alei pietonale in comuna; 
 Construirea unui pod peste Ramnicu Sarat pe DJ 202. 

 
Utilitati 

 Realizarea retelei de alimentare cu apa potabila si extinderea acesteia in toate 
satele comunei; 

 Realizarea retelei de canalizare; 
 Realizarea retelei de gaz; 
 Realizarea statiei de epurare si tratare a apelor reziduale; 
 Lucrari de regularizare a albiei paraului si aparari de maluri; 
 Lucrari de reabilitarea retelei de iluminat public in comuna; 
 Montarea unui post de transformare in comuna; 
 Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta; 
 Utilarea lucrarilor de interes public extinse pentru varietatea serviciilor publice 

arondate spatiului rural; 
 Respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna din planul de 

urbanism general. 
 
Sanatate 

 Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului uman; 
 Dezvoltarea infrastructurii de sanatate; 
 Imbunatatirea calitatii serviciilor de asistenta medicala; 
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 Educarea populatiei cu privire la accesarea serviciilor de sanatate la o perioada 
regulata de timp pentru prevenirea situatiilor de urgenta prin sustinerea si 
promovarea modului de viata sanatos. 

 
 
Mediu 
 

 Realizarea sistemului de colectare, transport si depozitare a deseurilor; 
 Dotarea cu utilaje si echipamente pentru serviciul de gospodarire comunala si 

salubritate; 
 Construirea sistemelor specifice de management al deseurilor; 
 Instiintarea locuitorilor comunei asupra consecintelor produse de deversarea 

apelor uzate in locuri neamenajate;  
 Imbunatatirea calitatii managementului deseurilor; 
 Conservarea calitatii mediului pentru a preintampina consecintele negative 

asupra lui; 
 Folosirea cu masura a resurselor de apa; 
 Realizarea sistemului de epurare a apelor uzate; 
 Indepartarea deseurilor de pe domeniul public; 
 Educarea populatiei din comuna pentru colectarea selective a deseurilor; 
 Prevenirea alunecarilor de teren prin impadurirea terenurilor nerentabile. 

 
3. Economie 
 

 Stimularea persoanelor care nu sunt incadrate in activitate prin crearea unor 
programe de ocupare a posturilor in comuna; 

 Organizarea industriei durabile care sa nu deterioreze mediul; 
 Economia productiva de venit la bugetul local; 
 Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locatii specifice si promovarea 

produselor industriale si a serviciilor pe piata interna. 
 
Comert si Servicii 

 Marirea numarului de intreprinderi mici si mijlocii pentru a oferi populatiei zonei o 
gama cat mai larga de servicii. 

 
Mediu de afaceri 

 Dezvoltarea serviciilor si activitatilor productive din comuna de catre 
intreprinzatorii locali. 
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4. Turism 
 

 Sustinerea actiunilor locale prin masuri eficiente de marketing; 
 Practicarea unor produse variate turistice; 
 Reabilitarea si conservarea capitalului turistic;    
 Pregatirea resurselor umane; 
 Crearea parteneriatului public-privat in turism; 
 Dezvoltarea actiunilor de monitorizare si control in turism. 

 
 
5. Educatie si cultura 
 
Invatamant 
 

 Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere pentru copiii comunei; 
 Reabilitarea scolilor din satele Puiestii de Jos si Nicolesti; 
 Accesul liber la sistemul educational perfomant, flexibil si adaptat conditiilor din 

mediul rural; 
 Sprijinirea permanenta a calitatii procesului de invatamant; 
 Crearea unui mediu favorabil populatiei care doreste sa se perfectioneze; 
 Crearea unei baze materiale capabile sa satisfaca nevoile legate de actul 

educational; 
 Indrumarea scolarilor pentru formarea profesionala. 

 
 
Cultura 

 
 Reabilitarea celor cinci Biserici din comuna; 
 Reabilitarea si modernizarea caminelor culturale din localitatile Nicolesti si 

Puiesti; 
 Impartasirea obiceiurilor si traditiilor generatiilor viitoare. 

 
6. Resurse Umane 
 
Populatia 

 Crearea de conditii famililor tinere care doresc sa locuiasca in comuna; 
 Aplicarea unui management corespunzator administrarii fortei de munca. 
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Piata muncii  

 Crearea unui numar suficient de locuri de munca care sa acopere un numar 
variat de domenii de activitate pentru satisfacerea nevoilor de trai; 

 Sprijinirea persoanelor care se afla in somaj pentru a-si gasi un loc de munca. 
 
Servicii Sociale 

 Consolidarea legaturilor interinstitutionale cu cele din societatea civila si cu 
organizatiile neguvernamentale; 

 Semnarea de parteneriate publice private; 
 Extinderea sistemului de  servicii de asistenta sociala si comunitara pentru 

populatia comunei. 
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VI.PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA 

 

1. CONSIDERATII GENERALE 
 
 Planul Local de Actiune – ca instrument de planificare si implementare, contine 
un set de remarci pe domenii de activitate ce se aplica intr-un termen determinat in 
scopul realizarii obiectivelor generale stabilite intr-o strategie. 
           Modul de realizare al Planului Local de Actiune trebuie sa corespunda termenului 
fixat pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Locala.  

Planul Local de Actiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ 
scurt care are la baza resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei 
intr-o zona bine stabilita.  
 Stabilirea Planului Local de Actiune se va face in intrevale cat mai scurte, asfel 
incat tintele fixate sa tina cont de situatia macroeconomica atat la nivel national, regional 
si local cat si de parerile populatiei comunei. Planul local de actiune se va revizui la o 
perioada de 2 ani, dupa recomandarea specialistilor, chiar daca a fost proiectat pe 7 ani, 
pentru a preveni erorile care pot sa apara in privinta proiectiilor resurselor unui proiect. 
 
 
2. PRINCIPII SI CONDITII 
 
 Pentru indeplinirea Planului Local de Actiune, Primaria Comunei Puiesti, ca 
autoritate publica locala, trebuie sa-si intareasca capacitatea institutionala la toate 
nivelele de decizie si executie, aceasta presupunand atragerea si furnizarea de resurse 
financiare suficiente si mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente 
mecanisme de comunicare, dar si analizarea cadrului administrativ de alocare a 
responsabilitatilor. 
 Solutionarea problemelor curente, cat si a celor de perspectiva depinde in foarte 
mare masura de gradul de competenta al conducerii administratiei publice locale. 
 Consolidarea capacitatii institutionale este un proces de durata in care 
administratia publica trebuie sa actioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii 
functionarului public fata de accesul populatiei la activitatea administratiei. 
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 In acest sens, autoritatea locala s-a preocupat permanent de participarea la 
cursuri a functionarilor sai. O alta preocupare a autoritatii locale a fost armonizarea 
procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. 
 In ceea ce priveste relatia cu cetateanul, Autoritatea Publica Locala a demarat un 
amplu proces de consultare a opiniei cetetenilor, cu privire la obiectivele strategice din 
perioada 2007-2013. 
 
3. OBIECTIVE GENERALE 
 

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Puiesti sunt cele 
amintite mai sus in cadrul capitolului V- Obiectivele strategiei locale de dezvoltare 
durabila : 

o Garantarea factorilor favorabili pentru realizarea unor activitati rentabile in 
agricultura; 

o Acoperirea terenurilor neproductive si a terenurilor degradate prin plantarea 
arborilor; 

o Dezvoltarea si optimizarea infrastructurii de transport, telecomunicatii si energie; 
o Ocrotirea mediului inconjurator prin adaptarea sistematica cu standardele de 

mediu din Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in 
totalitate; 

o Cresterea eficientei actului medical local; 
o Asigurarea accesului permanent al populatiei si al agentilor economici la 

infrastructura edilitara (apa, gaze, cai de transport); 
o Sprijinirea dezvoltarii turismului si a sectorului conex; 
o Crearea conditiilor de desfasurare a activitatilor de invatamant si de amenajare a 

spatiului din cadrul scolilor si gradinitelor la standardele europene; 
o Luarea masurilor de indepartare a diferentelor sociale si imbunatatirea ratei de 

ocupare prin creerea de noi oportunitati investitionale. 
 
 
4. CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTONALE A PRIMARIEI 
 
 Respectarea diversitatii si a problemelor specifice comunei si asigurarea 
participarii populatiei la luarea deciziilor ce vizeaza rezolvarea propriilor probleme 
constituie conditiile de baza ale unei dezvoltari social-economice rapide. In acest scop 
autoritatea publica locala, fiind o interfata intre cetatean si nivelul statal, trebuie sa 
elaboreze si sa dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei 
locale reale si consolidarea cadrului institutional. 
 



Strategia de dezvoltare locala a comunei Puiesti pentru perioada 2007 – 2013 
 

 

42

Activitatea publica locala va fi orientata spre: 
⇒ Dezvoltarea durabila a comunitatii se va realiza cu ajutorul unirii eforturilor tuturor 

locuitorilor pentru solutionarea problemelor comune; 
⇒ Dezvoltarea infrastructurii comunitatii (aprovizionarea cu apa, canalizare etc.) 
⇒ Ajustarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de acumulare a 

veniturilor la buget; 
⇒ Elaborarea, aprobarea si controlul strict asupra executarii bugetului. 

 
Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin: 
⇒ Organizarea licitatiilor de cumparare pentru achizitionarea de marfuri, lucrari si 

servicii pentru necesitatile institutiilor bugetare din banii publici; 
⇒ Stoparea cresterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numarului de 

personal angajat in institutiile bugetare, acolo unde este cazul; 
⇒ Sporirea responsabilitatii persoanelor cu functii de raspundere pentru depasirea 

limitelor stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a alocatiilor bugetare; 
⇒ Reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor activitati catre 

sfera privata; 
 
Consolidarea finantelor publice: 
⇒ Asigurarea cu surse financiare a masurilor pentru satisfacerea necesitatilor social-

economice si culturale ale populatiei, pentru dezvoltarea teritoriului subordonat; 
⇒ Intreprinderea unor masuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii si 

mentinerea echilibrului bugetar; 
⇒ Constituirea de fonduri extrabugetare pentru sustinerea unor programe de interes 

local; 
⇒ Sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului ca forta motrice a economiei de piata. 
 
Stabilirea si promovarea parteneriatului: 
⇒ Sprijinirea organizatiilor nonguvernamentale care isi desfasoara activitatea in folosul 

cetateanului; 
⇒ Participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic in domeniile 

social, cultural si de mediu. 
 
Consolidarea managementului administratiei publice locale consta in: 
 
a. Dezvoltarea managementul resurselor umane 

 Preocuparea autoritatii locale pentru pregatirea continua a functionarilor publici pe 
domeniile prioritare dezvoltarii comunei. 
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b. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala 

 Identificarea unui sistem de training adecvat; 
 Identificarea necesitatilor si oportunitatilor de instruire; 
 Corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent. 

 
c. Utilizarea eficienta a resurselor umane 

 Stabilirea regulamentului de organizare si functionare a personalului si a 
regulamentului de ordine interna; 

 Personalul sa lucreze in domenii de activitate bine definite. 
 
d. Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale 

 Responsabilitate functionarilor publici in conformitate cu prevederile legale; 
 Constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat; 
 Transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat; 
 Acordarea de stimulente financiare in functie de eficienta si competivitatea 

activitatilor depuse. 
 
e. Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean 

 Serviciul public orientat in folosul cetateanului; 
 Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntati cetatenii si agentii 

economici; 
 Intarirea si extinderea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional; 
 Comunicare operativa cu cetatenii comunei; 
 Implementarea unui sistem de management al calitatii.  

 
f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice 

 Administrarea corespunzatoare a banilor publici; 
 Programarea eficienta a cheltuielilor si veniturilor; 
 Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte si programe cu finantare 

nerambursabila. 
 
g. Dezvoltarea managementul informatiilor 

 Analizarea nevoilor in domeniul software; 
 Corelarea si integrarea bazelor de date din institutie. 
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5. PROIECTIA FINANCIARA 
 
 Planificarea strategica din punct de vedere financiar este greu de realizat datorita 
schimbarilor legislatiei. Din aceeasi cauza, bugetul local pe urmatorii 7 ani nu se poate 
exprima exact.  
 Repartizarea veniturilor arata gradul mare de dependenta fata de bugetul de stat 
si necesitatea alocarii unor sume care sa permita macar asigurarea unui buget minim de 
functionare. 
 



6. OBIECTIVELE SPECIFICE SI PROIECTE IDENTIFICATE 
 
1.AGRICULTURA, SILVICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA: 

 

 

Obiective Finantare Perioada de 
timp 

Institutii/ 
departamente 
responsabile 

Parteneriat Monitorizare 

Asocierea proprietarilor 
de terenuri agricole in 
organizatii 

Buget local 
Programe de 
finantare fonduri 
europene 

1 an 
Primaria Puiesti 
Directia Agricola 

Parteneriat 
public-privat 

Primaria Puiesti 
Directia Agricola 

Asigurarea rentabilitatii 
in domeniul agricol 

Buget local 
Programe de 
finantare fonduri 
europene 

1 an 
Primaria Puiesti 
Directia Agricola 

Parteneriat 
public 

Primaria Puiesti 
Directia Agricola 

Consilierea   
investitorilor zonali  

Buget local 
Programe de 
finantare fonduri 
europene 

3 ani 
Primaria Puiesti 
Directia Agricola 

Parteneriat 
public 

Primaria Puiesti 
Directia Agricola 

Sustinerea 
intreprinderilor mici si 
mijlocii din industria 
alimentara pentru 
dezvoltare 

Firme Private 2 ani Primaria Puiesti Parteneriat 
public-privat 

Primaria Puiesti 

Sustinerea programului 
de obtinere a 
produselor ecologice 

Buget local 
Programe de 
finantare fonduri 
europene 

2 ani 
Primaria Puiesti 
Directia Agricola 

Parteneriat 
public 

Primaria Puiesti 
Directia Agricola 
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2. INFRASTRUCTURA SI MEDIU 
 

Obiective Finantare Perioada 
de timp 

Institutii/ 
departamente 
responsabile 

Parteneriat Monitorizare 

Modernizarea drumurilor 
locale 

Buget local 
Programe de finantare 
fonduri europene 

3 ani Primaria Puiesti 
Guvernul 
Romaniei 

Primaria Puiesti 

Realizarea de alei 
pietonale in comuna 

Buget local 
Programe de finantare 
fonduri europene 

2 ani Primaria Puiesti 
Guvernul 
Romaniei 

Primaria Puiesti 

Construirea unui pod 
peste Ramnicu Sarat pe 
DJ 202 

Buget local 
Programe de finantare 
fonduri europene 

1 an Primaria Puiesti 
Guvernul 
Romaniei 

Primaria Puiesti 

Realizarea retelei de 
alimentare cu apa 
potabila si extinderea 
acesteia in toate satele 
comunei 

Buget local 
Programe de finantare  
fonduri europene 

3 ani Primaria Puiesti 
Consiliul  
Local 

Primaria Puiesti 

Realizarea retelei de 
canalizare  

Buget local 
Programe de finantare 
fonduri europene 

3 ani Primaria Puiesti 
Consiliu 
Judetean 

Primaria Puiesti 

Realizarea retelei de gaz Buget local 
Programe de finantare 
fonduri europene 

3 ani Primaria Puiesti 
Consiliul  
Local 

Primaria Puiesti 

Realizarea statiei de 
epurare si tratare a apelor 

Buget local 
Programe de finantare 

1 an Primaria Puiesti 
Consiliul  
Local 

Primaria Puiesti 
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Obiective Finantare Perioada 
de timp 

Institutii/ 
departamente 
responsabile 

Parteneriat Monitorizare 

reziduale fonduri europene  
Lucrari de regularizare a 
albiei paraului si aparari 
de maluri 

Buget local 
Programe de finantare 
fonduri europene 

1 an Primaria Puiesti 
Guvernul 
Romaniei 

Primaria Puiesti 

Realizarea sistemului de 
colectare, transport si 
depozitare a deseurilor 

Buget local 
Programe de finantare 
fonduri europene 

1 an Primaria Puiesti 
Guvernul 
Romaniei 

Primaria Puiesti 

Lucrari de reabilitarea 
retelei de iluminat public 
in comuna 

Buget local 
Programe de finantare 
fonduri europene 

1 an Primaria Puiesti 
Consiliul  
Local 

Primaria Puiesti 

Montarea unui post de 
transformare in comuna 

Buget local 
Programe de finantare 
fonduri europene 

1 an Primaria Puiesti 
Consiliul  
Local 

Primaria Puiesti 

Dotari pentru interventii in 
caz de situatii de urgenta 

Buget local 
Programe de finantare 
fonduri europene 

1 an Primaria Puiesti 
Consiliul  
Local 

Primaria Puiesti 

Dotarea cu utilaje si 
echipamente pentru 
serviciul de gospodarire 
comunala si salubritate 

Buget local 
Programe de finantare 
fonduri europene 1 an Primaria Puiesti 

Consiliul  
Local 

Primaria Puiesti 
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3. Economic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obiective Finantare Perioada de 
timp 

Institutii/ 
departamente 
responsabile 

Parteneriat Monitorizare 

 Consilierea 
intreprinzatorilor  care 
doresc sa investeasca 
in dezvoltarea comunei 

Firme Private 2 ani Primaria Puiesti 
Parteneriat public-
privat 

Primaria 
Puiesti 

Sprijinirea 
intreprinderilor mici si 
mijlocii prin asigurarea 
resurselor umane 

Buget local si 
fonduri atrase 

3 ani Primaria Puiesti 
Parteneriat public-
privat 

Primaria 
Puiesti 

Infiintarea unui centru 
de consiliere pentru 
afaceri 

Buget local si 
fonduri atrase 1 an Primaria Puiesti 

Parteneriat public-
privat 

Primaria 
Puiesti 

Acordarea de sprijin 
pentru dezvoltarea 
sectorului privat 

Buget local si 
fonduri atrase  2 ani Primaria Puiesti 

Parteneriat public-
privat 

Primaria 
Puiesti 
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4. Turism 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiective Finantare Perioada de 
timp 

Institutii/ 
departamente 
responsabile 

Parteneriat Monitorizare 

Promovarea zonei prin 
finantarea de programe 

Buget local si 
fonduri atrase  

2 ani Primaria Puiesti Parteneriat public-
privat 

Primaria 
Puiesti 

Sustinerea investitiilor 
din domeniul turismului 

Buget local si 
fonduri atrase 2 ani Primaria Puiesti 

Parteneriat public-
privat 

Primaria 
Puiesti 

Promovarea 
evenimentelor locale 

Buget local si 
fonduri atrase 

3 ani Primaria Puiesti Parteneriat public-
privat 

Primaria 
Puiesti 
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5. Educatie si cultura 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obiective Finantare Perioada 
de timp 

Institutii/ 
departamente 
responsabile 

Parteneriat Monitorizare 

Amenajarea si dotarea 
unui centru de joaca si 
recreere pentru copiii 
comunei 

Buget local 
Programe de finantare 
fonduri europene 

1 an Primaria Puiesti Consiliu Local 
Primaria 
Puiesti 

Reabilitarea scolilor din 
satele Puiestii de Jos si 
Nicolesti 

Buget local 
Programe de finantare 
fonduri europene 

2 ani Primaria Puiesti Consiliu Local 
Primaria 
Puiesti 

Reabilitarea celor cinci 
Biserici din comuna 

Buget local 
Programe de finantare 
fonduri europene 

5 ani Primaria Puiesti Consiliu Local 
Primaria 
Puiesti 

Reabilitare si 
modernizarea caminelor 
culturale din localitatile 
Nicolesti si Puiesti  

Buget local 
Programe de finantare 
fonduri europene 

1 an Primaria Puiesti Consiliu Local 
Primaria 
Puiesti 
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6. Sanatate si protectie sociala 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiective Finantare Perioada 
de timp 

Institutii/ 
departamente 
responsabile 

Parteneriat Monitorizare 

Reabilitarea si dotarea 
corespunzatoare a 
dispensarului uman 

Buget local 
Programe de finantare 
fonduri europene 

1 an Primaria Puiesti 
Consiliu Judetean 
Buzau 

Primaria  
Puiesti 

Protectia civica in zona 
institutiilor de 
invatamant 

Buget local 
Programe de finantare 
fonduri europene 

2 ani Primaria Puiesti Altele 
Primaria 
Puiesti 



VII.VIZIUNEA COMUNITARA 

 
 

Viziunea cetatenilor comunei Puiesti este in spriritul  dezvoltarii  zonei din punct 
de vedere economic si social, prin mai buna valorificare a resurselor locale, atragerea 
investitiilor si investitorilor, revigorarea traditiilor, crearea/reabilitarea infrastructurilor de 
tip urban si punerea in valoare a pozitionarii geografice, in deplin respect fata de mediul 
inconjurator. 

Atat Strategia de Dezvoltare Locala, cat si mecanismele institutionale implicate in 
procesul de implementare trebuie sa tina cont de interesele comunitatii, care au fost 
exprimate prin intermediul sondajului de opinie si se regasesc in portofoliul de proiecte 
prioritare ale comunei. 
 Prin intermediul sondajului de opinie au fost aplicate 500 de chestionare 
cetatenilor comunei Puiesti din judetul Buzau pentru a afla atitudinea locuitorilor cu 
privire la prioritatile de dezvoltare ale comunei pe urmatorii 7 ani. 
  
Rezultatele chestionarului privind Strategia de dezvoltare locala sunt sintetizate mai jos:  
 
 

Nr.crt Intrebarea Foarte 
important Important Oarecare 

importanta
Putin 

important 
Lipsit de 

importanta NS/NR

 
1 

Cat de important 
considerati ca este 
proiectul de 
MODERNIZARE A 
DRUMURILOR 
COMUNALE pentru 
dezvoltarea comunei 
Puiesti? 

32.00% 63.33% 3.67% 1.00% 0.00% 0.00% 

 
2 

Cat de important 
considerati ca este 
proiectul de 
REABILITARE A 
CELOR CINCI 
BISERICI DIN 
COMUNA pentru 
dezvoltarea comunei? 

31.00% 63.33% 4.33% 1.00% 0.33% 0.00% 

 
3 

Cat de important 
considerati ca este 
proiectul de 
CONSTRUIRE A UNUI 
POD PESTE 
RAMNICU SARAT PE 
DJ 202? 

36.33% 55.67% 7.33% 0.67% 0.00% 0.00% 

 
4 

Cat de important 
considerati ca este 
proiectul de 
REABILITARE SI 
MODERNIZARE A 

40.33% 52.00% 6.00% 1.33% 0.33% 0.00% 
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Nr.crt Intrebarea Foarte 
important Important Oarecare 

importanta
Putin 

important 
Lipsit de 

importanta NS/NR
CAMINELOR 
CULTURALE DIN 
LOCALITATILE 
NICOLESTI SI 
PUIESTI pentru 
dezvoltarea comunei 
Puiesti? 

 
5 

Cat de important 
considerati ca este 
proiectul de 
REALIZARE A 
RETELEI DE 
ALIMENTARE CU 
APA POTABILA SI 
EXTINDEREA 
ACESTEIA IN TOATE 
SATELE COMUNEI 
pentru dezvoltarea 
comunei Puiesti? 

35.33% 58.33% 5.67% 0.67% 0.00% 0.00% 

 
6 

Cat de important 
considerati ca este 
proiectul de 
REALIZARE A 
RETELEI DE 
CANALIZARE pentru 
dezvoltarea comunei 
Puiesti? 

39.00% 56.67% 4.33% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
7 
 

Cat de important 
considerati ca este 
proiectul de 
REALIZARE A 
RETELEI 
DEALIMENTARE GAZ 
pentru dezvoltarea 
comunei Puiesti? 

37.33% 58.00% 4.67% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
8 

 
Cat de important 
considerati ca este 
proiectul de 
REALIZARE A 
STATIEI DE 
EPURARE SI 
TRATARE A APELOR 
REZIDUALE pentru 
dezvoltarea comunei 
Puiesti? 

14.67% 80.33% 4.67% 0.33% 0.00% 0.00% 

 
9 

Cat de important 
considerati ca este 
proiectul de de 
REALIZARE A 
LUCRARILOR DE 
REGULARIZARE A 
ALBIEI PARAULUI SI 
APARARI DE MALURI 

49.67% 48.33% 2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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Nr.crt Intrebarea Foarte 
important Important Oarecare 

importanta
Putin 

important 
Lipsit de 

importanta NS/NR
PENTRU 
PREVENIREA SI 
REDUCEREA 
CONSECINTELOR 
DISTRUCTIVE ALE 
INUNDATIILOR pentru 
dezvoltarea comunei 
Puiesti? 

 
10 

Cat de important 
considerati ca este 
proiectul de 
REABILITARE A 
SCOLILOR DIN 
SATELE PUIESTII DE 
JOS SI NICOLESTI 
pentru dezvoltarea 
comunei Puiesti? 

27.67% 65.33% 7.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
11 

Cat de important 
considerati ca este 
proiectul de 
REALIZARE A 
SISTEMULUI DE 
COLECTARE, 
TRANSPORT SI 
DEPOZITARE A 
DESEURILOR   pentru 
dezvoltarea comunei? 

37.33% 58.33% 4.33% 0.00% 0.00% 0.00% 

12 

Cat de important 
considerati ca este 
proiectul de 
REABILITARE SI 
DOTARE  
CORESPUNZATOARE 
A DISPENSARULUI 
UMAN pentru 
dezvoltarea comunei 
Puiesti? 

33.00% 63.67% 3.00% 0.33% 0.00% 0.00% 

13 

Cat de important 
considerati ca este 
proiectul care vizeaza  
LUCRARI DE 
REABILITARE A 
RETELEI DE 
ILUMINAT PUBLIC IN 
COMUNA pentru 
dezvoltarea comunei 
Puiesti? 

43.33% 54.67% 2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

14 

Cat de important 
considerati ca este 
proiectul de MONTARE 
A UNUI POST DE 
TRANSFORMARE IN 
COMUNA IN 
VEDEREA 

40.67% 56.00% 3.00% 0.33% 0.00% 0.00% 
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Nr.crt Intrebarea Foarte 
important Important Oarecare 

importanta
Putin 

important 
Lipsit de 

importanta NS/NR
IMBUNATATIRII 
PARAMETRILOR 
CURENTULUI 
ELECTRIC pentru 
dezvoltarea comunei 
Puiesti? 

15 

Cat de important 
considerati ca este 
proiectul privind  
DOTAREA PENTRU 
INTERVENTII IN CAZ 
DE SITUATII DE 
URGENTA 
(AUTOSPECIALA PSI, 
BULDO-EXCAVATOR, 
VOLA, TRACTOR CU 
REMORCA SI ALTE 
DOTARI) pentru 
dezvoltarea comunei 
Puiesti? 

30.67% 63.33% 5.33% 0.67% 0.00% 0.00% 

16 

Cat de important 
considerati ca este 
proiectul de 
REALIZARE DE ALEI 
PIETONALE IN 
COMUNA pentru 
dezvoltarea comunei 
Puiesti? 

12.33% 67.00% 19.67% 1.00% 0.00% 0.00% 

17 

Cat de important 
considerati ca este 
proiectul de DOTARE 
CU UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE 
PENTRU SERVICIUL 
DE GOSPODARIRE 
COMUNALA SI 
SALUBRITATE 
(MASINA DE 
COLECTARE, 
PUBELE) pentru 
dezvoltarea comunei 
Puiesti? 

23.33% 72.00% 4.33% 0.33% 0.00% 0.00% 

18 

Cat de important 
considerati ca este 
proiectul de 
AMENAJARE SI 
DOTARE A UNUI 
CENTRU DE JOACA 
SI RECREERE 
PENTRU COPIII 
COMUNEI pentru 
dezvoltarea comunei 
Puiesti? 

18.33% 63.67% 11.33% 5.33% 1.00% 0.33% 
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 Cei mai multi (95.33%) dintre subiectii chestionati considera important proiectul 
de MODERNIZARE A DRUMURILOR COMUNALE pentru dezvoltarea comunei 
Puiesti. 

MODERNIZARE A DRUMURILOR COMUNALE

32.00%

63.33%

0.00%
0.00%

1.00%
3.67%

Foarte important Important Oarecare importanta
Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 
 
Din cei chestionati 94.33% considera important proiectul de REABILITARE A CELOR 
CINCI BISERICI DIN COMUNA pentru dezvoltarea comunei Puiesti. 
 

REABILITARE A CELOR CINCI BISERICI DIN COMUNA

31.00%

63.33%

0.00%
0.33%

1.00%

4.33%

Foarte important Important Oarecare importanta
Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

  
CONSTRUIRE A UNUI POD PESTE RAMNICU SARAT PE DJ 202 este considerat 

un proiect important pentru 92% din subiecti chestionati, prin intermediul caruia se 
ajunge la dezvoltarea comunei Puiesti. 
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CONSTRUIRE A UNUI POD PESTE RAMNICUL SARAT PE DJ 202

36.33%

55.67%

0.00%

0.00%

0.67%

7.33%

Foarte important Important Oarecare importanta
Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

 
O mare parte dintre subiectii intervievati (92.33%) este de parere ca 

REABILITARE SI MODERNIZARE A CAMINELOR CULTURALE DIN LOCALITATILE 
NICOLESTI SI PUIESTI este un proiect important pentru dezvoltarea comunei Puiesti. 

 

REABILITARE SI MODERNIZARE A CAMINELOR CULTURALE 
DIN LOCALITATILE NICOLESTI SI PUIESTI

40.33%

52.00%

6.00%

1.33%
0.33%

0.00%

Foarte important Important Oarecare importanta
Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

 
Proiectul de REALIZARE A RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI 

EXTINDEREA ACESTEIA IN TOATE SATELE COMUNEI este considerat important 
pentru dezvoltarea comunei Puiesti de majoritatea populatiei intervievate (96.66%). 
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REALIZARE A RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI 
EXTINDEREA ACESTEIA IN TOATE SATELE COMUNEI

35.33%

58.33%

0.00%
0.00%0.67%

5.67%

Foarte important Important Oarecare importanta
Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

 
Proiectul de REALIZARE A RETELEI DE CANALIZARE este considerat 

important pentru 95.66% din subiectii chestionati. 

REALIZARE A RETELEI DE CANALIZARE

39.00%

0.00%
0.00%

0.00%

4.33%

56.67%

Foarte important Important Oarecare importanta
Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

  
 Aproximativ pentru toti subiectii chestionati considera important proiectul de 
REALIZARE A RETELEI DEALIMENTARE GAZ pentru dezvoltarea comunei Puiesti. 
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REALIZARE A RETELEI DE ALIMENTARE CU GAZ

37.33%

58.00%

4.67%

0.00%
0.00%

0.00%

Foarte important Important Oarecare importanta
Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

 
REALIZARE A STATIEI DE EPURARE SI TRATARE A APELOR REZIDUALE   

este considerat un proiect important de 95% din locuitorii intervievati. 
 

REALIZARE A STATIEI DE EPURARE SI TRATARE A APELOR 
REZIDUALE

14.67%
0.00%0.00%0.33%

4.67%

80.33%

Foarte important Important Oarecare importanta
Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 
 
 
REALIZAREA LUCRARILOR DE REGULARIZARE A ALBIEI PARAULUI SI 

APARARI DE MALURI PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA CONSECINTELOR 
DISTRUCTIVE ALE INUNDATIILOR  pentru comuna Puiesti este considerata 
importanta pentru 98% din membrii zonei. 
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REALIZARE A LUCRARILOR DE REGULARIZARE A ALBIEI 
PARAULUI  SI APARARI DE MALURI PENTRU PREVENIREA SI 

REDUCEREA CONSECINTELOR DISTRUCTIVE ALE 
INUNDATILOR

49.67%

48.33%

2.00%

0.00% 0.00%
0.00%

Foarte important Important Oarecare importanta
Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 
 
Un procent de 93% din persoanele intervievate considera ca proiectul de 

REABILITARE A SCOLILOR DIN SATELE PUIESTII DE JOS SI NICOLESTI este 
important pentru comunitate. 

 

REABILITARE A SCOLILOR DIN SATELE PUIESTII DE JOS SI 
NICOLESTI

27.67%
0.00%

0.00%

0.00%
7.00%

65.33%

Foarte important Important Oarecare importanta
Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 
 
 

 Din cei chestionati 95.66% considera important proiectul de REALIZARE A 
SISTEMULUI DE COLECTARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE A DESEURILOR   in 
scopul dezvoltarii comunei Puiesti. 
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REALIZARE A SISTEMULUI DE COLECTARE, TRANSPORT SI 
DEPOZITARE A DESEURILOR

37.33%

58.33%

4.33%

0.00%0.00%
0.00%

Foarte important Important Oarecare importanta
Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 
 
 
Proiectul de REABILITARE SI DOTARE  CORESPUNZATOARE A 

DISPENSARULUI UMAN este considerat important pentru 96.66% din subiectii 
chestionati. 

REABILITARE SI DOTARE CORESPUNZATOARE A 
DISPENSARULUI UMAN

33.00%
0.00%

0.00%
0.33%

3.00%

63.67%

Foarte important Important Oarecare importanta
Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

  
 Aproximativ pentru toti subiectii chestionati considera important proiectul de 
REABILITARE SI DOTARE  CORESPUNZATOARE A DISPENSARULUI UMAN 
pentru dezvoltarea comunei Puiesti. 
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LUCRARI DE REABILITARE A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN 
COMUNA

43.33%
54.67%

2.00%

0.00% 0.00%
0.00%

Foarte important Important Oarecare importanta
Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

 
 
MONTARE A UNUI POST DE TRANSFORMARE IN COMUNA IN VEDEREA 

IMBUNATATIRII PARAMETRILOR CURENTULUI ELECTRIC este considerat un 
proiect important de 96.67% din locuitorii intervievati. 

 

MONTARE A UNUI POST DE TRANSFORMARE IN COMUNA IN 
VEDEREA IMBUNATATIRII PARAMETRILOR CURENTULUI 

ELECTRIC

40.67%

0.00%

0.00%

0.33%
3.00%

56.00%

Foarte important Important Oarecare importanta
Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 
 
 
DOTAREA PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA 

(AUTOSPECIALA PSI, BULDO-EXCAVATOR, VOLA, TRACTOR CU REMORCA SI 
ALTE DOTARI) pentru comuna Puiesti este considerata importanta pentru 94% din 
membrii zonei. 
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DOTAREA PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE 
URGENTA (AUTOSPECIALA PSI, BULDO- ESCAVATOR, VOLA, 

TRACTOR CU REMORCA SI ALTE DOTARI)

30.67%

63.33%

5.33%

0.67%
0.00%

0.00%

Foarte important Important Oarecare importanta
Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 
 
Un procent de 79.33% din persoanele intervievate considera ca proiectul de 

REALIZARE DE ALEI PIETONALE IN COMUNA este important, iar pentru 20.67% 
dintre cei intervievati acest proiect are o oarecare importanta. 

 

REALIZARE DE ALEI PIETONALE IN COMUNA

12.33%

0.00%

0.00%1.00%

19.67%

67.00%

Foarte important Important Oarecare importanta
Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 
 
 

 Din cei chestionati 95.33% considera important proiectul de DOTARE CU 
UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE GOSPODARIRE COMUNALA 
SI SALUBRITATE (MASINA DE COLECTARE, PUBELE) in scopul dezvoltarii comunei 
Puiesti. 
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DOTARE CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE 
GOSPODARIRE COMUNALA SI SALUBRITATE (MASINA DE 

COLECTARE, PUBELE) 

23.33%

72.00%

4.33%
0.33% 0.00%

0.00%

Foarte important Important Oarecare importanta
Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 
 

Din cei chestionati 82% considera important proiectul de AMENAJARE SI DOTARE A 
UNUI CENTRU DE JOACA SI RECREERE PENTRU COPIII COMUNEI in scopul 
dezvoltarii comunei Puiesti. 

 

AMENAJARE SI DOTARE A UNUI CENTRU DE JOACA SI 
RECREERE PENTRU COPIII COMUNEI

18.33%
0.33%1.00%

5.33%

11.33%

63.67%

Foarte important Important Oarecare importanta
Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 
 
Pe baza acestor chestionare, a analizei situatiei locale, din perspectiva 

potentialului investitor in economia locala a comunei Puiesti, a obiectivelor specifice si a 
proiectelor identificate a fost intocmita Strategia de dezvoltare locala a comunei Puiesti. 
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VIII.PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 

2007-2013 

 

 
1. MODERNIZAREA DRUMURILOR LOCALE 

 
MANAGERUL DE PROIECT /  
SOLICITANT 

Consiliul Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ) 

- 

SURSA DE FINANTARE 
buget local 
fond european pentru dezvoltare rurala  

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN 
FEADR 
Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

AXA PRIORITARA 
AXA PRIORITARA  3 „Imbunatatirea calitatii 
vietii in zonele rurale si diversificarea economiei 
rurale” 

MASURA 
 
 
 
 
DOMENIUL DE APLICABILITATE 

322 Renovarea, dezvoltarea satelor, 
imbunatatirea serviciilor de baza pentru 
economia si populatia rurala si punerea in 
valoare  a mostenirii rurale 
 
a) Crearea si modernizarea infrastructurii fizice 
de baza; 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR 

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare 
Rurala si Pescuit 
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1. MODERNIZAREA DRUMURILOR LOCALE 

 
 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
 

ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
Regiunea 2 – Sud-Est 
Buzau 
Puiesti 
 

 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

OBIECTIVE 

Modernizarea drumurilor locale va avea efecte 
benefice asupra dezvoltarii economice viitoare a 
comunei prin conectarea diferitelor zone la 
drumurile locale, imbunatatirea legaturilor rutiere 
cu comunele invecinate si cu satele 
componente.  
 Va deveni o zona de interes atat pentru 
investitori cat si pentru turistii care tranziteaza 
comuna. 

REZULTATELE OBTINUTE 

- Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri 
locale; 
- Accesul populatiei la locuri de munca, servicii 
medicale, educatie, cultura, recreere; 
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecari;
- Fluidizarea transportului de marfuri cu  impact 
direct asupra dezvoltarii economice teritoriale 
echilibrate. 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Puiesti 
- potentialii investitori 
- participantii la traficul rutier care tranziteaza 
comuna 

ACTIVITATILE PROIECTULUI 
Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
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1. MODERNIZAREA DRUMURILOR LOCALE 

 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 36 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 
 

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 
importanta modernizarea drumurilor locale. 
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2. REABILITAREA CELOR CINCI BISERICI DIN COMUNA 

 
MANAGERUL DE PROIECT /  
SOLICITANT 

Consiliul Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ) 

- 

SURSA DE FINANTARE 
buget local 
buget de stat 
fond european pentru dezvoltare rurala  

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN 
FEADR 
Fondul European pentru Dezvoltare Rurala 

AXA PRIORITARA 
3 „Imbunatatirea calitatii vietii in zonele 
rurale si diversificarea economiei rurale” 

MASURA 
 
 
 
 
DOMENIUL DE APLICABILITATE

322 Renovarea, dezvoltarea satelor, 
imbunatatirea serviciilor de baza pentru 
economia si populatia rurala si punerea in 
valoare  a mostenirii rurale 
 
c) Protejarea patrimoniului cultural si natural 
de interes local 

AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR 

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare 
Rurala si Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
Regiunea 2 – Sud-Est 
Buzau 
Puiesti 
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2. REABILITAREA CELOR CINCI BISERICI DIN COMUNA 

 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

OBIECTIVE 
 

- Proiectul de reabilitare isi propune sa  
refaca: 

o pictura din Biserica,  
o fatada si  
o acoperisul Bisericii. 

        

REZULTATELE OBTINUTE 
- Protejarea monumentelor istorice ale 

comunei  Puiesti - reabilitarea 
monumentelor istorice; 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Puiesti 
- potentialii investitori 
- agentii economici 
- institutiile publice 
- potentialii turisti 

ACTIVITATILE PROIECTULUI 

Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Orga nizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 60 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 
 

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 
importanta reabilitarea celor cinci biserici 
din comuna. 
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3. CONSTRUIREA UNUI POD PESTE RAMNICU SARAT PE DJ 202  
 
MANAGERUL DE PROIECT /  
SOLICITANT 

Consiliul Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ) 
 

- 

SURSA DE FINANTARE 
buget local 
buget de stat 
fond european pentru dezvoltare regionala  

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN 
Fondul European pentru Dezvoltare 
Regionala 

FONDUL EUROPEAN 
POR-Programul Operational Regional 
FEDR- Fondul european de dezvoltare 
regionala 

AXA PRIORITARA 
AXA PRIORITARA 2 - Îmbunătăţirea 
infrastructurii de transport regionale şi 
locale 

DOMENIUL MAJOR DE 
INTERVENTIE 

2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de 
drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv 
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură 

AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 
Locuintelor 
Autoritatea de Management pentru 
Programul Operational Regional 

ORGANISM INTERMEDIAR 
Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Est 
Sediul Central 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 
ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
Regiunea 2 – Sud-Est 
Buzau 
Puiesti 
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3. CONSTRUIREA UNUI POD PESTE RAMNICU SARAT PE DJ 202  

 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

OBIECTIVE 

Prin realizarea acestui proiect se 
urmareste: 

- tranzitul intre localitati sa se faca mai 
rapid; 

- asigura o absorbtie a traficului de 
tranzit pe DJ 202, fiind proiectat sa 
satisfaca fluiditatea traficului. 

REZULTATELE OBTINUTE 
 

- construirea unui pod peste Ramnicu Sarat 
pe DJ 202; 
- realizarea acestui obiectiv de investitii va 
avea efectele pozitive in turism, comert si 
social. 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Puiesti 
- participantii la traficul rutier care 
tranziteaza comuna 

ACTIVITATILE PROIECTULUI 

- Realizarea studiului de fezabilitate 
- Elaborarea proiectului tehnic 
- Aprobarea inceperii proiectului 
- Pregatirea si depunerea cererii de 

finantare 
- Contractarea proiectului 
- Organizarea licitatiilor 
- Monitorizare, evaluare, control 
- Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 12 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 
 

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 
importanta construirea unui pod peste 
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3. CONSTRUIREA UNUI POD PESTE RAMNICU SARAT PE DJ 202  

 
Ramnicu Sarat pe DJ 202. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strategia de dezvoltare locala a comunei Puiesti pentru perioada 2007 – 2013 
 

 

73

 
 

 
4. REABILITAREA SI MODERNIZAREA CAMINELOR CULTURALE DIN 

LOCALITATILE NICOLESTI SI PUIESTI  
 

MANAGERUL DE PROIECT /  
SOLICITANT 

Consiliul Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ) 

- 

SURSA DE FINANTARE 
buget local 
fond european pentru dezvoltare rurala  

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN 
FEADR 
Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

AXA PRIORITARA 
AXA PRIORITARA  3  „Imbunatatirea 
calitatii vietii in zonele rurale si 
diversificarea economiei rurale” 

MASURA 
 
 
 
 
DOMENIUL DE APLICABILITATE

322 Renovarea, dezvoltarea satelor, 
imbunatatirea serviciilor de baza pentru 
economia si populatia rurala si punerea in 
valoare  a mostenirii rurale 
 
b) Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza 
pentru populatia rurala; 

AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR 

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare 
Rurala si Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 
ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 

 
Regiunea 2 – Sud-Est 
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4. REABILITAREA SI MODERNIZAREA CAMINELOR CULTURALE DIN 

LOCALITATILE NICOLESTI SI PUIESTI  
 

JUDETUL 
LOCALITATEA 

Buzau 
Puiesti 
 

 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

OBIECTIVE 

Obiectivele proiectului de reabilitare si 
modernizare a caminelor culturale sunt: 

- imbunatatirea conditiilor de viata a 
populatiei comunei; 

- revigorarea mediului cultural; 
- cresterea consumului de cultura in 

randul fiilor satului.  

REZULTATELE OBTINUTE 
- Reabilitarea si modernizarea 

caminelor culturale din comuna. 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Puiesti 
- tinerii comunei Puiesti 
- potentialii turisti 

ACTIVITATILE PROIECTULUI 

Realizarea studiului de fezabilitate 
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 12 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

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 
importanta reabilitare si modernizarea 
caminelor culturale din localitatile Nicolesti 
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4. REABILITAREA SI MODERNIZAREA CAMINELOR CULTURALE DIN 

LOCALITATILE NICOLESTI SI PUIESTI  
 

si Puiesti. 
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5. REALIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI 

EXTINDEREA ACESTEIA IN TOATE SATELE COMUNEI 
 
MANAGERUL DE PROIECT /  
SOLICITANT 

Consiliul Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ) 

 

SURSA DE FINANTARE 
buget local 
fond european pentru dezvoltare rurala  

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN 
FEADR 
Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

AXA PRIORITARA 
AXA PRIORITARA  3  „Imbunatatirea 
calitatii vietii in zonele rurale si 
diversificarea economiei rurale” 

MASURA 
 
 
 
 
DOMENIUL DE APLICABILITATE

322 Renovarea, dezvoltarea satelor, 
imbunatatirea serviciilor de baza pentru 
economia si populatia rurala si punerea in 
valoare  a mostenirii rurale 
 
a) Crearea si modernizarea infrastructurii 
fizice de baza; 

AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR 

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare 
Rurala si Pescuit 
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5. REALIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI 

EXTINDEREA ACESTEIA IN TOATE SATELE COMUNEI 
 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
Regiunea 2 – Sud-Est 
Buzau 
Puiesti 
 

 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

OBIECTIVE 

Realizarea si extinderea retelei de apa 
urmareste sa atinga urmatoarele obiective: 
- Acoperirea necesarului si satisfacerea 

cerintelor de apa ale populatiei; 
- Utilizarea eficienta a resurselor de apa; 
- Asigurarea serviciilor de apa la tarife 

accesibile; 
- Asigurarea calitatii corespunzatoare a 

apei potabile in toata comuna; 
- identificarea si realizarea unei solutii 

alternative de alimentare cu apa, cum ar 
fi forarea la mare  adancime. 

REZULTATELE OBTINUTE 

- asigurarea necesarului de apa pentru 
locuitorii comunes si agentii economici; 
- reducerea riscului inundatilor asupra 
suprafetelor agricole si localitatilor; 
- diminuarea riscurilor provocate de catre 
seceta prin crearea si utilizarea sistemului 
de irigatii;  
- diminuarea fenomenelor de eroziune si 
degradare a terenurilor.  

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Puiesti 
- potentialii investitori 
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5. REALIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI 

EXTINDEREA ACESTEIA IN TOATE SATELE COMUNEI 
 

- potentialii turisti 

ACTIVITATILE PROIECTULUI 

Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 36 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 
 

Stimularea cooperarii intre autoritatile locale 
si imbunatatirea capacitatii acestora de a 
atrage credite pentru investitii. 
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 
importanta realizarea retelei de alimentare 
cu apa potabila si extinderea acesteia in 
toate satele comunei. 
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6. REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE  
 
MANAGERUL DE PROIECT /  
SOLICITANT 

Consiliul Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ) 

- 

SURSA DE FINANTARE 
buget local 
fond european pentru dezvoltare rurala  

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN 
FEADR 
Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

AXA PRIORITARA 
AXA PRIORITARA  3  „Imbunatatirea 
calitatii vietii in zonele rurale si 
diversificarea economiei rurale” 

MASURA 
 
 
 
 
DOMENIUL DE APLICABILITATE

322 Renovarea, dezvoltarea satelor, 
imbunatatirea serviciilor de baza pentru 
economia si populatia rurala si punerea in 
valoare  a mostenirii rurale 
 
a) Crearea si modernizarea infrastructurii 
fizice de baza; 

AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR 

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare 
Rurala si Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 
ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
Regiunea 2 – Sud-Est 
Buzau 
Puiesti 
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6. REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE  

 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

OBIECTIVE 

Realizarea sistemului de canalizare 
va avea efecte benefice asupra dezvoltarii 
economice a zonei prin crearea de noi 
locuri de munca, care vor stabiliza forta de 
munca in zona si vor creste calificarea 
acesteia. Vor fi revigorate domenii ca 
proiectarea si constructiile.  
Zona va deveni mai atractiva pentru 
investitori, iar activitatea acestora va genera 
venituri suplimentare la bugetul local. 
Proiectul va avea un impact social si 
economic direct asupra comunitatii, prin 
existenta unor resurse financiare pentru 
finantarea si dezvoltarea unor activitati in 
domeniul sanatatii, invatamantului, culturii.  
Personalul solicitantului se va califica si 
experimenta in derularea unor proiecte cu 
finantare externa si vor fi capabili de 
atragerea si derularea ulterioara a altor 
proiecte similare. 

REZULTATELE OBTINUTE 

Realizarea retelei de canalizare va avea 
urmatoarele rezultate: 
- accesul populatiei la infrastuctura edilitara; 
-scaderea factorilor de risc pentru sanatatea 
populatiei; 
- imbunatatirea conditiilor de viata a 
populatiei comunei; 
- scaderea factorului de poluare; 
- reducerea efectelor unor riscuri naturale, 
cum ar fi inundatiile; 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Puiesti 
- potentialii investitori 
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6. REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE  

 
- potentialii turisti 

ACTIVITATILE PROIECTULUI 

Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 36 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 
 

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 
importanta realizarea retelei de canalizare. 
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7. REALIZAREA RETELEI DE GAZ 

 
MANAGERUL DE PROIECT /  
SOLICITANT 

Consiliu Judetean/ 
Consiliul Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ) 

- 

SURSA DE FINANTARE 
buget local 
fond european pentru dezvoltare rurala  

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 
FONDUL EUROPEAN Fondul European pentru Dezvoltare Rurala 

AXA PRIORITARA 
3 „Imbunatatirea calitatii vietii in zonele 
rurale si diversificarea economiei rurale” 

MASURA 
 
 
 
 
DOMENIUL DE APLICABILITATE

322 Renovarea, dezvoltarea satelor, 
imbunatatirea serviciilor de baza pentru 
economia si populatia rurala si punerea in 
valoare  a mostenirii rurale 
 
a) Crearea si modernizarea infrastructurii 
fizice de baza; 

AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR 

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare 
Rurala si Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 
ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
 
Regiunea 2 – Sud-Est 
Buzau 
Puiesti 
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7. REALIZAREA RETELEI DE GAZ 

 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

OBIECTIVE 
 

- Posibilitatea racordarii tuturor 
locuitorilor comunei la reteaua de 
gaz; 

- Racordarea tuturor institutiilor si 
agentilor economici din comuna la 
reteaua de gaz; 

- Eficientizarea consumului de 
energie; 

REZULTATELE OBTINUTE 

- Cresterea nivelului de trai a 
populatiei; 

- Atragerea de investitii; 
- Racordarea la sistemul nationala de 

distributie a gazelor naturale; 
- Protejarea padurilor; 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Puiesti 
- potentialii investitori 
- potentialii turisti 

ACTIVITATILE PROIECTULUI 

Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 36 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 
 

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 
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7. REALIZAREA RETELEI DE GAZ 

 
importanta realizarea retelei de alimentare 
cu gaz metan in comuna. 
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8. REALIZAREA STATIEI DE EPURARE SI TRATARE A APELOR 

REZIDUALE 
 
MANAGERUL DE PROIECT /  
SOLICITANT 

Consiliul Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ) 

 

SURSA DE FINANTARE 
buget local 
fond european pentru dezvoltare rurala  

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 
FONDUL EUROPEAN Fondul European pentru Dezvoltare Rurala 

AXA PRIORITARA 
3 „Imbunatatirea calitatii vietii in zonele 
rurale si diversificarea economiei rurale” 

MASURA 
 
 
 
 
DOMENIUL DE APLICABILITATE

322 Renovarea, dezvoltarea satelor, 
imbunatatirea serviciilor de baza pentru 
economia si populatia rurala si punerea in 
valoare  a mostenirii rurale 
 
a) Crearea si modernizarea infrastructurii 
fizice de baza; 

AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR 

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare 
Rurala si Pescuit 
 
 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

OBIECTIVE Prin aplicarea acestui proiect se vor 
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8. REALIZAREA STATIEI DE EPURARE SI TRATARE A APELOR 

REZIDUALE 
 
 atinge obiectivele: 

- Imbunatatirea infrastructurii de 
mediu; 

- Stabilirea si mentinerea unui 
program de politici de evacuare a 
namolului/biomasei; 

- Stabilirea si mentinerea unui 
program de reducere a infiltratiei 
apelor uzate din canalizare. 

REZULTATELE OBTINUTE 
 

Lucrarile de realizare a statiei de epurare si 
tratare a apelor uzate vor avea urmatoarele 
efecte: 

- Crearea capacitatii pentru tratarea 
apelor uzate casnice si industriale 
din intreaga comuna, care duce la 
ridicarea confortului locuitorilor 
comunei; 

- Racordarea tuturor zonelor din 
comuna la sistemul de canalizare 
pentru o tratare corespunzatoare; 

- Imbunatatirea calitatii apei conform 
ultimelor standarde europene; 

- Namolul rezultat, in cazul in care va fi 
corespunzator, in urma procesului de 
tratare va fi utilizat in agricultura. 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Puiesti 
- potentialii investitori 
- potentialii turisti 

ACTIVITATILE PROIECTULUI 

Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
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8. REALIZAREA STATIEI DE EPURARE SI TRATARE A APELOR 

REZIDUALE 
 

Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 12 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 
 

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 
importanta realizarea statiei de epurare si 
tratare a apelor reziduale. 
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9. LUCRARI DE REGULARIZARE A ALBIEI PARAULUI SI APARARI 

DE MALURI 
 
MANAGERUL DE PROIECT /  
SOLICITANT 

Consiliul Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ) 

- 

SURSA DE FINANTARE 
buget local 
fond european pentru dezvoltare rurala  

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 
FONDUL EUROPEAN Fondul European pentru Dezvoltare Rurala 

AXA PRIORITARA 
1 „ Imbunatatirea competivitatii sectorului 
agricol si forestier” 

MASURA 
 
 
 
 
DOMENIUL DE APLICABILITATE

125 “Imbunatatirea si dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea si 
adaptarea agriculturii si silviculturii” 
 
a) Diminuarea factorilor de risc la eroziune, 
exces de apa si umiditate; 

AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR 

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare 
Rurala si Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 
ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 
 

 
 
Regiunea 2 – Sud-Est 
Buzau 
Puiesti 
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9. LUCRARI DE REGULARIZARE A ALBIEI PARAULUI SI APARARI 

DE MALURI 
 

 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

OBIECTIVE 
 

Obiectivele proiectului lucrari de 
regularizare a albiei paraului si aparari 
de maluri sunt: 
- realizarea de lucrari de aparare 

impotriva inundatiilor; 
- intarirea malurilor in zonele de risc; 
-     refacerea florei spontane; 

REZULTATELE OBTINUTE 
- lucrari de regularizare a albiei 

paraului si aparari de maluri; 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Puiesti 
- potentialii investitori 
- potentialii turisti 

ACTIVITATILE PROIECTULUI 

Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 12 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 
 

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 
importanta realizarea lucrarilor de 
regularizare a albiei paraului si aparari de 
maluri. 
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10. REABILITAREA SCOLILOR DIN SATELE PUIESTII DE JOS SI 
NICOLESTI 

 
MANAGERUL DE PROIECT /  
SOLICITANT 

Consiliul Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ) - 

SURSA DE FINANTARE 
buget local 
buget de stat 
Fondul european de dezvoltare regionala 

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN 
POR-Programul Operational Regional 
FEDR- Fondul european de dezvoltare 
regionala 

AXA PRIORITARA 
AXA PRIORITARA 3 – “Imbunatatirea 
infrastructurii sociale” 

DOMENIUL MAJOR DE 
INTERVENTIE 

3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea 
si echiparea infrastructurii preuniversitare, 
universitare si a infrastructurii pentru 
formare profesionala continua 

AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 
Locuintelor 
Autoritatea de Management pentru 
Programul Operational Regional 

ORGANISM INTERMEDIAR 
Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Est 
Sediul Central 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 
 
ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
 
Regiunea 2 – Sud-Est 
Buzau 
Puiesti 
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10. REABILITAREA SCOLILOR DIN SATELE PUIESTII DE JOS SI 

NICOLESTI 
 

 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

OBIECTIVE 
 

Obiectivele acestui proiect sunt: 
- Reabilitare si modernizarea cladirilor; 
- Dotarea cu echipamente didactice, 

echipamente pentru pregatirea 
profesionala, echipamente IT si 
materiale specifice pentru 
documentare; 

REZULTATELE OBTINUTE 

- Asigurarea calitatii procesului de 
invatamant; 

- Accesul la educatie gratuit a tuturor 
copiilor comunei; 

- Adaptarea la nevoile determinate de 
dorinta de a imbunatati gradul si 
calitatea ocuparii fortei de munca. 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA 

- scolarii comunei Puiesti 

ACTIVITATILE PROIECTULUI 

Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 24 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 
 

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 
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10. REABILITAREA SCOLILOR DIN SATELE PUIESTII DE JOS SI 

NICOLESTI 
 

importanta reabilitarea scolilor din satele 
Puiestii de Jos si Nicolesti. 
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11. REALIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE, TRANSPORT SI 
DEPOZITARE A DESEURILOR 

 
MANAGERUL DE PROIECT /  
SOLICITANT 

Consiliul Judetean/ 
Consiliul Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ) - 

SURSA DE FINANTARE 
buget local 
fond european pentru dezvoltare rurala  

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN 
FEADR 
Fondul European pentru Dezvoltare Rurala 

AXA PRIORITARA 
3 „Imbunatatirea calitatii vietii in zonele 
rurale si diversificarea economiei rurale” 

MASURA 
 
 
 
 
DOMENIUL DE APLICABILITATE

322 Renovarea, dezvoltarea satelor, 
imbunatatirea serviciilor de baza pentru 
economia si populatia rurala si punerea in 
valoare  a mostenirii rurale 
 
a) Crearea si modernizarea infrastructurii 
fizice de baza; 

AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR 

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare 
Rurala si Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 
ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
Regiunea 2 – Sud-Est 
Buzau 
Puiesti 
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11. REALIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE, TRANSPORT SI 

DEPOZITARE A DESEURILOR 
 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

OBIECTIVE 
 

- scaderea costurilor de colectare, 
transport si depozitare; 

- conservarea si protejarea resurselor 
naturale; 

- eliminarea materialelor periculoase 
din volumul total de deseuri; 

- transportul  trebuie sa aiba in dotarea 
tehnica si personal corespunzator 
pentru interventie. 

REZULTATELE OBTINUTE 

- imbunatatirea conditiilor de viata ale 
cetatenilor; 

- promovarea calitatii si eficientei 
activitatilor de salubrizare; 

- dezvoltarea durabila a serviciilor; 
- protectia mediului inconjurator. 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Puiesti 
- potentialii investitori 
- agentii economici 
- institutiile publice 
- potentialii turisti 

ACTIVITATILE PROIECTULUI 

Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 12 luni 
JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in 
Strategia de Dezvoltare Locala. De 
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11. REALIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE, TRANSPORT SI 

DEPOZITARE A DESEURILOR 
 

 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 sistemului de 
colectare, transport si depozitare a 
deseurilor. 
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12. REABILITAREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A 
DISPENSARULUI UMAN 

 
MANAGERUL DE PROIECT /  
SOLICITANT 

Consiliu Judetean/ 
Consiliul Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ) - 

SURSA DE FINANTARE 
buget local 
buget de stat 
Fondul european de dezvoltare regionala 

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN 
POR-Programul Operational Regional 
FEDR- Fondul european de dezvoltare 
regionala 

AXA PRIORITARA 
AXA PRIORITARA 3 – “Imbunatatirea 
infrastructurii sociale” 

DOMENIUL MAJOR DE 
INTERVENTIE 

3.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea 
infrastructurii serviciilor de sanatate 

AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 
Locuintelor 
Autoritatea de Management pentru 
Programul Operational Regional 

ORGANISM INTERMEDIAR 
Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Est 
Sediul Central 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 
ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
 
Regiunea 2 – Sud-Est 
Buzau 
Puiesti  
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12. REABILITAREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A 

DISPENSARULUI UMAN 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

OBIECTIVE 
 

Obiectivele acestui proiect sunt: 
- Reabilitarea fizica a dispensarului 

uman; 
- Achizitionarea de echipamente si 

materiale necesare unei bune 
functionari a dispensarului; 

- Acordarea unor facilitati medicilor 
(locuinta, teren agricol, mijloc de 
transport adecvat zonei). 

REZULTATELE OBTINUTE 

- desfasurarea activitatii de asigurare 
a serviciilor medicale la standardele 
impuse de legislatia in domeniu; 

- acordarea primului ajutor locuitorilor 
solicitanti; 

- indrumarea si coordonarea catre 
spitalele judetene a  persoanelor 
aflate in stare critica; 

- realizarea controlelor de rutina cu 
privire la starea de sanatate a 
populatiei. 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA 

       - locuitorii comunei Puiesti 
       - alte persoane care tranziteaza zona 

ACTIVITATILE PROIECTULUI 

Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 12 luni 
JUSTIFICAREA NECESITATII Proiectul este cuprins ca obiectiv in 



Strategia de dezvoltare locala a comunei Puiesti pentru perioada 2007 – 2013 
 

 

98

 
12. REABILITAREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A 

DISPENSARULUI UMAN 
 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 
 

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 si dotarea 
corespunzatoare a dispensarului uman. 
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13. LUCRARI DE REABILITARE A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN 

COMUNA 
 

MANAGERUL DE PROIECT /  
SOLICITANT 

Consiliul Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ) 

- 

SURSA DE FINANTARE buget local 
 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
 

ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
Regiunea 2 – Sud-Est 
Buzau 
Puiesti  
 

 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

OBIECTIVE 
 

- imbunatatirea retelei de iluminat 
public si cresterea randamentului 
energetic la sistemele de iluminat; 

- aducerea sistemului la standardele 
europene, in acord cu CIE 115/1995; 

- satisfacerea cerintelor de vizibilitate 
pentru drumurile publice 
corespunzator cu norma romana SR 
13433/1999. 

REZULTATELE OBTINUTE 

- marirea gradului de confort din punct 
de vedere al iluminatului public; 

- economii in ceea ce priveste 
consumul de energie; 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Puiesti 
- potentialii investitori 
- agentii economici 
- institutiile publice 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate 
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13. LUCRARI DE REABILITARE A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN 

COMUNA 
 

Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 12 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 
 

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 sunt 
importante lucrarile de reabilitarea a retelei 
de iluminat public in comuna. 
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14. MONTAREA UNUI POST DE TRANSFORMARE IN COMUNA 

 
MANAGERUL DE PROIECT /  
SOLICITANT 

Consiliul Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ) 

- 

SURSA DE FINANTARE buget local 
 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
 

ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
Regiunea 2 – Sud-Est 
Buzau 
Puiesti  
 

 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

OBIECTIVE 
 

- imbunatatirea parametrilor curentului 
electric; 

- eficientizarea consumului de energie;
- asigura intreruperea circuitului 

electric si protejeaza transformatorul 
in cazul unor defecte sau 
suprasarcini ce pot aparea in reteaua 
de joasa tensiune sau de iluminat 
public; 

- asigura alimentarea cu energie 
electrica a iluminatului public pe timp 
de noapte, actionarea facandu-se 
manual sau automat. 

REZULTATELE OBTINUTE 
- montarea unui post de transformare 

in comuna; 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Puiesti 
- potentialii investitori 
- agentii economici 
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14. MONTAREA UNUI POST DE TRANSFORMARE IN COMUNA 

 
- institutiile publice 

ACTIVITATILE PROIECTULUI 

Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 12 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 
 

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 
importanta montarea unui post de 
transformare in comuna. 
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15. DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA 
 

MANAGERUL DE PROIECT /  
SOLICITANT 

Consiliul Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ) 

- 

SURSA DE FINANTARE 
buget local 
Fondul european de dezvoltare regionala 

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN 
FEDR- Fondul european de dezvoltare 
regionala 
POR-Programul Operational Regional 

AXA PRIORITARA 
AXA PRIORITARA 3 – “Imbunatatirea 
infrastructurii sociale” 

DOMENIUL MAJOR DE 
INTERVENTIE 

3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a 
bazelor operationale pentru  interventii in 
situatii de urgenta 

AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 
Locuintelor 
Autoritatea de Management pentru 
Programul Operational Regional 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Dezvoltare Regionala Sud-Est 
 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
 

ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
 
 
Regiunea 2 – Sud-Est 
Buzau 
Puiesti  
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15. DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA 

 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

OBIECTIVE 

Obiectivele proiectului constau in: 
- 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 autoritatilor locale 
pentru gestionarea mai eficienta a 
serviciilor publice descentralizate prin 
continuarea procesului de modernizare 
prin achizitionarea unei autospeciale PSI 
si alte echipamente de interventie pentru 
stingerea incendiilor la nivelul comunei si 
a satelor componente. 

REZULTATELE OBTINUTE 

- compartimentul de voluntariat pentru 
situatii de urgenta mai bine dotat tehnic, 
cu posibilitati de mentinere a functiilor 
institutiilor vitale, a conditiilor de 
comunicare directa si de interventie in 
timp real, in scopul utilizarii optime a 
resurselor aflate la dispozitie in caz de 
necesitate; 

- personal mai bine instruit, cu 
competenta ridicata in utilizarea 
echipamentelor moderne, a inaltei 
tehnologii, in scopul eficientizarii 
serviciilor publice oferite cetatenilor; 

 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Puiesti 
- potentialii investitori 
- potentialii turisti 
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15. DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA 

 

ACTIVITATILE PROIECTULUI 

Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 12 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 
 

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 
important proiectul de dotari pentru 
interventii in caz de situatii de urgenta. 
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16. REALIZAREA DE ALEI PIETONALE IN COMUNA 
 
MANAGERUL DE PROIECT /  
SOLICITANT 

Consiliul Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ) 
 

- 

SURSA DE FINANTARE 
buget local 
fond european pentru dezvoltare rurala  

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 
FONDUL EUROPEAN Fondul European pentru Dezvoltare Rurala 

AXA PRIORITARA 
3 „Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si 
diversificarea economiei rurale” 

MASURA 
 
 
 
 
DOMENIUL DE APLICABILITATE 

322 Renovarea, dezvoltarea satelor, 
imbunatatirea serviciilor de baza pentru 
economia si populatia rurala si punerea in 
valoare  a mostenirii rurale 
 
a) Crearea si modernizarea infrastructurii fizice 
de baza; 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR 

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare 
Rurala si Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
 
Regiunea 2 – Sud-Est 
Buzau 
Puiesti  
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16. REALIZAREA DE ALEI PIETONALE IN COMUNA 

 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

OBIECTIVE 

Prin realizarea acestui proiect se urmareste 
imbunatatirea accesului populatiei si agentilor 
economici la infrastructura de baza. 

REZULTATELE OBTINUTE 
 

- Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri 
locale; 
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecari;

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Puiesti 
- potentialii investitori 
- participantii la traficul rutier care tranziteaza 
comuna 

ACTIVITATILE PROIECTULUI 

- Realizarea studiului de fezabilitate 
- Elaborarea proiectului tehnic 
- Aprobarea inceperii proiectului 
- Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
- Contractarea proiectului 
- Organizarea licitatiilor 
- Monitorizare, evaluare, control 
- Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 24 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 
 

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 importanta realizarea de alei pietonale. 
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17. DOTAREA CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE 

GOSPODARIRE COMUNALA SI SALUBRITATE 
 

MANAGERUL DE PROIECT /  
SOLICITANT 

Consiliul Judetean/ 
Consiliul Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ) 

- 

SURSA DE FINANTARE 
buget local 
buget de stat 
fond european pentru dezvoltare rurala  

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN 
FEADR 
Fondul European pentru Dezvoltare Rurala 

AXA PRIORITARA 
3 „Imbunatatirea calitatii vietii in zonele 
rurale si diversificarea economiei rurale” 

MASURA 
 
 
 
 
DOMENIUL DE APLICABILITATE

322 Renovarea, dezvoltarea satelor, 
imbunatatirea serviciilor de baza pentru 
economia si populatia rurala si punerea in 
valoare  a mostenirii rurale 
 
a) Crearea si modernizarea infrastructurii 
fizice de baza; 

AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR 

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare 
Rurala si Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 
ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
Regiunea 2 – Sud-Est 
Buzau 
Puiesti 
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17. DOTAREA CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE 

GOSPODARIRE COMUNALA SI SALUBRITATE 
 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

OBIECTIVE 
 

- Achizitionarea de masini de 
colectare, pubele; 

- Crearea unui spatiu de depozitare 
temporara a deseurilor; 

- Colaborarea cu comunele invecinate;
- Angajarea de personal si pregatirea 

acestuia. 

REZULTATELE OBTINUTE 
- Dotarea cu utilaje si echipamente 

pentru serviciul de gospodarire 
comunala si salubritate. 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Puiesti 
- potentialii investitori 
- agentii economici 
- institutiile publice 
- potentialii turisti 

ACTIVITATILE PROIECTULUI 

Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 12 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 
 

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 
importanta. Dotarea cu utilaje si 
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17. DOTAREA CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE 

GOSPODARIRE COMUNALA SI SALUBRITATE 
 

echipamente pentru serviciul de 
gospodarire comunala si salubritate. 
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18.  AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI CENTRU DE JOACA SI 

RECREERE PENTRU COPIII COMUNEI 
 

MANAGERUL DE PROIECT /  
SOLICITANT 

Consiliul Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ) 

- 

SURSA DE FINANTARE 
buget local 
fond european pentru dezvoltare rurala  

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 
FONDUL EUROPEAN Fondul European pentru Dezvoltare Rurala 

AXA PRIORITARA 
3 „Imbunatatirea calitatii vietii in zonele 
rurale si diversificarea economiei rurale” 

MASURA 
 
 
 
 
DOMENIUL DE APLICABILITATE

322 Renovarea, dezvoltarea satelor, 
imbunatatirea serviciilor de baza pentru 
economia si populatia rurala si punerea in 
valoare  a mostenirii rurale 
 
b) Crearea si si dezvoltarea serviciilor de 
baza pentru populatia rurala; 

AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR 

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare 
Rurala si Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
Regiunea 2 – Sud-Est 
Buzau 
Puiesti 
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18.  AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI CENTRU DE JOACA SI 

RECREERE PENTRU COPIII COMUNEI 
 

 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

OBIECTIVE 
 

Prin amenajarea si dotarea unui centru 
de joaca destinat celor mici, se 
urmareste crerea unui spatiu prietenos, 
familiar, dorit si iubit, care stimuleaza 
imaginatia si creativitatea. Un loc in care 
obiectele de joaca in forme de animale, 
pictate in culori vii, o lume a frumosului 
care ii intampina, stimuland si educand 
simtul artistic al copiilor. 
Prin implementarea acestui proiect, 
autoritatea publica locala se asteapta sa 
atraga atentia celor cu putere 
economica, pentru a demara proiecte de 
mai mare amploare in comunitate.  

REZULTATELE OBTINUTE 

-  acces la centru de joaca a tuturor 
copiilor comunei; 
- stimularea implicarii parintilor in 
educatia copiilor; 
- desfasurarea numeroaselor activitati 
artistice, festive (sarbatorirea zilelor de 
nastere ale copiilor), educative si 
sportive pentru si impreuna cu copiii. 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA 

- copiii comunei Puiesti 

ACTIVITATILE PROIECTULUI 

Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
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18.  AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI CENTRU DE JOACA SI 

RECREERE PENTRU COPIII COMUNEI 
 

Auditul proiectului 
DURATA PROIECTULUI 12 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 
 

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 
importanta amenajarea si dotarea unui 
centru de joaca si recreere pentru copiii 
comunei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


