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INTRODUCERE 

 

1.1 Obiectul studiului 

Elaborarea Studiului de fundamentare privind tipurile de proprietate face parte din demersul 

amplu de actualizare a Planului Urbanistic General și RLU al municipiului Adjud, din județul 

Vrancea. Acest tip de studiu este reprezentat prin elaborarea unor prognoze, reflectând o analiză 

atentă a situaţiei existente şi o evidenţiere a disfuncţionalităţilor şi priorităţilor care trebuie luate în 

seamă.  

Prezentul studiu se bazează pe informații publice (documente de raportare și informare a 

publicului, planuri și documente strategice locale) și date oficiale furnizate de autoritățile locale.  

Informațiile cuprinse vor defini direcțiile și principiile ce vor sta la baza Planului Urbanistic General 

al municipiului Adjud pentru armonizarea principalelor domenii de activitate cu utilizarea rațională 

a resurselor naturale, în scopul dezvoltării durabile a municipiului.  

Proprietatea, subiectul central al acestui studiu de fundamentare, este un concept complex, cu o 

încărcătură juridică, filosofică şi economică. Astfel, în sens juridic proprietatea reprezintă „dreptul 

de a utiliza şi de a dispune de un bun, într-un mod excesiv şi absolut, sub rezerva unor limitări 

precizate delegiuitor”. 

Optica juridică a proprietăţii exprimă relaţia de posesiune a ceva de către cineva. Viziunea filosofică 

fundamentează ideea de proprietate, pornind de la personalitatea umană: în proprietate omul se 

implică şi se realizează ca fiinţă totală, manifestându-şi responsabilitatea prin proprietatea pe care 

o posedă, de care dispune şi pe care o integrează social prin folosire eficientă. 

În sens economic, proprietatea este definită ca totalitatea relaţiilor dintre oameni în legătură cu 

bunurile, relaţii legate de norme istoricesc determinate pe plan social. Ca raport socio-economic, 

proprietatea exprimă: 

▪ Dreptul de posesiune al bunurilor; 

▪ Dreptul de dispoziţie asupra obiectului proprietăţii; 

▪ Dreptul de gospodărire, administrare, gestionare a bunurilor; 

▪ Dreptul de a culege roadele utilizării proprietăţii. 

În cadrul acestor atribute, dreptul de posesiune are rol hotărâtor, din acesta decurgând toate 

celelalte. Aceste atribute reprezintă monopolul proprietarului, înstrăinarea lor fiind o funcţie 

exclusivă acestuia: înstrăinarea lor totală generează relaţii de vânzare-cumpărare, donaţie, 

moştenire; iar înstrăinarea lor parţială provoacă relaţii de închiriere, arendare, concesionare. 
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Atributele menţionate ale proprietăţii nu trebuie înţelese simplist, în sensul că se rezumă la puterea 

de „a deţine, a folosi şi a dispune de lucruri”1. 

1.2 Solicitările temei program 

Dezvoltarea durabilă, concept fundamental capabil să satisfacă exigenţele contemporane de natură 

economică, socială, culturală şi ecologică, impune actualizarea Planului Urbanistic General al 

municipiului Adjud, bazată pe analiza situaţiei existente.  

În vederea elaborării studiului s-a ținut cont de o serie de principii de abordare: 

▪ lucru în echipă pluridisciplinară: în acest sens echipa de proiect cuprinde specialiști cu 

experiență din domeniul urbanismului, geografiei, hidrogeologiei, instalațiilor, topografiei; 

▪ consultarea specialiștilor din domeniu: au fost realizate pe parcursul elaborării studiului 

mai multe întâlniri de lucru. 

Metodele de lucru a constat în principal în: 

▪ analize documentare; 

▪ analiza cadrului legislativ; 

▪ analize și prelucrări date statistice; 

▪ reprezentări și analize grafice. 

Studiul de fundamentare privind tipurile de proprietate urmărește:  

▪ Reactualizarea registrului cadastral al municipiului Adjud, al suprafețelor intravilane pentru 

total municipiul Adjud și pentru fiecare localitate aparținătoare acesteia.   

▪ Reactualizarea registrului cadastral al suprafețelor extravilane și intravilane pentru total 

municipiul Adjud și pentru fiecare localitate aparținătoare acesteia.  

Sub aspectul structurilor și cadrelor de proiectare a dezvoltării, pentru Municipiul Adjud sunt 

relevante:  

▪ Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Adjud, județul Vrancea în perioada 2014-2020; 

▪ Planul de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală GAL Cetatea Tamasidava;  

▪ Strategii și planuri de dezvoltare ale judeţului Vrancea; 

▪ Strategii și planuri de dezvoltare ale Regiunii Sud-Est; 

▪ Strategii și planuri naționale care vizează zonele urbane. 

1.3 Cadrul legislativ  

TEMEIUL LEGAL privind conţinutul cadru al PUG şi RLU:  

A. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi 

completările ulterioare: art. 46, art. 46^1, art. 48^1, art. 49  

 
1 Proprietatea în sistemul economiei contemporane, accesat pe http://acuz.net 
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B. ORDINUL MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi 

actualizare a documentaţiilor de urbanism: art. 17, art.23, Anexa 2  

C. Ordinul MLPAT nr.13N/ 1999 - metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUG şi RLU 

D. ORDINUL ANCPI nr. 700 / 2014 (actualizat) privind aprobarea Regulamentului de 

avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară  

D. Ordinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi 

urbanism (P.A.T.U.) 

 

TEMEIUL LEGAL ce vizează aria de activitate a studiului de fundamentare: 

1. Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu actualizările și modificările ulterioare.  

2. Legea Nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia 

3. Hotărârea Guvernului Nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

4. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind 

intocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a 

statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii 
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SITUAȚIA ACTUALĂ  

2.1 Scurtă prezentare a U.A.T. 

Situat în exteriorul Carpaților de Curbură, județul Vrancea, cu o suprafață de aproximativ 4.857 

km2, reprezintă 2,05% din suprafața totală a țării și se învecinează la nord cu județul Bacău, la nord-

est cu județul Vaslui, la est cu județul Galați, la sud-est cu județul Brăila, la sud și la sud-vest cu 

județul Buzău și la vest cu județul Covasna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judeţul Vrancea se întinde pe 4857,03 km2 reprezentând 2% din suprafaţa ţării, ocupând locul 30 

pe ţară ca suprafaţă şi locul 7 ca suprafaţă rurală2. 

Reţeaua de localităţi cuprinde două municipii, Focşani şi Adjud, oraşele Odobeşti, Panciu, 

Mărăşeşti şi 68 de comune cu 331 sate. Aceste localităţi sunt distribuite în proporţie de 53% în 

zona de şes şi 47% în zona de deal şi munte3. 

Municipiul Adjud este situat în partea de nord a județului Vrancea la confluența râului Trotuș cu 

râul Siret, având coordonatele geografice 46°5’30’’ latitudinea nordică și 24°48’20’’ longitudinea 

estică4.  

 
2 Planul Local de Acţiune pentru Mediu, Judeţul Vrancea, anul 2012, p.19 
3 Idem 
4 Memoriu General -  Reactualizare PUG Municipiul Adjud, anul 2014, p.4 

Figura nr. 1 – Localizarea județului Vrancea 
 

http://www.iasi.insse.ro/main.php?id=405
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Teritoriul administrativ al Municipiului Adjud ocupă o suprafaţă totală de 6222,51 ha, din care 

802,54 ha intravilan şi 5419,97 ha extravilan5. 

Vecinătățile teritoriului Municipiului Adjud sunt:  

▪ La Nord – comuna Sascut, județul Bacău; 

▪ La Est – comuna Homocea, județul Vrancea; 

▪ La Sud – comuna Pufești, județul Vrancea;  

▪ La Vest – comuna Ruginești, județul Vrancea și şi comuna Urecheşti jud. Bacău6. 

Din punct de vedere administrativ, în componența Municipiului Adjud se cuprind: Burcioaia, 

localitate situată la 5 km sud de Adjud, Adjudu-Vechi și Șișcani, situate la distanța de 5 și respectiv 7 

km nord față de Adjud7. 

Distanța către municipiile și orașele din județul Vrancea:  

▪ Focșani: 47 km;  

▪ Odobești: 58 km;  

 
5 Raport de Mediu elaborat de către SC Divori Prest SRL Focșani, anul 2016, p.47 
6 https://Adjud.ro/informatie_municipiu/localizare/ 
7 Memoriu General -  Reactualizare PUG Municipiul Adjud, anul 2014, p.4  

Figura nr. 2 – Localizarea Municipiului Adjud în cadrul județului Vrancea 
Sursa: https://Adjud.ro 
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▪ Panciu: 30 km;  

▪ Mărășești: 28 km8. 

Principalele căi rutiere din cadrul Municipiului Adjud sunt, după cum urmează:  

▪ DN 11A: Onești (DN 11) - Adjud - DN 2 - Podul Turcului - Bârlad (DN 24); 

▪ DN 2 (E 85): Limita Jud. BUZĂU - Focșani - Adjud - Limita Jud. Bacău; 

▪ DJ 119 J: Adjud (DN 2 – 230+750) Adjud – Adjudul Vechi - Șișcani;  

▪ DC 19: DN 2 (E 85) – Șișcani; 

▪ DC 22: DN 2 (E 85) – Burcioaia9; 

▪ Drumuri orășenești, sătești și străzi.   

Municipiul Adjud dispune de acces la transportul feroviar care este deservit de magistrala 500 

București (nord) - Ploiești (sud) - Adjud - Bacău - Pașcani - Suceava - Vicșani10.  

Cel mai apropiat aeroport de Municipiul Adjud este cel de la Bacău. Distanța dintre Municipiul 

Adjud și Aeroportul International ,,George Enescu" Bacău este de 55 km și poate fi parcursă cu 

mașina în aproximativ 40 de minute.  

Aflat la o răscruce geografică, județul Vrancea constituie o legătură între marile zone ale Carpaţilor 

Orientali şi Meridionali, Câmpia Siretului şi Câmpia Dunării, precum și între provinciile istorice 

locuite de români: Moldova, Transilvania și Țara Românească, iar ca vad al transhumanței, dinspre 

Țara Bârsei spre Dunăre și Dobrogea11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 https://maps.google.com 
9 HG nr. 782/2014 pentru modificarea anexelor la HG nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a 
drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice 
10 www.cfr.ro 
11 Planul Local de Acţiune pentru Mediu, Judeţul Vrancea, anul 2012, p.19 

https://maps.google.com/
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OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ ȘI PROPRIETATE ASUPRA 

TERENURILOR  

3.1 Domeniul public  

DOMENIUL PUBLIC - cuprinde totalitatea bunurilor care constituie obiectul dreptului de 

proprietate publică al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin 

natura lor sunt de uz sau de interes public şi care care sunt dobândite prin modurile prevăzute de 

lege. 

Între noţiunea de domeniu public şi cea de proprietate publică nu se poate pune semnul egalităţii – 

noţiunea de domeniu public se referă la bunurile care constituie obiectul dreptului de proprietate 

publică în timp ce noţiunea de proprietate publică se referă la un drept subiectiv. 

În funcţie de subiectele dreptului de proprietate, acesta poate fi de interes: 

• Teren aflat în domeniul public de interes național 

• Teren aflat în domeniul public de interes judeţean 

• Teren aflat în domeniul public de interes local 

Bunurile care formează domeniul public se caracterizează prin faptul că sunt inalienabile (nu pot fi 

înstrăinate) și imprescriptibile (nu pot fi urmărite silit sau grevate de diferite obligații – pentru a fi 

sechestrate, preluate spre despăgubire etc). Aparțin domeniului public bogățiile de orice natură ale 

subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic sau care se pot folosi în interes public, 

siturile istorice și arheologice, terenurile pentru rezervații și parcuri naționale, terenurile pentru 

nevoile apărării, fâșia de protecție a frontierei de stat, imobilele din punctele de frontieră sau sedii 

ale ministerelor, primăriilor, ale unităților de învățământ de stat etc12. 

Conţinutul dreptului de proprietate publică este stabilit prin dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 

213/1998, în sensul că statul sau unităţile administrativ-teritoriale exercită posesia, folosinţa şi 

dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public în limitele şi în condiţiile legii13. 

3.1.1. Terenuri proprietate publică de interes național  

Tabel nr. 1 – Terenuri proprietate publică a statului 

TERENURI 

PROPRIETATE 

PUBLICĂ A 

STATULUI 

Terenuri 

arabile 
Vii 

Păduri și 

alte 

terenuri 

cu 

vogetație 

forestiară 

Terenuri 

cu ape și 

ape cu 

stuf 

Căi de 

comunicații 

și căi ferate 

Terenuri 

ocupate cu 

construcții 

și curți 

Terenuri 

degradate și 

neproductive 

Total 

(hectare) 

Ministerul 

Agriculturii și 

Dezvoltării 

Rurale 

1 - - - - - - 1 

Ministerul 81 - 530 170 - - 92 873 

 
12 Considerații privind domeniul public și domeniul privat, Asist. Univ. Dr. Cătălin Băncioi 
13 Domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, Prof. Univ dr. Vasile Negruț, pag. 57 
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TERENURI 

PROPRIETATE 

PUBLICĂ A 

STATULUI 

Terenuri 

arabile 
Vii 

Păduri și 

alte 

terenuri 

cu 

vogetație 

forestiară 

Terenuri 

cu ape și 

ape cu 

stuf 

Căi de 

comunicații 

și căi ferate 

Terenuri 

ocupate cu 

construcții 

și curți 

Terenuri 

degradate și 

neproductive 

Total 

(hectare) 

Mediului 

Ministerul 

Economiei 
313 - - - - - 40 353 

Ministerul 

Transport. 
2 1 - - 62 - - 65 

Ministerul 

Comunicațiilor 

și Socități 

Informaționale 

110 - - - - - - 110 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

- - - - - 1 - 1 

Ministerul 

Justiției 
- - - - - 1 - 1 

Alte Ministere 

și Organe 

Centrale 

- - - - - 2 - 2 

TOTAL 507 1 530 170 62 4 132 1406 

Sursa: Date furnizate de Primăria municipiului Adjud 

3.1.2. Terenuri proprietate publică de interes județean  

Pe teritoriul municipiului Adjud nu se regăsesc terenuri de interes județean aflate în proprietate 

publică14. 

3.1.3. Terenuri proprietate publică de interes local  

Tabel nr. 2 – Terenuri proprietate publică de interes local 

 
Terenuri 

arabile 
Pășuni 

Terenuri 

cu ape și 

ape cu 

stuf 

Căi de 

comunicație 

și căi ferate 

Terenuri 

ocupate cu 

construcții 

și curți 

TOTAL 

(hectare) 

TERENURI 

PROPRIETATE 

PUBLICĂ A 

UAT ADJUD 

110 415 1 45 65 636 

Sursa: Date furnizate de Primăria municipiului Adjud 

3.2 Domeniul privat  

DOMENIUL PRIVAT este alcătuit din bunurile aflate în proprietatea persoanelor fizice, persoanelor 

juridice și ale statului sau unităţilor administrativ-teritoriale și care nu fac parte din domeniul 

public. 

Domeniul privat este format din bunurile mobile și imobile care, potrivit legii sau prin natura lor, 

nu sunt de uz sau de interes public, aflate sau intrate în proprietatea statului sau a unităților 

administrativ teritoriale prin căile și mijloacele prevăzute de lege. Asupra acestor bunuri, statul sau 

unitățile administrativ-teritoriale au un drept de proprietate privată. 
 

14 Date furnizate de Primăria municipiului Adjud 
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În funcţie de subiectele dreptului de proprietate, acesta poate fi de interes: 

▪ Terenuri proprietate privată de interes național 

▪ Terenuri proprietate privată de interes județean  

▪ Terenuri proprietate privată de interes local  

▪ Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice  

Dreptul de proprietate privată al statului sau al unităților administrativ-teritoriale asupra bunurilor 

din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, dacă legea nu dispune altfel. 

Domeniul privat, nefiind afectat unui uz sau interes public nu este supus unui regim juridic special 

și el nu mai trebuie protejat, asa cum este cazul domeniului public. În consecință, domeniul privat 

este alienabil și prescriptibil, însă aceste bunuri sunt inaccesibile, ceea ce înseamnă că acestea nu 

pot fi urmărite de către creditorii administrației și lor nu li se poate aplica execuția silită, respectiv 

ele nu pot constitui o garanție pentru plata datoriilor administrației. 

În ceea ce privește domeniul privat al unităților administrativ teritoriale este de reținut că, 

consiliile locale și cele județene pot hotărî ca bunurile ce aparțin domeniului privat de interes local 

sau județean, după caz, să fie date în administrarea Regiilor Autonome și instituțiilor publice, să fie 

concesionate ori să fie închiriate, sau ele hotărăsc cu privire la cumpărarea și vânzarea bunurilor ce 

fac parte din acest domeniu. Vânzarea, concesionarea, închirierea se fac prin licitație publică 

organizată în condițiile legii15. 

Actele juridice privind înstrăinarea bunurilor aparținând domeniului privat al județelor, orașelor 

sau comunelor, schimburile de terenuri, delimitarea sau partajarea imobilelor aflate în indiviziune 

cu acest domeniu privat, renunțările la drepturi sau recunoașterile de drept în favoarea terțelor 

persoane se pot încheia numai pe baza de expertiză însușită de consiliul local sau județean. 

3.2.1. Terenuri proprietate privată de interes național  

Tabel nr. 3 – Terenuri proprietate privată de interes național 
 Terenuri arabile TOTAL (hectare) 

TERENURI PROPRIETATE PRIVATĂ A 

STATULUI  
1 1 

Sursa: Date furnizate de Primăria municipiului Adjud   

3.2.2. Terenuri proprietate privată de interes județean 

Pe teritoriul municipiului Adjud nu se regăsesc terenuri de interes județean aflate în proprietate 

privată16.  

 
15 www.scribd.com 
16 Date furnizate de Primăria municipiului Adjud 
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3.2.3. Terenuri proprietate privată de interes local  

Tabel nr. 4 – Terenuri proprietate privată a UAT Adjud 

 
Terenuri 

arabile 

Terenuri ocupate cu 

construcții și curți 

Terenuri degradate și 

neproductive 

TOTAL 

(hectare) 

TERENURI 

PROPRIETATE 

PRIVATĂ A UAT ADJUD 

27 49 10 86 

Sursa: Date furnizate de Primăria municipiului Adjud 

3.2.4. Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice  

Suprafețele de teren aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice din municipiul Adjud sunt 

prezentate în tabelele de mai jos:  

Tabel nr. 5 – Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice 

 
Terenuri 

arabile 
Vii Livezi 

Păduri și alte 

terenuri cu 

vegetație 

forestieră 

Terenuri cu 

ape și ape cu 

stuf 

Terenuri 

ocupate cu 

construcții și 

curți 

Terenuri 

degradate și 

neproductive 

TOTAL 

(hectare) 

TERENURI 

PROPRIETATE 

PRIVATĂ A 

PERSOANELOR 

FIZICE 

3056 46 16 14 6 240 7 3385 

Sursa: Date furnizate de Primăria municipiului Adjud 

Tabel nr. 6 – Terenuri proprietate privată a persoanelor juridice 

 
Terenuri 

arabile 
Pășuni Vii Livezi 

Terenuri cu 

ape și ape 

cu stuf 

Terenuri 

ocupate cu 

construcții și 

curți 

Terenuri 

degradate și 

neproductive 

TOTAL 

(hectare) 

TERENURI 

PROPRIETATE 

PRIVATĂ A 

PERSOANELOR 

JURIDICE 

468 58 1 1 21 10 18 577 

Sursa: Date furnizate de Primăria municipiului Adjud 

3.3 Proprietate obștească și cooperatistă  

Tabel nr. 7 – Terenuri proprietate obștească și cooperatistă 

 Pășuni 
TOTAL 

(hectare) 

TERENURI PROPRIETATE 

OBȘTEASCĂ ȘI COOPERATISTĂ 
131 131 

Sursa: Date furnizate de Primăria municipiului Adjud 
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DISFUNCȚIONALITĂȚI 
 

▪ Lipsa planurilor urbanistice zonale pentru suprafeţele anterior introduse în intravilan duc 

la dezvoltări haotice ale fondului construit fără retrageri obligatorii, lipsa aliniamentelor 

lipsa rezolvării reţelelor edilitare astfel încât să fie la maximum exploatate, precum şi lipsa 

drumurilor de deservire pentru noile parcele care să creeze un flux avantajos pentru 

derularea traficului rutier. 

▪ Nu sunt rezervate suprafeţe de teren pentru construcţii de locuinţe* 

 

* acest capitol poate suferi completări în urma consultărilor efectuate cu reprezentanții unității administrativ-

teritoriale  
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MĂSURI NECESARE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR DE 

UTILITATE PUBLICĂ 
 

▪ actualizarea bazei topografice pentru întreg teritoriul municipiului Adjud;  

▪ revizuirea configurației și suprafețelor intravilanelor localităților municipiului Adjud;  

▪ asigurarea amplasamentelor necesare dezvoltării zonei de locuit și realizării obiectivelor de 

utilitate publică în perspectiva ocupării raționale a teritoriului intravilan și implicit a 

creșterii numărului de locuitori;  

▪ asigurarea dreptului de proprietate asupra terenurilor, în baza Legii Fondului Funciar, prin 

punerea în posesia cetățenilor a parcelelor de teren agricol, creează premise noi, de 

dezvoltare a sectorului particular în economia agricolă;  

▪ stabilirea limitei teritoriului intravilan pentru fiecare localitate, organizarea armonioasă a 

zonelor funcționale în teritoriul intravilan propus, asigurarea legăturilor între zonele 

funcționale și între localități; 

▪ rezervarea terenurilor pentru realizarea în perspectiva a unor obiective de interes public; 

▪ se va avea în vedere ca terenurile pe care se vor amplasa construcțiile viitoarelor lucrări 

aferente obiectivelor de utilitate publică, să fie trecute în domeniul public al unității 

administrativ-teritoriale.  
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OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ ȘI CIRCULAȚIA JURIDICĂ A 

TERENURILOR 
 

Pentru fiecare localitate sunt prezentate în planşe proprietatea asupra terenurilor și obiectivele de 

utilitate publică 

▪ S-au marcat obiective de utilitate publică 

▪ S-a identificat tipul de proprietate a terenului din intravilan: 

a) proprietate publică 

b)  proprietate privată 

▪ S-a procedat la determinarea circulaţiei juridice a terenurilor între deţinători în vederea 

realizării noilor obiective de utilitate publică: 

a) terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul public al unităţilor 

administrativ teritoriale 

b) terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul privat al unităţilor 

administrativ teritoriale 

c) terenuri aflate în domeniul privat, destinate concesionării 

 

6.1. Situația circulației terenurilor pe tipuri de proprietate* 

 * informațiile marcate cu galben din cadrul acestui capitol vor fi completate în urma actualizării 

bazei topografice pentru întreg teritoriul municipiului Adjud și a consultărilor efectuate cu 

reprezentanții unității administrativ-teritoriale  

 

Tabel nr. 8 – Terenuri ce se intenționează a fi trecute în domeniul public al municipiului*  

 INTRAVILAN EXISTENT INTRAVILAN PROPUS 

Domeniul public   

 

Tabel nr. 9 – Terenuri ce se intenționează a fi trecute în domeniul privat al municipiului 

 INTRAVILAN EXISTENT INTRAVILAN PROPUS 

Domeniul privat   

 

Terenuri aflate în domeniul privat destinate concesionării  

....................................... 
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6.2 Circulația terenurilor în orașul Adjud  

Tabel nr. 10 -  Terenuri ce se intenționează a fi trecute în domeniul public și privat în orașul Adjud 
 INTRAVILAN EXISTENT % INTRAVILAN PROPUS % 

Domeniul public     

Domeniul privat      

TOTAL  100  100 

 

6.3 Circulația terenurilor în localitatea Adjudu Vechi  

Tabel nr. 11 -  Terenuri ce se intenționează a fi trecute în domeniul public și privat în localitatea 

Adjudu Vechi 
 INTRAVILAN EXISTENT % INTRAVILAN PROPUS % 

Domeniul public     

Domeniul privat      

TOTAL  100  100 

 

6.4 Circulația terenurilor în localitatea Șișcani  

Tabel nr. 12 -  Terenuri ce se intenționează a fi trecute în domeniul public și privat în localitatea 

Șișcani 
 INTRAVILAN EXISTENT % INTRAVILAN PROPUS % 

Domeniul public     

Domeniul privat      

TOTAL  100  100 

 

6.5 Circulația terenurilor în localitatea Burcioaia  

Tabel nr. 13 -  Terenuri ce se intenționează a fi trecute în domeniul public și privat în localitatea 

Burcioaia 
 INTRAVILAN EXISTENT % INTRAVILAN PROPUS % 

Domeniul public     

Domeniul privat      

TOTAL  100  100 
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POLITICI ȘI PROGRAME DE INVESTIȚII PUBLICE 
 

Principii ale dezvoltării locale durabile: 

▪ cetățenii trebuie să se afle în centrul tuturor iniţiativelor de dezvoltare; 

▪ comunităţile umane trebuie încurajate să-și recunoască valorile culturale, morale şi 

spirituale; 

▪ capacitatea comunităţilor de autodeterminare se dezvoltă prin respectarea drepturilor la 

propria dezvoltare; 

▪ este esențială comunicarea între autoritățile locale și cetățeni, participarea democratică a 

acestora la luarea deciziilor; 

▪ conservarea și protecția mediului înconjurător se bazează pe crearea și dezvoltarea 

conștiinței comunitare ecologice; 

▪ încurajarea dezvoltării instituționale se realizează prin construirea unui sistem de 

colaborare între factorii implicați în dezvoltarea locală – învățământ, sănătate, servicii 

publice diverse, instituții descentralizate ale statului și nu în ultimul rând prin parteneriatul 

cu mediul privat. 

Oportunităţi de dezvoltare locală:  

▪ valorificarea oportunităţilor oferite de moștenirea bogată istorică și culturală, dar și de 

cadrul natural specific zonei; 

▪ punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu; 

▪ reabilitarea și dezvoltarea zonelor publice; 

▪ punerea în valoare a tradițiilor, asumarea și definirea unei identități multiculturale și 

promovarea acesteia; 

▪ promovarea evenimentelor culturale și folclorice, promovarea turistică a municipiului;  

▪ concretizarea traseelor turistice și dezvoltarea infrastructurii publice în zonele turistice; 

▪ crearea și dezvoltarea unor centre etnografice/ turistice și integrarea acestora în circuitul 

turistic; 

▪ dezvoltarea structurilor de primire turistică; 

▪ dezvoltarea resurselor umane, ca suport al creșterii economice, prin asigurarea 

oportunităților de instruire și formare care să răspundă cerințelor de pe piața muncii; 

▪ dezvoltarea abilităților antreprenoriale în domeniul agriculturii ecologice şi convenţionale; 

▪ valorificarea de energie din surse regenerabile; 

▪ dezvoltarea proiectelor în domeniul eficienței energetice; 

▪ accesarea și implementarea proiectelor integrate din fonduri europene și naționale;  

▪ crearea de noi zone verzi și de recreere, extinderea, întreținerea și reabilitarea celor 

existente.  
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LISTA PRINCIPALELOR OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ, A 

PROIECTELOR DE DEZVOLTARE ȘI DE RESTRUCTURARE 

 

Principalele obiective de interes public sunt grupate în zona centrală a localităţii. Ele necesită 

reparaţii curente sau capitale (consolidare sau modernizare, după caz). 

Obiectivele de utilitate publică au fost revizuite împreună cu administraţia publică locală şi au fost 

identificate unele oportunităţi în completarea listei acestor obiective. 

Lista obiectivelor de utilitate publică pentru următorii 10 ani cuprinde: 

1. Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul 

general obligatoriu şi a terenurilor de sport aferente din Municipiul Adjud, inclusiv 

reabilitarea termică şi consolidare; 

2. Construcţia/ Reabilitarea/ Modernizarea și echiparea infrastructurii educaţionale 

antepreşcolare (creşe) şi preşcolare (grădiniţe); 

3. Reabilitarea / Modernizarea Colegiului Tehnic „Gheorghe Balş” și a Liceului Emil Botta din 

Municipiul Adjud; 

4. Extindere,  reabilitare, modernizare şi dotare clădiri în vederea înfiinţării unui centru 

cultural, strada Alexandru Ioan Cuza, Municipiul Adjud, judeţul Vrancea; 

5. Consolidare și modernizare sală de sport, strada Costachi Negri; 

6. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii stradale din Municipiul Adjud; 

7. Reabilitare şi modernizare alei pietonale, parcări şi platforme în Municipiul Adjud; 

8. Reabilitarea şi modernizarea infrastructură din mediul rural: Cartier Burcioaia, Sat Adjudu-

Vechi și Sat Şişcani; 

9. Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea Spitalului Municipal Adjud şi a Unității de primiri 

urgenţe (UPU), Municipiul Adjud, inclusiv reabilitare termică; 

10. Reabilitare, consolidare şi modernizare clădire existentă, Centrul de asistenţă pentru 

recuperarea tinerilor cu handicap (CARTHA) din Municipiul Adjud; 

11. Reabilitarea şi modernizarea Stadionului din Municipiul Adjud, judeţul Vrancea; 

12. Reabilitarea energetică completă inclusiv izolarea termică a instituţiilor publice din 

Municipiul Adjud: Staţia de salvare, Casa de Cultură, Biblioteca Municipală, Sediul 

Administrativ (str. Stadionului nr.2), Sediul Impozite şi Taxe; 

13. Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la ansamblurile de locuinţe 

din Municipiul Adjud, inclusiv consolidarea clădirilor; 

14. Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie regenerabilă la 

clădiri ale Unităţii Administrativ Teritoriale  Adjud, Judeţul Vrancea; 
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15. Producerea energiei electrice din surse regenerabile, Municipiul Adjud, Judeţul Vrancea 

(celule fotovoltaice); 

16. Consolidare, reabilitare, modernizare, Piaţa Agroalimentară – Obor, Municipiul Adjud, 

Judeţul Vrancea; 

17. Construire de locuinţe sociale în Municipiul Adjud - 200 de unităţi locative; 

18. Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Adjud; 

19. Construire și dotare/echipare centru after-school în Municipiul Adjud; 

20. Amenajare parcuri de joacă în Municipiul Adjud; 

21. Construire/ modernizare arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi stradale şi parcurilor 

în Municipiul Adjud; 

22. Dezvoltarea capacității administrative în Municipiul Adjud; 

23. Construire alei pietonale și piste pentru bicicliști în Municipiul Adjud; 

24. Modernizarea staţiilor de transport în comun existente şi amenajarea altora noi; 

25. Ecologizarea terenurilor afectate de depozitarea ilegală a deşeurilor menajere şi din 

construcţii. 
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FIȘE DE PROIECT  

 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul 

general obligatoriu şi a terenurilor de sport aferente din Municipiul Adjud, inclusiv 

reabilitarea termică şi consolidare 

Scopul proiectului 
Oferirea de servicii publice de învăţământ moderne prin îmbunătăţirea 

condiţiilor de desfăşurare a activităţilor didactice.  

Obiective specifice 

1) Modernizarea, reabilitarea şi dotarea infrastructurii 

educaţionale;  

2) Extinderea capacităţii instituţiilor de învăţământ;  

3) Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale din învăţământul primar 

și gimnazial. 

Grupuri ţintă 

• Elevii din municipiul Adjud; 

• Cadrele didactice din municipiul Adjud; 

• Populaţia municipiului Adjud; 

• Unităţile economice care activează în municipiul Adjud; 

• Instituţiile publice din municipiul Adjud; 

• Potenţialii investitori. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de 

finanţare; 

Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  

Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  

Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  

Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi 

demararea proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de 

şantier, audit şi publicitate);  

Activitatea 10: Achiziţia dotărilor; 

Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  
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Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  

Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  

Activitatea 14: Asistență tehnică;  

Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  

Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate așteptate  

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea următoarelor instituții de 

învățământ:  

• Şcoala generală nr.1 „Mihail Armencea”  

• Şcoala generală nr.2 „Principele Duda 

• Şcoala generală nr.3 „Angela Gheorghiu”  

• Şcoala generală nr.4 „Mareşal Alexandru Averescu” 

• Şcoala generală Adjudu – Vechi  

• Şcoala generală Şişcani  

• Şcoala generală Burcioaia 

Buget estimat 500.000 euro/proiect 

Surse de finanţare 

▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2018-2024 
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Construcţia/ Reabilitarea/ Modernizarea și echiparea infrastructurii educaţionale 
antepreşcolare (creşe) şi preşcolare (grădiniţe) 

Scopul proiectului 
Oferirea de servicii publice de învăţământ moderne prin diversificarea 

activităţilor didactice.  

Obiective specifice 

1) Modernizarea, reabilitarea şi dotarea infrastructurii 

educaţionale;  

2) Dezvoltarea capacităţii instituţiilor de învăţământ;  

3) Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale din învăţământul 

antepreşcolar și preşcolar. 

Grupuri ţintă 

• Copiii din municipiul Adjud; 

• Cadrele didactice din municipiul Adjud; 

• Populaţia municipiului Adjud; 

• Unităţile economice care activează în municipiul Adjud; 

• Instituţiile publice din municipiul Adjud; 

• Potenţialii investitori. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de 

finanţare; 

Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  

Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  

Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  

Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi 

demararea proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de 

şantier, audit şi publicitate);  

Activitatea 10: Achiziţia dotărilor; 

Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  

Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  

Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  
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Activitatea 14: Asistență tehnică;  

Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  

Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate așteptate  

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea următoarelor instituții de 

învățământ: 

• Grădiniţa nr.1 

• Grădiniţa nr.2 – construcţie nouă 

• Grădiniţa nr.3 

• Grădiniţa nr.4 

• Creşa nr.4 - construcţie nouă 

Buget estimat 400.000 euro/proiect 

Surse de finanţare 

▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2019-2022 
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Reabilitarea / Modernizarea Colegiului Tehnic „Gheorghe Balş” și a Liceului Emil Botta din 
Municipiul Adjud 

Scopul proiectului 
Oferirea de servicii publice de învăţământ moderne prin diversificarea 

activităţilor didactice.  

Obiective specifice 

1) Modernizarea, reabilitarea şi dotarea infrastructurii 

educaţionale;  

2) Dezvoltarea capacităţii instituţiilor de învăţământ;  

3) Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale din învăţământul liceal. 

Grupuri ţintă 

• Elevii din municipiul Adjud; 

• Cadrele didactice din municipiul Adjud; 

• Populaţia municipiului Adjud; 

• Unităţile economice care activează în municipiul Adjud; 

• Instituţiile publice din municipiul Adjud; 

• Potenţialii investitori. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de 

finanţare; 

Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  

Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  

Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  

Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi 

demararea proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de 

şantier, audit şi publicitate);  

Activitatea 10: Achiziţia dotărilor; 

Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  

Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  

Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  

Activitatea 14: Asistență tehnică;  
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Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  

Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate așteptate  

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea următoarelor instituții de 

învățământ: 

• Colegiul Tehnic „Gheorghe Balş” 

• Liceul Emil Botta 

Buget estimat 500.000 euro/proiect 

Surse de finanţare 

▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2018-2022 
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Extindere,  reabilitare, modernizare şi dotare clădiri în vederea înfiinţării unui centru 

cultural, strada Alexandru Ioan Cuza, Municipiul Adjud, judeţul Vrancea 

Scopul proiectului 

Creșterea gradului de acces la programele de educaţie culturală și 

îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor culturale prin 

dotarea corespunzătoare. 

Obiective specifice 

1) Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor culturale; 

2) Oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru 

satisfacerea nevoilor culturale, în scopul creşterii gradului de 

acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală; 

3) Conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în 

valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural 

imaterial; 

4) Educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de 

interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie; 

5) Crearea evenimentelor culturale cu rol educativ şi/sau de 

divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi altele 

asemenea; 

6) Susţinerea expoziţiilor temporare sau permanente, elaborării de 

monografii, susţinerea editării de cărţi şi publicaţii de interes 

local, cu caracter cultural sau tehnico-ştiinţific; 

7) Promovarea turismului cultural de interes local; 

8) Conservarea şi punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor 

şi tradiţiilor; 

9) Organizarea de cursuri de educaţie civică, de educaţie 

permanentă şi formare profesională continuă. 

Grupuri ţintă 

• Populaţia municipiului Adjud; 

• Unităţile economice care activează în municipiul Adjud; 

• Instituţiile publice din municipiul Adjud; 

• Potenţialii investitori; 

• Potenţialii turişti; 

• Persoanele instruite corespunzător în vederea operaționalizării 

proiectului. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea si elaborarea cererii de 

finanţare; 
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Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  

Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  

Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  

Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi 

demararea proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de 

şantier, audit şi publicitate);  

Activitatea 10: Execuţia lucrărilor;  

Activitatea 11: Achiziţia dotărilor; 

Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  

Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  

Activitatea 14: Asistenta tehnică;  

Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  

Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate așteptate  

▪ Creșterea gradului de acces la programele de educaţie culturală; 

▪ Creșterea gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa 

culturală; 

▪ Crearea de evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de 

divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi altele 

asemenea; 

▪ Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor culturale 

prin dotarea corespunzatoare; 

▪ Conservarea şi punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi 

tradiţiilor. 

Buget estimat 500.000 euro 

Surse de finanţare 

▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2018-2021 
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Consolidare și modernizare sală de sport, strada Costachi Negri 

Scopul proiectului 

Dezvoltarea infrastructurii de bază respectiv creşterea suprafeţelor 

amenajate la nivelul municipiului Adjud, prin consolidarea și 

modernizarea unei săli de sport pentru locuitorii orașului. 

Obiective specifice 

1) Creşterea nivelului de educaţie, de socializare şi a stării de 

sănătate a tuturor cetăţenilor (copii, tineri, adulţi, vârstnici şi 

persoane cu handicap) prin practicarea exerciţiilor fizice şi 

sportului în cadrul activităţilor de educaţie fizică şi sport; 

2) Revigorarea activităţilor sportive şi în special a jocului de fotbal; 

3) Oferirea de facilități de recreere şi dezvoltare socială. 

Grupuri ţintă 

• Tinerii din municipiul Adjud; 

• Populaţia municipiului Adjud; 

• Unităţile economice care activează în municipiul Adjud; 

• Instituţiile publice din municipiul Adjud; 

• Potenţialii investitori; 

• Potenţialii turişti. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de 

finanţare; 

Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  

Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  

Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  

Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi 

demararea proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de 

şantier, audit şi publicitate);  

Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 

Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  

Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  
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Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  

Activitatea 14: Asistență tehnică;  

Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  

Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate așteptate  
▪ Consolidarea și modernizarea unei săli de sport în municipiul 

Adjud. 

Buget estimat 200.000 euro 

Surse de finanţare 

▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2020-2024 
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Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii stradale din Municipiul Adjud 

Scopul proiectului 
Îmbunătăţirea accesibilităţii municipiului Adjud prin reabilitarea şi 

modernizarea infrastructurii de transport şi a infrastructurii conexe.  

Obiective specifice 

1) Creşterea gradului de modernizare a străzilor din municipiul 

Adjud; 

2) Îmbunătăţirea aspectului general al municipiului Adjud; 

3) Creşterea atractivităţii municipiului Adjud pentru desfăşurarea 

activităţilor economice; 

4) Creşterea siguranţei rutiere şi fluidizarea traficului rutier;  

5) Protejarea mediului prin reducerea poluării mecanice şi cu gaze.  

Grupuri ţintă 

• Populaţia municipiului Adjud; 

• Unităţile economice care activează în municipiul Adjud;  

• Instituţiile publice din  municipiul Adjud; 

• Potenţialii investitori; 

• Populaţia de tranzit; 

• Potenţialii turişti. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea si elaborarea cererii de 

finanţare; 

Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice; 

Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  

Activitatea 5: Depunerea dosarului Cererii de Finanţare;  

Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  

Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi 

demararea proiectului;  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de 

şantier, audit şi publicitate);  

Activitatea 10: Execuţia lucrărilor;  

Activitatea 11: Recepţia lucrărilor;  

Activitatea 12: Dirigenţia de şantier;  
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Activitatea 13: Asistența tehnică;  

Activitatea 14: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  

Activitatea 15: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate așteptate  

▪ Fluidizarea traficului; 

▪ Creșterea vitezei de circulație, aspect ce va aduce o economie de 

timp; 

▪ Atragerea de investitori şi turiști spre principalele obiective 

turistice din spaţiul administrativ al municipiului. 

Buget estimat 10.000.000 euro 

Surse de finanţare 

▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2020-2028 
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Reabilitare şi modernizare alei pietonale, parcări şi platforme în Municipiul Adjud 

Scopul proiectului 

Dezvoltarea infrastructurii de bază respectiv creşterea suprafeţelor 

amenajate la nivelul municipiului Adjud, prin construirea aleilor 

pietonale, a parcărilor și a platformelor pentru locuitorii municipiului 

Adjud. Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin dezvoltarea 

siguranței acesteia la nivel local.  

Obiective specifice 

1) Reabilitarea/modernizarea aleilor pietonale;  

2) Reabilitarea/modernizarea parcărilor; 

3) Reabilitarea/modernizarea platformelor. 

Grupuri ţintă 

• Populaţia municipiului Adjud; 

• Unităţile economice care activează în municipiul Adjud; 

• Instituţiile publice din municipiul Adjud; 

• Potenţialii investitori; 

• Potenţialii turişti. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de 

finanţare; 

Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  

Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  

Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  

Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi 

demararea proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de 

şantier, audit şi publicitate);  

Activitatea 10: Execuţia lucrărilor;  

Activitatea 11: Recepţia lucrărilor;  

Activitatea 12: Dirigenţia de şantier;  

Activitatea 13: Asistență tehnică;  

Activitatea 14: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
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Activitatea 15: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate așteptate  
Reabilitarea/modernizarea aleilor pietonale, a parcărilor și a 

platformelor. 

Buget estimat 200.000 euro 

Surse de finanţare 

▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2020-2024 
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Reabilitarea şi modernizarea infrastructură din mediul rural: Cartier Burcioaia, Sat Adjudu-

Vechi și Sat Şişcani 

Scopul proiectului 
Îmbunătăţirea accesibilităţii municipiului Adjud prin reabilitarea şi 

modernizarea infrastructurii de transport şi a infrastructurii conexe.  

Obiective specifice 

1) Creşterea gradului de modernizare a drumurilor din satele 

aparținătoare municipiului Adjud; 

2) Îmbunătăţirea aspectului general al municipiului Adjud; 

3) Creşterea atractivităţii municipiului Adjud pentru desfăşurarea 

activităţilor economice; 

4) Creşterea siguranţei rutiere şi fluidizarea traficului rutier;  

5) Protejarea mediului prin reducerea poluării mecanice şi cu gaze.  

Grupuri ţintă 

• Populaţia municipiului Adjud; 

• Unităţile economice care activează în municipiul Adjud;  

• Instituţiile publice din  municipiul Adjud; 

• Potenţialii investitori; 

• Populaţia de tranzit; 

• Potenţialii turişti. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea si elaborarea cererii de 

finanţare; 

Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice; 

Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  

Activitatea 5: Depunerea dosarului Cererii de Finanţare;  

Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  

Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi 

demararea proiectului;  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de 

şantier, audit şi publicitate);  

Activitatea 10: Execuţia lucrărilor;  

Activitatea 11: Recepţia lucrărilor;  
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Activitatea 12: Dirigenţia de şantier;  

Activitatea 13: Asistența tehnică;  

Activitatea 14: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  

Activitatea 15: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate așteptate  

▪ Fluidizarea traficului; 

▪ Creșterea vitezei de circulație, aspect ce va aduce o economie de 

timp; 

▪ Atragerea de investitori şi turiști spre principalele obiective 

turistice din spaţiul administrativ al municipiului. 

Buget estimat 5.000.000 euro 

Surse de finanţare 

▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2020-2028 
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Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea Spitalului Municipal Adjud şi a Unității de primiri 

urgenţe (UPU), Municipiul Adjud, inclusiv reabilitare termică 

Scopul proiectului 
Îmbunătățirea calității și ridicarea la standarde europene a serviciilor 

medicale din municipiul Adjud.   

Obiective specifice 

 

1) Creșterea gradului de accesibilitate a populației la serviciile 

medicale;  

2) Sporirea calității serviciilor medicale furnizate locuitorilor 

municipiului Adjud.  

3) Îmbunătățirea dotărilor și echipării Spitalului Municipal Adjud și 

a Unității de primiri urgenţe din municipiul Adjud.   

Grupuri ţintă 

 

• Populaţia Municipiului Adjud; 

• Instituţiile publice din Municipiul Adjud; 

• Potenţialii turiști. 

 Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea si elaborarea cererii de 

finanţare; 

Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  

Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  

Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  

Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi 

demararea proiectului;  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de 

şantier, audit şi publicitate);  

Activitatea 10: Execuţia lucrărilor;  

Activitatea 11: Achiziţia dotărilor; 

Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  

Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  

Activitatea 14: Asistența tehnică;  

Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  

Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare. 
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Rezultate așteptate 

▪ Creșterea gradului de modernizare a Spitalului Municipal Adjud 

şi a Unității de primiri urgenţe;  

▪ Creșterea numărului echipamentelor de specialitate 

achiziționate. 

Buget estimat 2.000.000 euro/proiect  

Surse de finanţare 
▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile 

Perioada de 

implementare 2020-2025 
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Reabilitare, consolidare şi modernizare clădire existentă, Centrul de asistenţă pentru 

recuperarea tinerilor cu handicap (CARTHA) din Municipiul Adjud 

Scopul proiectului 

Îmbunătățirea calității și ridicarea la standarde europene a serviciilor 

medicale și de asistenţă pentru recuperarea tinerilor cu handicap din 

municipiul Adjud.   

Obiective specifice 

 

1) Creșterea gradului de accesibilitate a populației la serviciile 

medicale și de asistenţă pentru recuperarea tinerilor cu 

handicap;  

2) Sporirea calității serviciilor de asistenţă pentru recuperarea 

tinerilor cu handicap din municipiul Adjud.    

Grupuri ţintă 

 

• Populaţia Municipiului Adjud; 

• Instituţiile publice din  Municipiul Adjud. 

 Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea si elaborarea cererii de 

finanţare; 

Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  

Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  

Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  

Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi 

demararea proiectului;  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de 

şantier, audit şi publicitate);  

Activitatea 10: Execuţia lucrărilor;  

Activitatea 11: Recepţia lucrărilor;  

Activitatea 12: Dirigenţia de şantier;  

Activitatea 13: Asistența tehnică;  

Activitatea 14: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  

Activitatea 15: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate așteptate ▪ Creșterea gradului de modernizare a clădirii Centrului de 

asistenţă pentru recuperarea tinerilor cu handicap (CARTHA)   
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Buget estimat 1.000.000 euro  

Surse de finanţare 
▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile 

Perioada de 

implementare 2019-2022 
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Reabilitarea şi modernizarea Stadionului din Municipiul Adjud, judeţul Vrancea 

Scopul proiectului 

Dezvoltarea infrastructurii de bază respectiv creşterea suprafeţelor 

verzi amenajate la nivelul municipiului Adjud prin reabilitarea și 

modernizarea stadionului municipal.  

Obiective specifice 

1) Creşterea nivelului de educaţie, de socializare şi a stării de 

sănătate a tuturor cetăţenilor (copii, tineri, adulţi, vârstnici şi 

persoane cu handicap) prin practicarea exerciţiilor fizice şi 

sportului; 

2) Revigorarea activităţilor sportive şi în special a jocului de fotbal; 

3) Dezvoltarea activităţilor sportive în mediul urban; 

4) Oferirea de facilități de recreere şi dezvoltare socială. 

Grupuri ţintă 

• Tinerii din municipiul Adjud; 

• Populaţia municipiului Adjud; 

• Unităţile economice care activează în municipiul Adjud; 

• Instituţiile publice din municipiul Adjud; 

• Potenţialii investitori; 

• Potenţialii turişti. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de 

finanţare; 

Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  

Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  

Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  

Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi 

demararea proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de 

şantier, audit şi publicitate);  

Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 

Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  
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Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  

Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  

Activitatea 14: Asistență tehnică;  

Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  

Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate așteptate  ▪ Reabilitarea şi modernizarea stadionului municipal 

Buget estimat 2.000.000 euro 

Surse de finanţare 

▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2020-2023 
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Reabilitarea energetică completă inclusiv izolarea termică a instituţiilor publice din 

Municipiul Adjud: Staţia de salvare, Casa de Cultură, Biblioteca Municipală, Sediul 

Administrativ (str. Stadionului nr.2), Sediul Impozite şi Taxe 

Scopul proiectului 
Reabilitarea energetică a instituţiilor publice din Municipiul Adjud prin 

izolarea termică a acestora.  

Obiective specifice 

1) Creşterea independenţei energetice şi reducerea cheltuielilor; 

2) Reducerea consumurilor specifice cu energia termică; 

3) Reducerea costurilor pentru energie electrică. 

Grupuri ţintă • Instituţiile publice din municipiul Adjud. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de 

finanţare; 

Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  

Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  

Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  

Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi 

demararea proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de 

şantier, audit şi publicitate);  

Activitatea 10: Execuţia lucrărilor;  

Activitatea 11: Recepţia lucrărilor;  

Activitatea 12: Dirigenţia de şantier;  

Activitatea 13: Asistență tehnică;  

Activitatea 14: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  

Activitatea 15: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate așteptate  

Reabilitarea energetică completă inclusiv izolarea termică a instituţiilor 

publice din Municipiul Adjud, respectiv:  

• Staţia de salvare 

• Casa de Cultură 
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• Biblioteca Municipală 

• Sediul Administrativ (str. Stadionului nr.2) 

• Sediul Impozite şi Taxe 

Buget estimat 1.000.000 euro 

Surse de finanţare 

▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2018-2024 
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Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la ansamblurile de locuinţe 

din Municipiul Adjud, inclusiv consolidarea clădirilor 

Scopul proiectului 
creşterea performanţei energetice la ansamblurile de locuinţe din 

Municipiul Adjud, inclusiv consolidarea clădirilor 

Obiective specifice 

1) Creşterea independenţei energetice şi reducerea cheltuielilor; 

2) Reducerea consumurilor specifice cu energia termică; 

3) Reducerea costurilor pentru energie electrică. 

Grupuri ţintă 

• Populaţia municipiului Adjud; 

• Unităţile economice care activează în municipiul Adjud; 

• Potenţialii investitori; 

• Potenţialii turişti. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de 

finanţare; 

Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  

Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  

Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  

Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi 

demararea proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de 

şantier, audit şi publicitate);  

Activitatea 10: Execuţia lucrărilor;  

Activitatea 11: Recepţia lucrărilor;  

Activitatea 12: Dirigenţia de şantier;  

Activitatea 13: Asistență tehnică;  

Activitatea 14: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  

Activitatea 15: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate așteptate  
Creşterea performanţei energetice la ansamblurile de locuinţe din 

Municipiul Adjud 
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Buget estimat 2.000.000 euro 

Surse de finanţare 

▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2018-2024 
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Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie regenerabilă la 

clădiri ale Unităţii Administrativ Teritoriale Adjud, Judeţul Vrancea 

Scopul proiectului 

Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează 

energie regenerabilă la clădiri ale Unităţii Administrativ Teritoriale 

Adjud.  

Obiective specifice 

1) Valorificarea resurselor regenerabile de energie solară pentru 

producerea de energie termică;  

2) Creşterea independenţei energetice şi reducerea cheltuielilor la 

bugetul local prin diversificarea surselor şi folosirea 

tehnologiilor moderne; 

3) Protecţia mediului prin utilizarea de surse şi tehnologii 

nepoluante;   

4) Reducerea consumurilor specifice cu energia termică. 

Grupuri ţintă 

• Populaţia municipiului Adjud; 

• Unităţile economice care activează în municipiul Adjud; 

• Instituţiile publice din municipiul Adjud; 

• Potenţialii investitori; 

• Potenţialii turişti. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de 

finanţare; 

Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  

Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  

Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  

Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi 

demararea proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de 

şantier, audit şi publicitate);  

Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 
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Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  

Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  

Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  

Activitatea 14: Asistență tehnică;  

Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  

Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate așteptate  

• Utilizarea raţională şi mai eficientă a resurselor energetice 

primare prin reducerea consumului; 

• Reducerea poluării şi protecţia mediului; 

• Reducerea costurilor pentru energie termică. 

Buget estimat 1.000.000 euro 

Surse de finanţare 

▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2020-2023 
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Producerea energiei electrice din surse regenerabile, Municipiul Adjud, Judeţul Vrancea 

(celule fotovoltaice) 

Scopul proiectului 

Protecţia mediului prin utilizarea de surse alternative de producere a 

energiei și reducerea consumului de energie la nivelul municipiului 

Adjud.  

Obiective specifice 

1) Valorificarea resurselor regenerabile de energie solară pentru 

producerea de energie electrică;  

2) Creşterea independenţei energetice şi reducerea cheltuielilor la 

bugetul local prin diversificarea surselor şi folosirea 

tehnologiilor moderne de producere a energiei electrice; 

3) Protecţia mediului prin utilizarea de surse şi tehnologii 

nepoluante de producere a energiei electrice;  

4) Promovarea dezvoltării durabile prin realizarea accesului la 

serviciile publice de bază pentru toţi cetaţenii municipiului.  

Grupuri ţintă 

• Populaţia municipiului Adjud; 

• Unităţile economice care activează în municipiul Adjud; 

• Instituţiile publice din municipiul Adjud; 

• Potenţialii investitori; 

• Potenţialii turişti. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de 

finanţare; 

Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  

Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  

Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  

Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi 

demararea proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de 

şantier, audit şi publicitate);  

Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 
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Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  

Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  

Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  

Activitatea 14: Asistență tehnică;  

Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  

Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate așteptate  

• Utilizarea raţională şi mai eficientă a resurselor energetice 

primare prin reducerea consumului; 

• Reducerea poluării şi protecţia mediului; 

• Reducerea costurilor cu energia electrică. 

Buget estimat 500.000 euro 

Surse de finanţare 

▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2021-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Actualizare Plan Urbanistic General și RLU municipiul Adjud, județul Vrancea 

A   Studiu de fundamentare privind tipurile de proprietate  
 

 

49 

 

Consolidare, reabilitare, modernizare, Piaţa Agroalimentară – Obor, Municipiul Adjud, 

Judeţul Vrancea 

Scopul proiectului 
Dezvoltarea infrastructurii agricole în vederea dezvoltării economiei 

municipiului Adjud.  

Obiective specifice 

1) Dezvoltarea infrastructurii agricole; 

2) Creşterea numărului de comercianți din domeniul agricol; 

3) Dezvoltarea economiei locale. 

Grupuri ţintă 

• Populaţia municipiului Adjud; 

• Unităţile economice care activează în municipiul Adjud; 

• Instituţiile publice din municipiul Adjud; 

• Potenţialii investitori; 

• Populaţia de tranzit; 

• Agro-Turişti. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de 

finanţare; 

Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  

Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  

Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  

Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi 

demararea proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de 

şantier, audit şi publicitate);  

Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 

Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  

Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  

Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  

Activitatea 14: Asistență tehnică;  

Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
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Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate așteptate  
• Consolidare, reabilitare, modernizare, Piaţa Agroalimentară – 

Obor 

Buget estimat 500.000 euro 

Surse de finanţare 

▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2018-2022 
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Construire de locuinţe sociale în Municipiul Adjud - 200 de unităţi locative 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din municipiul Adjud.  

Obiective specifice 

1) Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire a cetățenilor; 

2) Creşterea fondului de locuinţe din municipiul Adjud; 

3) Reducerea numărului de emigrări din municipiul Adjud. 

Grupuri ţintă 
• Populaţia municipiul Adjud; 

• Unităţile economice care activează în municipiul Adjud. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de 

finanţare; 

Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  

Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  

Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  

Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi 

demararea proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de 

şantier, audit şi publicitate);  

Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 

Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  

Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  

Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  

Activitatea 14: Asistență tehnică;  

Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  

Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate așteptate  • Construirea de locuințe sociale în municipiul Adjud 

Buget estimat 8.000.000 euro 

Surse de finanţare 

▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2018-2025 
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Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Adjud 

Scopul proiectului 

Asigurarea la nivelul municipiului Adjud a unui iluminat public stradal 

eficient din punct de vedere calitativ și cantitativ, prin reducerea 

costurilor specifice.  

Obiective specifice 

1) Creşterea gradului de acces al populaţiei la reţeaua de iluminat 

public; 

2) Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice furnizate; 

3) Extinderea sistemului de iluminat public; 

4) Creşterea siguranţei populaţiei. 

Grupuri ţintă 

• Populaţia municipiului Adjud; 

• Unităţile economice care activează în municipiul Adjud; 

• Instituţiile de interes public din municipiul Adjud; 

• Potenţialii investitori. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de 

finanţare; 

Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  

Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  

Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  

Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi 

demararea proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de 

şantier, audit şi publicitate);  

Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 

Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  

Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  

Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  

Activitatea 14: Asistență tehnică;  

Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
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Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate așteptate  

• Modernizarea și extinderea reţelei publice de iluminat public. 

• Funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate 

şi eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului. 

• Orientarea serviciului de iluminat public către utilizatori şi 

beneficiari. 

• Asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat 

public, la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene. 

Buget estimat 500.000 euro 

Surse de finanţare 

▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2018-2023 
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Construire și dotare/echipare centru after-school în Municipiul Adjud 

Scopul proiectului 
Oferirea de servicii publice de învăţământ moderne prin diversificarea 

activităţilor didactice.  

Obiective specifice 

1) Extinderea infrastructurii educaţionale;  

2) Extinderea capacităţii instituţiilor de învăţământ;  

3) Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale din învăţământul şcolar; 

4) Dezvoltarea deprinderilor de studiu independent prin pregătirea 

lecţiilor de a doua zi; 

5) Socializarea în cadrul jocurilor de grup şi a cursurilor de 

dezvoltare personală şi dobândirea unor abilităţi necesare 

lucrului în echipă; 

6) Dobândirea unor cunoştinţe noi şi aprofundarea celor predate la 

şcoală; 

7) Dezvoltarea abilităţilor individuale creative şi psiho-motorii în 

cadrul cluburilor de artă şi teatru; 

8) Respectarea normelor de igienă personală; 

9) Stimularea comunicării prin activităţile comune recreeative 

(jocuri de rol, lectură); 

10) Formarea unui comportament alimentar sănătos prin 

respectarea zilnică a orelor de masă şi prin asigurarea unei 

alimentăţii echilibrate. 

Grupuri ţintă 

• Copiii din municipiul Adjud; 

• Cadrele didactice din municipiul Adjud; 

• Populaţia municipiului Adjud; 

• Unităţile economice care activează în municipiul Adjud; 

• Instituţiile publice din municipiul Adjud; 

• Potenţialii investitori. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de 

finanţare; 

Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
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Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  

Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  

Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  

Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi 

demararea proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de 

şantier, audit şi publicitate);  

Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 

Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  

Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  

Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  

Activitatea 14: Asistență tehnică;  

Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  

Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate așteptate  

• Construirea unui centru after school; 

• Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale din învăţământul şcolar; 

• Oferirea de servicii de îngrijire a copilului (asigurarea nevoilor 

de bază, de hrănire, securitate); 

• Oferirea de servicii alternative de educaţie, asigurarea 

continuităţii şi întăririi educaţiei formale (efectuarea temelor 

pentru şcoală, “învaţă să învăţăm”, activităţi recreative); 

• Oferirea de servicii de consiliere pentru copil și familie. 

Buget estimat 1.000.000 euro 

Surse de finanţare 

▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2020-2024 

 

 

 

 

 



 
 
Actualizare Plan Urbanistic General și RLU municipiul Adjud, județul Vrancea 

A   Studiu de fundamentare privind tipurile de proprietate  
 

 

56 

 

Amenajare parcuri de joacă în Municipiul Adjud 

Scopul proiectului 

Dezvoltarea infrastructurii de bază respectiv creşterea suprafeţelor 

verzi amenajate la nivelul municipiului Adjud, prin amenajarea de 

parcuri pentru copiii în municipiul Adjud.  

Obiective specifice 

1) Crearea structurii fizice de bază şi evitarea excluziunii sociale 

prin amplasarea de spaţii de joacă pentru copii în spaţiul 

administrativ al municipiului Adjud; 

2) Oferirea de facilități de recreere şi dezvoltare socială. 

Grupuri ţintă 

• Copiii din municipiul Adjud; 

• Populaţia municipiului Adjud; 

• Unităţile economice care activează în municipiul Adjud; 

• Instituţiile publice din municipiul Adjud; 

• Potenţialii investitori; 

• Potenţialii turişti. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de 

finanţare; 

Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  

Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  

Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  

Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi 

demararea proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de 

şantier, audit şi publicitate);  

Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 

Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  

Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  

Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  

Activitatea 14: Asistență tehnică;  
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Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  

Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate așteptate  Amenajare spații de joacă pentru copii în municipiul Adjud. 

Buget estimat 300.000 euro 

Surse de finanţare 

▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2018-2022 
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Construire/ modernizare arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi stradale şi parcurilor 

în Municipiul Adjud 

Scopul proiectului 

Dezvoltarea infrastructurii de bază respectiv creşterea suprafeţelor 

verzi amenajate la nivelul municipiului Adjud, prin construirea şi 

modernizarea aliniamentelor stradale verzi şi parcurilor pentru 

locuitorii municipiului Adjud. Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei 

prin dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber la nivel 

local.  

Obiective specifice 

1) Construirea de aliniamentelor stradale verzi;  

2) Dezvoltarea barierelor verzi împotriva poluării generate de 

traficul rutier; 

3) Dotarea şi utilarea alianiamentelor stradale verzi; 

4) Construirea şi dotarea cu mobilier stradal; 

5) Diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber, atât 

pentru populaţia locală, cât şi pentru turişti. 

Grupuri ţintă 

• Populaţia municipiului Adjud; 

• Unităţile economice care activează în municipiul Adjud; 

• Instituţiile publice din municipiul Adjud; 

• Potenţialii investitori; 

• Potenţialii turişti. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de 

finanţare; 

Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  

Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  

Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  

Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi 

demararea proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de 

şantier, audit şi publicitate);  
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Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 

Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  

Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  

Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  

Activitatea 14: Asistență tehnică;  

Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  

Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate așteptate  
Construirea şi modernizarea arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi 

stradale şi parcurilor din municipiul Adjud. 

Buget estimat 100.000 euro 

Surse de finanţare 

▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2019-2021 
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Dezvoltarea capacității administrative în Municipiul Adjud 

Scopul proiectului 

Oferirea de servicii publice de calitate pentru cetățeni şi mediul de 

afaceri prin dezoltarea de programe educaționale şi metode de 

organizare structurale.  

Obiective specifice 

1) Oferirea de servicii publice de calitate pentru cetățeni şi mediul 

de afaceri; 

2) Creșterea transparenței, integrității şi responsabilității la nivelul 

autorităților și instituțiilor publice; 

3) Îmbunătățirea accesului şi a calității serviciilor furnizate de 

administratia locală, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și 

integrități sporite la nivelul acestuia. 

Grupuri ţintă 

• Persoanele angajate în cadrul instituției; 

• Populaţia municipiului Adjud; 

• Unităţile economice care activează în municipiul Adjud; 

• Instituţiile publice din municipiul Adjud; 

• Potenţialii investitori. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de 

finanţare; 

Activitatea 2: Contractarea finanțării;  

Activitatea 3: Implementarea proiectului;  

Activitatea 4: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  

Activitatea 5: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate așteptate  

• Servicii publice standardizate (cost și calitate) implementate de 

administrația publică locală;  

• Proceduri simplificate pentru cetățeni şi mediul de afaceri 

implementate la nivel local; 

• Mecanisme de coordonare, cooperare și consultare revizuite şi 

implementate în instituțiile publice; 

• Metode diversificate de oferire a serviciilor publice şi 

competențe îmbunătățite; 

• Aptitudini şi competențe ale personalului din autoritățile şi 

instituțiile publice locale îmbunătățite pe domenii specifice de 
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interes. 

Buget estimat 30.000 euro 

Surse de finanţare 

▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2018-2022 
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Construire alei pietonale și piste pentru bicicliști în Municipiul Adjud 

Scopul proiectului 

Dezvoltarea infrastructurii de bază respectiv creşterea suprafeţelor 

amenajate la nivelul municipiului Adjud, prin construirea aleilor 

pietonale și a pistelor pentru bicicliști pentru locuitorii municipiului 

Adjud. Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin dezvoltarea 

siguranței acesteia la nivel local.  

Obiective specifice 
1) Construirea de alei pietonale;  

2) Construirea de piste pentru bicicliști. 

Grupuri ţintă 

• Populaţia municipiului Adjud; 

• Unităţile economice care activează în municipiul Adjud; 

• Instituţiile publice din municipiul Adjud; 

• Potenţialii investitori; 

• Potenţialii turişti. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de 

finanţare; 

Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  

Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  

Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  

Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi 

demararea proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de 

şantier, audit şi publicitate);  

Activitatea 10: Execuţia lucrărilor;  

Activitatea 11: Recepţia lucrărilor;  

Activitatea 12: Dirigenţia de şantier;  

Activitatea 13: Asistență tehnică;  

Activitatea 14: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  

Activitatea 15: Monitorizare, audit şi raportare. 
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Rezultate așteptate  
Construirea de alei pietonale și piste pentru bicicliști în municipiul 

Adjud. 

Buget estimat 200.000 euro 

Surse de finanţare 

▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2020-2025 
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Modernizarea staţiilor de transport în comun existente şi amenajarea altora noi 

Scopul proiectului 
Îmbunătățirea calității serviciilor de transport public prin modernizarea 

și/sau amenajarea de stații de transport noi pe raza municipiului Adjud. 

Obiective specifice 

1) Îmbunătățirea infrastructurii rutiere din municipiul Adjud.  

2) Îmbunătățirea calității serviciilor de transport public.  

3) Creșterea siguranței rutiere.  

4) Creșterea nivelului de trai a locuitorilor municipiului Adjud.  

5) Îmbunătățirea aspectului general al municipiului Adjud. 

Grupuri ţintă 

• Populația municipiului Adjud; 

• Unitățile economice care activează în municipiul Adjud; 

• Instituțiile publice din municipiul Adjud; 

• Potențialii investitori; 

• Potențialii turiști. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea si elaborarea cererii de 

finanţare; 

Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică 

pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  

Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  

Activitatea 5: Depunerea dosarului Cererii de Finanţare;  

Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  

Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi 

demararea proiectului;  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de 

şantier, audit şi publicitate);  

Activitatea 10: Execuţia lucrărilor;  

Activitatea 11: Recepţia lucrărilor;  

Activitatea 12: Dirigenţia de şantier;  

Activitatea 13: Asistența tehnică;  

Activitatea 14: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  

Activitatea 15: Monitorizare, audit şi raportare. 
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Rezultate așteptate  • Stații de transport nou amenajate/modernizate. 

Buget estimat 100.000 euro 

Surse de finanţare 

▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2019-2021 
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Ecologizarea terenurilor afectate de depozitarea ilegală a deşeurilor menajere şi din 

construcţii 

Scopul proiectului 

Asigurarea condițiilor optime de trai pentru populația municipiului 

Adjud, prin ecologizarea terenurilor afectate de depozitarea ilegală a 

deșeurilor menajere și din construcții.  

Obiective specifice 

1) Ecologizarea terenurilor afectate de depozitarea ilegală a 

deșeurilor;  

2) Reducerea numărului spațiilor poluate prin depozitarea ilegală a 

deșeurilor.  

Grupuri ţintă 

• Populaţia municipiului Adjud; 

• Instituţiile publice din municipiul Adjud; 

• Potenţialii turiști. 

Activităţi principale 

• Ecologizarea terenurilor afectate;  

• Amenajarea peisagistică a terenurilor;  

• Organizarea colectării selective a deșeurilor menajere și din 

construcții. 

Indicatori de 

performanță 

▪ Diminuarea gradului de poluare la nivelul municipiului Adjud; 

▪ Îmbunătățirea calității aerului și a solului la nivelul municipiul 

Adjud; 

▪ Îmbunătățirea calității mediului. 

Buget estimat 150.000 euro  

Surse de finanţare 

▪ Bugetul local;  

▪ Fonduri guvernamentale;  

▪ Fonduri europene nerambursabile 

Perioada de 

implementare 
2020-2024 
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