
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală (GAL) Valea  Buzaului   

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•Asfaltare drumuri locale in orasul 
Patarlagele, judetul Buzau 

Denumirea 
proiectului 

• Proiectul a vizat asfaltarea drumurile satesti 
DS 135, DS 136 si DS 137 din orasul 
Patarlagele. Lungimea totala a drumurilor ce 
fac obiectul acestui proiect este de 918 m, iar 
acesta isi desfasoara traseul pe teritoriul 
administrativ al orasului Patarlagele, sat 
Poienile. 

Descrierea 
proiectului  

•Obiectivul general al proiectului este de 
asfaltare drumuri locale in orasul 
Patarlagele, judetul Buzau. Prin 
implementarea acestui proiect va fi rezolvata 
siguranta circulatiei, decongestionarea cailor 
rutiere principale, reducerea costurilor de  
transport de marfuri si calatori, cresterea 
eficientei activitatilor economice, 
economisirea de energie si timp, 
desfasurarea unui  trafic rutier in conditii 
normale de siguranta si confort. 

Obiective 

•Au fost asfaltate drumurile satesti DS 135, 
DS 136 si DS 137 din orasul Patarlagele. Prin 
implementarea acestui proiect a fost 
rezolvata siguranta circulatiei, au fost 
decongestionate cailor rutiere principale, s-
au redus costurile de  transport de marfuri 
si calatori, a crescut eficienta activitatilor 
economice, iar  traficul rutier se desfasoara 
in conditii normale de siguranta si confort. 

Rezultate 

•Implementarea a durat peste 2 ani și a fost 
puțin mai complicată decât un proiect de 
achiziții simple, din cauza necesitătii de a 
realiza și a obține aprobarea pentru 
proiectul tehnic și evident de realizare a 
lucrărilor propriu-zise. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  
ROMANIA REGIUNEA Sud-

Est; Judet Buzau; Oras 
Patarlagele 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 /2013, 

art. 5 

Domeniul de intervenție: 

incurajarea dezvoltarii 
locale in zonele rurale 

Valoarea finanțării 
nerambursabil 

 95 271,01 euro  

Valoarea contribuției 
private - 

Perioada de implementare 
a proiectului 33 luni 

Beneficiarul proiectului 
Orasul Patarlagele 

Date de contact 
:Patarlagele, judet BUZAU  
Telefon/Fax:0238550001/0

238550001 


