
Strategia de dezvoltarelocala a comunei Gramesti pentru perioada 2014-2020

   

6. OBIECTIVELE  SPECIFICE  ŞI PROIECTE IDENTIFICATE

       1. AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ:

Obiective Finanţare Perioada de timp
Instituţii/                

departamente 
responsabile

Parteneriat

Crearea condiţiilor 
rentabile în 
agricultură

Buget local 
Programe de 
finanţare

2 ani
Comuna Grămeşti 
Direcţia Agricolă

Parteneriat public

Acordarea de 
consultanţă pentru 
întreprinderi mici şi 
mijlocii

Buget local
Programe de 
finanţare

1 an
Comuna Grămeşti 
Direcţia Agricolă

Parteneriat public

Susţinerea 
proprietarilor de 
terenuri agricole 
care doresc să se 
organizeze în 
asociaţii

Buget local
Programe de 
finanţare

1 an
Comuna Grămeşti 
Direcţia Agricolă

Parteneriat public
privat

Realizarea 
produselor 
ecologice

Buget local
Programe de 
finanţare

3 ani
Comuna Grămeşti 
Direcţia Agricolă

Parteneriat public

Susţinerea 
întreprinderilor mici 
şi mijlocii din 
industria 
alimentară pentru 
dezvoltare

Firme Private 2 ani Comuna Grămeşti Parteneriat public
privat
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2. INFRASTRUCTURA ŞI MEDIU

Obiective Finanţare Perioada de timp Instituţii/departament
e responsabile

Parteneriat

Modernizarea 
drumurilor locale

Buget local
Programe de 
finanţare fonduri 
guvernamentale şi 
europene 

7 ani
Comuna Grămeşti

Guvernul României
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Înfiinţarea reţelei 
de alimentare cu 
apă potabilă

Buget local
Programe de 
finanţare fonduri 
guvernamentale şi 
europene

3 ani
Comuna Grămeşti

Consiliul Local

Realizarea reţelei 
de canalizare şi a 
staţiei de epurare

Buget local
Programe de 
finanţare fonduri 
guvernamentale şi 
europene

4 ani
Comuna Grămeşti

Consiliul Local

Aducţiunea de gaz 
metan în comună

Buget local 
Programe de 
finanţare fonduri 
guvernamentale şi 
europene

4 ani
Comuna Grămeşti

Consiliul Judeţean

Realizarea unui 
sistem de colectare 
şi depozitare 
deşeuri

Buget local
Programe de 
finanţare fonduri 
guvernamentale şi 
europene

3 ani
Comuna Grămeşti

Consiliul Local

Obiective Finanţare Perioada de 
timp

Instituţii/departament
e responsabile

Parteneriat

Modernizarea 
pieţei

Buget local
Programe de finanţare 
fonduri guvernamentale şi 
europene

2 ani
Comuna Grămeşti

Consiliul Local

Modernizarea 
parcurilor

Buget local
Programe de finanţare 
fonduri guvernamentale şi 
europene

1 an
Comuna Grămeşti

Consiliul Local

Extindere reţea 
electrică de 
distribuţie publică

F.E.A.D.R. -Măsura 322 
,,Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătăţirea 
serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia 
rurală şi punerea în valoare 
a moştenirii rurale,,

           2 ani

Comuna Grămeşti

Consiliul Local
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Extindere şi 
modernizare 
reţea de iluminat 
public pe raza 
administrativă a 
comunei

F.E.A.D.R. -Măsura 322 
,,Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătăţirea 
serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia 
rurală şi punerea în valoare 
a moştenirii rurale,,

          2 ani

Comuna Grămeşti

Consiliul Local
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3. ECONOMIC

Obiective Finanţare Perioada de timp Instituţii/departament
e responsabile

Parteneriat

Acordarea de 
consiliere 
întreprinzătorilor 
care doresc să 
investească în 
dezvoltarea 
comunei

Firme Private          2 ani

Comuna Grămeşti

Parteneriat public
privat

Susţinerea 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii prin 
asigurarea 
resurselor umane

Buget local şi 
fonduri atrase

3 ani
Comuna Grămeşti

Parteneriat public
privat

Înfiinţarea unui 
centru de consiliere 
pentru afaceri

Buget local şi 
fonduri atrase 1 an

Comuna Grămeşti
Parteneriat public
privat

Acordarea de 
sprijin pentru 
dezvoltarea 
sectorului privat

Buget local şi 
fonduri atrase 2 ani

Comuna Grămeşti Parteneriat public
privat
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4. TURISM

Obiective Finanţare Perioada de timp Instituţii/departament
e responsabile

Parteneriat

Aplicarea unor 
acţiuni de 
marketing pentru 
promovarea zonei

Buget local şi 
fonduri atrase 2 ani

Comuna Grămeşti Parteneriat public
privat

Organizarea de 
cursuri pentru 
practicanţii de 
agroturism

Buget local şi 
fonduri atrase 1 an

Comuna Grămeşti Parteneriat public
privat

Susţinerea 
investiţiilor din 
domeniul 
turismului

Buget local şi 
fonduri atrase 2 ani

Comuna Grămeşti
Parteneriat public
privat

Promovarea 
evenimentelor 
locale

Buget local şi 
fonduri atrase 3 ani

Comuna Grămeşti
Parteneriat public
privat

Restaurarea 
monumentului 
„Biserica Sf. 
Neculai” Bălineşti

Buget local, progra  
me de finanţare 
guvernamentale şi 
din fonduri 
europene

7 ani Comuna  Grămeşti Direcţia Sănătate 
Publică
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ŞI CULTURĂ

Obiective Finanţare Perioada de timp Instituţii/departament
e responsabile

Parteneriat
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Reabilitarea    
şcolilor

Buget local, progra  
me de finanţare 
guvernamentale şi 
din fonduri 
europene

2 ani
Comuna Grămeşti

Consiliul Local

Înfiinţarea unei săli 
sportive

Buget local, progra  
me de finanţare 
guvernamentale şi 
din fonduri 
europene

2 ani
Comuna Grămeşti

Consiliul Local

Modernizarea 
căminului cultural 
şi a bibliotecii

Buget local, progra  
me de finanţare 
guvernamentale şi 
din fonduri 
europene

1 an
Comuna Grămeşti

Consiliul Local

Construirea unui 
local pentru 
grădiniță

Buget local, progra  
me de finanţare 
guvernamentale şi 
din fonduri 
europene

2 ani

Comuna  Grămeşti Consiliul Local

Înfiinţarea unui 
muzeu sătesc

Buget local, progra  
me de finanţare 
guvernamentale şi 
din fonduri 
europene

2 ani

Comuna  Grămeşti Consiliul Local
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6. SĂNĂTATE ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

Obiective Finanţare Perioada de timp Instituţii/departament
e responsabile

Parteneriat

Protecţia civică în 
zona instituţiilor de 
învăţământ

Buget local, progra  
me de finanţare 

guvernamentale şi 
din fonduri 
europene

2 ani Comuna Grămeşti Altele

Dezvoltarea 
eficienţei actului 
medical

Buget local, progra  
me de finanţare 
guvernamentale şi 
din fonduri 
europene

2 ani Comuna  Grămeşti Direcţia Sănătate 
Publică
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Construirea 
locuinţelor sociale

Buget local, progra  
me de finanţare 
guvernamentale şi 
din fonduri 
europene

2 ani Comuna  Grămeşti Direcţia Sănătate 
Publică

Construirea unui 
cămin de bătrâni

Buget local, progra  
me de finanţare 
guvernamentale şi 
din fonduri 
europene

2 ani Comuna  Grămeşti Direcţia Sănătate 
Publică

Modernizarea şi 
dotarea 
dispensarului uman

Buget local, progra  
me de finanţare 
guvernamentale şi 
din fonduri 
europene

2 ani Comuna  Grămeşti Direcţia Sănătate 
Publică
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