
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală ”Câmpia Găvanu Burdea” 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU 
ASIGURAREA SERVICIILOR DE BAZA PENTRU 
POPULATIA DIN  COMUNA NANOV , JUDETUL 
TELEORMAN

•Contract finanțare: 
C1920074X207333600287/19.04.2018

Denumirea 
proiectului

•Realizarea proiectului este  benefic pentru comunitatea 
locala din intreg teritoriu administrativ in care isi 
desfasoara activitatea  GAL CÂMPIA GAVANU BURDEA  si 
implicit pentru comuna Nanov  prin impactul pozitiv 
generat la nivelul teritoriului oferind posibilitatea  
îmbunătățirea accesibilității populatiei din mediul rural  la 
servicii  de bază eficiente , creșterea atractivității 
teritoriului cu scopul eliminarii fenomenului de migratie a 
populatiei  ,  reducerea disparităților localităților rurale 
partenere față de zonele urbane învecinate,  creșterea 
atractivității teritoriului pentru potențialii investitori , 
creearea de noi locuri de munca  dezvoltarea mediului de 
afaceri ,  social si cultural local . Prin acest proiect de 
investitii solicitantul isi propune achizitionarea de utilaje 
pentru efectuarea lucrarilor administrative necesare 
pentru comunitatea locala

Descrierea 
proiectului 

•Îmbunătățirea accesului la serviciile publice 
de bază pentru populația din teritoriul 
Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA GAVANU 
BURDEA

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

•Reducerea disparităților dintre zonele rurale 
din cadrul teritoriului și zonele urbane 
învecinate

Obiective

•Achiziția unui buldoexcavator cu 
următoarele accesorii: lamă de zăpadă, 
cositoare, foreză pamant, cupa taluzare, 
cupa trapezoidala, cupa de excavare, 
tocatoare resturi vegetale, masina de tocat 
crengi

Rezultate

• Creșterea capacității de a lucra în 
parteneriat și diversificarea formelor de 
consultare publică, în vederea identificării 
problemelor comunității trebuie să rămână 
o prioritate pentru a asigura un 
management de fonduri publice eficient, 
corect, performant și transparent

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului: 
Regiunea SUD Muntenia, 
Comuna Nanov, judetul 

Teleorman

Perioada de programare   
2014-2020

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

art. 20

Domeniul de intervenție:

6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile:

84.359,00 euro

Valoarea contribuției 
private: 0

Perioada de implementare a 
proiectului: 19.04.2018 -

24.06.2019

Beneficiarul proiectului:  
Comuna Nanov, judetul 

Teleorman

Date de contact: Comuna 
Nanov, judetul Teleorman

e-mail: 
primariananov2007@yahoo.co

m


