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PORTOFOLIUL DE PROIECTE  

( la 18 iulie 2016) 

 

Nr.crt. Denumirea obiectivului  Valoarea 

( in mii  

lei) 

Perioada 

de 

implementare 

( executie) 

Sursa de finanţare Gradul 

de 

acoperire 

a 

finantarii 

executiei 

( %) 

Observaţii 

( Stadiul/ dificultati intampinate,  

etc) 

 

1. Canalizare menajeră în 

comuna Schitu Goleşti, 

cu staţie de epurare 

( executie) 

36.000 - Nu exista sursa de finantare 

 

Ar putea fi luate in discutie 2 variante 

posibile  de finantare, ambele insa greu 

de realizat. 

-Prin PNDL, cf.OG nr.28/ 2013, 

valoarea de finantat este foarte mare 

pentru 4 sau 6 ani;  

 

- O alta varianta ar fi o asociere 

intre UAT Schitu Golesti si 

Campulung, municipiul neavand 

canalizare cu statie de epurare in 

cartierele din Sud, si depunerea 

unui proiect prin POIM, prin 

0 In prezent, documentatia tehnica 

este depusa la CNADNR in vederea 

avizarii insa avizul ar putea fi negativ 

ori conditional cu restrictii ce duc 

implicit  la  majorarea cheltuielilor 

datorita lucrarilor de modernizare a 

DN 73 Pitesti-Campulung (podete, 

trotuare, rigole pe traseul 

colectoarelor centrale) 

 

Canalizarea menajera in comuna 

Schitu Golesti are, asadar, 2 dificultati 

majore, si anume lipsa finantarii pe 

de-o parte si complexitatea executiei 

pe traseul Drumului National Pitesti-



mijlocirea unui operator regional, 

care potrivit programului de 

finantare va avea calitatea de 

solicitant (problema este ca SC 

Edilul CGA SA nu este operator 

regional, ramane de vazut daca s-

ar putea angaja  SC Apa Canal 

2000 in implementarea acestui 

proiect in asociere). 

Campulung, pe de alta parte  

2. Reabilitare Camin 

cultural Lazaresti 

( proiectare si executie) 

- 2016-2017 Nu exista sursa de finantare pentru 

executie 

0 In ultimul trimestru 2016 se va 

elabora studiul de fezabilitate al 

lucrarii de investitie, cf. H.G.28/ 2008 

, cheltuielile realizarii studiului fiind 

suportate din bugetul local. 

3. Reabilitare Camin 

cultural Schitu Golesti 

( proiectare si executie) 

- 2017-2018 Nu exista sursa de finantare pentru 

executie 

0 Proiectul va fi depus anul viitor pe 

Submasura 7.6-Investitii asociate cu 

protejarea patrimoniului cultural. In 

vederea indeplinirii criteriilor de 

eligibilitate si pregatirii depunerii 

proiectului , incepand cu 01.08.2016 

va fi infiintat, pe langa Caminul 

cultural, un ansamblu de dansuri 

populare. 

4. Constructie sala de sport 

multifunctionala  

- 2016- Nu exista sursa de finanţare pentru 

execuţie 

0 In prezent, au fost initiate 

demersurile pentru achiziţionarea 

prin cumpărare a unui teren de 2000 

m.p.din vecinatatea estica a Scolii 

gimnaziale nr.1 Schitu Golesti, care, 

ulterior va fi alipit la terenul şcolii, 

terenul astfel alipit va fi 

amplasamentul Salii de sport , iar 

noul extras de carte funciara va 

completa documentatia depusa deja  

la Compania Nationala de Investitii. 

5. Reabilitare canale de 

preluare a apelor 

pluviale catre Raul 

Targului 

- 2017- Nu exista sursa de finanţare pentru 

execuţie 

0 Lucrarea de modernizare a Drumului 

National 73 Pitesti-Campulung a 

presupus executarea rigolelor 

betonate de-a lungul drumului 

national dar nu a avut in vedere si 



preluarea apelor din rigole de catre 

canalele colectoare care debuseaza in 

Raul Targului, nefunctionale in 

prezent. Neexecutarea acestor canale 

mareste considerabil riscul la 

inundatii in localitatea Schitu Golesti. 

6. Implementarea unui 

program pentru romi 

prin Programul 

Operational Capital 

uman( POCU), in 

parteneriat cu scoala si 

cu ONG-uri. 

21.360  2016- - 0 Proiectul se va depune in luna 

septembrie 2016 si presupune 

satisfacerea unor servicii pentru 

populatia roma: servicii sociale, 

servicii medicale, de formare 

profesionala, de antreprenoriat, de 

locuit, etc. 

7. Pod peste raul Targului 

in satul Valea Pechii 

- 2017 Nu exista sursa de finantare - Exista un pod provizoriu peste Raul 

Targului care face legatura intre 

satele Schitu Golesti si Valea Pechii 

realizat in 1995, denumirea 

proiectului fiind “Pod provizoriu 

peste Raul Targului in satul Valea 

Pechii”. Dupa 21 de ani, a ramas 

acelasi pod cu denumirea de 

“provizoriu”.  

8. Realizarea a 2 podeţe 

peste Raul Targului in 

satele Loturi si Burnesti. 

450 2016-2017 Buget local 20 Exista intocmit proiectul pentru 

puntea de la Loturi si se elaboreaza in 

prezent documentatia pentru puntea 

de la Burnesti. 

9. Modernizare drumuri 

comunale pe lungimea 

de 3,26 km 

1.200 2016 Buget local 100 Perioada pregatitoare achiziţiei 

execuţiei lucrării 

10. Extindere retea de 

distributie a gazelor 

naturale in comuna 

Schitu Golesti pe 

lungimea de 1,2 km, in 

cofinantare cu SC 

Distrigaz Sud Retele 

250 2016 Buget local 100 Perioada premergatoare executiei 

lucrarii. 

11. Extindere retea de 

iluminat public in 

comuna Schitu Golesti 

150 2016 Buget local 100 Executie 



pe lungimea de 1,4 km 

12. Sistem de supraveghere 

video in comuna Schitu 

Golesti 

80 2016 Buget local 100 Executie 

13.  Achizitie sirenă alarmare 

pentru situaţii de 

urgenţă 

75 2016 Buget local 100 Execuţie 

 

PRIMAR,  

Mirita Vasile Tudorel 

 


