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CAPITOLUL IV MACHETA PROIECTE 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA LA NIVELUL ORASULUI SCORNICESTI 

 

Nr

. 

crt

. 

Domeniul 

de 

interventie 

Obiectiv 

strategic 

Obiective 

specifice / 

operational

e 

Plan de actiune Proiecte propuse Institutia 

responsabil

a 

Sursa de 

finantare 

potentiala 

Terme

n 

estimat 

1 Infrastructur

a 
Imbunatatirea 

infrastructurii 

rutiere de 

importanta 

regionala 

 

 

 

(Stimularea 

mobilitatii 

regionale prin 

conectarea 

infrastructurii 

rutiere 

regionale la 

infrastructura 

TEN.T) 

Promovarea 

sistemelor de 

transport 

durabile 

Asfaltarea a 

79 km de 

drumuri de 

pamint 

Realizarea 

alimentării cu 

apă pentru 

toți locuitorii 

orașului 

Realizarea 

sistemul  de 

colectarea a 

apei menejere 

pentru tot 

orașul 

Reabilitarea si 

modernizarea de 

drumuri judetene care 

asigura conectivitatea 

directa sau indirecta 

cu reteaua TEN.T 

 

 

Reabilitare DJ 703 C  Baltati 

–Poboru 

 

Reabilitare DJ 657 D Bircii-

Negreni-Teius 

UAT / CJ  POR  

Axa 6.1 - 

85% 

buget local 

15% 

2017 

 

 

 

2018 
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Creșterea 

gradului de 

folosire a 

mijloacelor 

de 

transportnon 

poluante 

Amenajarea de piste 

de bicicleta in 

intravilanul 

localitatilor 

 

 

 

Amenajarea de piste de 

bicicleta in Scornicesti -

Piscani 

UAT POR  

Axa 6.1 - 

85% 

buget local 

15% 

2016 

  

Creșterea 

gradului de 

accesibilitate 

a locuitorilor 

la centrul 

orașului 

Construirea de poduri 

si podete 

 

 

 

- Executarea pod Negrisoara 

legatura Str Negreni cu Str 

Complexului. 

- Executare pod Suica –Teius 

peste raul Negrisoara 

- Execuatre pod pe Plapcea 

Mica in Margineni Slobozia-

Mihailesti Popesti. 

UAT POR  

Axa 6.1 - 

85% 

buget local 

15% 

2018 

  Modernizare 

strazi 

orasenesti si 

drumuri 

comunale 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

de transport  

Modernizare/reabilita

re strazi 
Modernizare starzi 

orasenesti:Strada 

Libertatii,aleea Teiului 

,Prelungirea Gradinitei 

Modernizare si asfaltare 

drumuri comunale in 

Margineni-Slobozia, 

Mihailesti 

Popesti,Scornicesti-Tatulesti  

Strada Tatulesti sat Negreni 

(DC),Bircii,Baltati, Jitaru, 

Suica, Rusciori, Piscani 

Giurgiului , Strada Complex 

UAT POR 

Bugetul Local 

2017-

2018 
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2 Infrastructur

a 
Cresterea 

eficientei 

energetice in 

cladiri 

rezidentiale si 

cladiri 

publice 

Sprijinirea 

eficientei 

energetice a 

gestionarii 

inteligente a 

energiei in 

sectorul 

locuintelor 

Imbunatatirea 

izolatiei termice a 

anvelopei cladirii 

Reabilitare termica bloc 

locuinte zona urbana 
UAT POR  

Axa 3 

sprijinirea 

tranzitiei 

catre o 

economie cu 

emisii scazute 

de carbon, 

prioritate 

deinvestitii 

3.1 sprijinirea 

eficientei 

energetice a 

gestionarii 

inteligente a 

energiei si a 

utilizarii 

energiei din 

surse 

regenerabile 

in 

infrastructuril

e publice 

inclusiv. in 

cladirile 

publice si in 

sectorul 

locuintelor 

Buget local 

20% 

Populatie 

20% 

Fonduri 

europene 

60% 

2017 
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3 Educație Dezvoltarea 

infrastructurii 

unitatilor de 

invatamant.  

 

 

Prevenirea 

abandonului 

scolar  

 

 

Adaptarea 

învățământul

ui la nevoile 

comunității 

Asigurarea 

conditiilor 

optime pentru 

desfasurarea 

activitatilor 

scolare 

Reabilitare si 

modernizare  unitati 

de invatamant 

Reabilitare si modernizare 

sala de sport Liceu Constantin 

Brincoveanu 

 

Amenajare spatii de joaca la 

gradinitele din satele ce 

apartin de orasul Scornicesti 

Infiintarea unei scoli cu 

clasele I-IV Suica 

Reabilitare si modernizare 

Scoala cu cls I-VIII Nicolae 

Coculescu. 

Reabilitare si modernizare 

Gradinita Jitaru. 

Reabilitare si modernizare 

Scoala Negreni. 

Reabilitare gradinita 

Teius,Mogosesti,Constantines

ti, Margineni. 

Gradinita cu Program 

Prelungit Scornicesti 

UAT  

 

 

 

 

 

Axa 
Prioritara 6 
promovarea 
energiei 
curate si 
eficientei 
energetice 
in vederea 
sustinerii 
unei 
economii cu 
emisii 
scazute de 
carbon , 
Obiectiv 
apecific 6.1 
cresterea 
productiei 
de energie 
din resurse 
regenerabile 
mai putin 
exploatate( 
biomasa, 

2017 
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biogas, 
geothermal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Mediu Crearea 

/reabilitarea 

/modernizare

a spatiilor 

publice 

urbane 

Cresterea 

mobilitati 

persoanelor 

in zona, 

asigurarea 

sigurantei 

publice 

Reabilitarea si 

modernizarea spatiilor 

publice urbane starzi 

nemodernizate,zone 

verzi neamenajate 

terenuri 

abandonate,zone 

pietonale. 

Modernizarea cailor 

pietenonale, amenajarea unor 

parcari si amenajarea zonelor 

verzi in Orasul Scornicesti, 

jud. Olt 

 POR 2014-

2020  

Axa 

prioritara5 

Imbunatatirea 

mediului uran 

si 

conservarea, 

protectia si 

valorificarea 

2017 
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durabila a 

patrimoniului 

cultural  

Domeniul de 

interventie 

5.2 

Realizarea de 

actiuni 

destinate 

imbunatatirii 

mediului 

urban 

revitalizarii 

oraselor 

regenerarii si 

decontaminar

ii terenurilor 

industriale ( 

inclusiv a 

zonelor de 

reconversie) 

reducerii 

poluarii 

aerului si 

promovarii 

masurilor de 

reducere a 

zgomotului 

Buget local 

    Infiintarea unui 

serviciu public de 

gestionare a canilor 

fara stapan 

Construirea unui adapost 

penntru cainii comunitari 
 Buget local 2017 

 Infrastuctură Modernizare 

si extindere 

sistem de 

Cresterea 

calitati  vietii 

Cresterea eficientei 

energetice si 

promovarea energiilor 

Modernizarea si extinderea 

sistemului de iluminat public 
 Buget local 2017 
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iluminat 

public 
locuitorilor alternative 

 Infrastuctură Reabilitare si 

modernizare 

sistem de 

alimentare cu 

apa potabila 

si a retelei de 

canalizare 

Imbunatatirea 

infrastructurii 

de mediu 

Extinderea retelei de 

alimentare cu apa si 

de distributie, 

asigurarea reabiltarii, 

construirii si 

dezvoltarii 

infrastructurii in 

domeniul alimentarii 

cu apa si a colectarii 

apelor uzate 

Reabilitare si modernizare 

sistem de alimentare cu apa 

potabila si a retelei de 

canalizare 

  2017 

5 Învățământ 

și cultură 
 Reabilitare si 

modernizare  

monumente 

istorice 

Casa de 

cultura 

 

Reabilitare si 

modernizare  

monumente istorice 

Reabilitare si modernizare 

Casa de cultura 

Reabilitare si modernizare 

monument istoric Casa 

Coculescu-Constantinesti 

Muzeul Scornicesti 

 POR  

Axa 1 

Domeniul de 

interventie 

1.1. 

Buget local 

2017 

 

 


