
1. PROIECT - MODERNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE VOLUNTARIAT 
PENTRU INTERVENłIA PROMTĂ ÎN CAZ DE CALAMITĂłI NATURALE BUCERDEA 
GRÂNOASĂ – CONTRACT PHARE RO 2005/017-553.01.03.06 AB 689 

 
 Consiliul local al comunei Bucerdea Granoasa isi propune modernizarea Serviciului public 

comunitar de voluntariat pentru situatii de urgenta in scopul eficientizarii interventiei in cazul aparitiei 

unor situatii de urgenta provocate de inundatii, revarsari de ape si alte calamitati naturale, prin 

articularea unui sistem coerent de interventie si prin doatarea cu materiale si echipamente care se vor 

constitui in instrumente de lucru pentru deservirea intereselor comunitatii locale. Un alt obiectiv al 

proiectului priveste imbunatatirea cunostintelor grupului tinta (membrii serviciului public de voluntariat, 

reprezentantii administratiei publice locale, cetateni, intreprinzatori private apartinand zonei viate), 

despre zonele de risc, constientizarea acestora asupra modalitatilor de contracarare totala sau partiala a 

pericolelor. 

Activitatile proiectului: 

1. Organizarea tehnica, logistica si de resurse umane aferenta proiectului si crearea bazei de date locale 

2. Achizitionarea de bunuri si servicii necesare proiectului: incarcator frontal articulat (buldoexcavator) 

multifunctional, sirena electronica de alarmare comunitara, echipamente situatii de urgenta, calculator, 

imprimanta. 

3. Editarea unor materiale informative destinate grupurilor tinta si organizarea a doua seminarii de 

instruire destinate voluntarilor si personalului aparatului primariei 

4. Organizarea unui exerciŃiu (simulare) cu folosirea mijloacelor tehnice achiziŃionate prin proiect. 

5. Promovarea proiectului  

   Perioda de imlementare: 18.01.2008 – 30.11.2008. 

  Buget : 98.619,6 euro. 

 

2. PROIECT - CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA BUCERDEA GRÂNOASĂ – în 
cadrul  Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaŃiul rural.  
 

Scopul proiectului: Proiectul are ca şi scop constrirea unei baze sportive pe terenul din centrul 

comunei, teren aparŃinând domeniului public al comunei. Proiectul conŃine lucrările necesare a fi 

efectuate, care constau în : amenajarea terenului, construirea de vestiare, construire fosa septică, 

amenajare parcare, amplasare de instalaŃii de iluminat exterior, imprejmuire baza sportivă. Toate aceste 

lucrări sunt necesare în vederea realizarii unei baze sportive adecvate practicarii jocurilor de handbal, 

tenis, baschet, mini fotbal. Efectul produs prin realizarea investiŃiei este justificat de accesul populaŃiei 

comunei la o baza sportivă modernă ceea ce duce la creşterea nivelului de sănătate a populaŃiei. 

Denumirea obiectivului de investiŃii : Construire bază sportiva, faza SF; 

Amplasament şi adresa : com. Bucerdea Grânoasă, intravilan, jud. Alba; 

Beneficiarul lucrării : Consiliul Local Bucerdea Grânosă, str. Ioan Maiorescu, nr.82; 

  Proiectul a fost depus: in data de  la Cancelaria primului ministru.   



 
3. PROIECT – CONSTRUIRE ŞI AMENAJARE PARC ÎN COMUNA BUCERDEA 
GRÂNOASĂ – în cadrul Programului naŃional de înbunătăŃire a calităŃii mediului prin realizarea 
de spaŃii verzi în localităŃi.  

 
Scopul proiectului: Proiectul vizeaza construcŃia şi amenajarea unui parc in centrul comunei 

Bucerdea Grânoasă in suprafaŃă de 2.834 mp şi va cuprinde urmatoarele locaŃii : amenajare teren, 

drumuri de acces şi alei pietonale, amenajare spaŃii verzi, amenajare spaŃii de joaca copii, amenajare 

dispozitive de colectare a apelor pluviale, construire fântână arteziana, amenajare fântână existentă;  

Denumirea obiectivului de investiŃii : Construire şi amenajare parc, faza SF+PT; 

Amplasament şi adresa : com. Bucerdea Grânoasă, intravilan, jud. Alba; 

Beneficiarul lucrării : Consiliul Local Bucerdea Grânosă, str. Ioan Maiorescu, nr.82; 

  Proiectul a fost depus : in data de 05.09.2008 la Ministerul mediului şi dezvoltării durabile.  

 

4. PROIECT – PAŞI CĂTRE MODERNITATE – ÎMBUNĂTĂłIREA CONDIłIILOR DE 
VIAłĂ ALE COMUNITĂłII ROME DIN BUCERDEA GRÂNOASĂ PRIN REABILITAREA 
INFRASTRUCTURII STRADALE – În cadrul Schemei de Grant a Proiectului PHARE 2006 
„Accelerarea Implementării Strategiei NaŃionale de ÎmbunătăŃire a SituaŃiei Romilor 

 

Scopul proiectului: Proiectul vizează modernizarea şi viabilizarea căii de acces în şi dinspre, 

precum şi a străzilor din comunitatea romilor din Bucerdea Grânoasă, precum şi încurajarea participării 

active a romilor în acest proces; 

     Denumirea obiectivului de investiŃii:Reabilitare străzi Calea Pânii, Ion Creangă, Horea-faza SF; 

Amplasament şi adresa : com. Bucerdea Grânoasă, intravilan, jud. Alba; 

Beneficiarul lucrării : Consiliul Local Bucerdea Grânosă, str. Ioan Maiorescu, nr.82; 

  Proiectul a fost depus : in data de 17.09.2008 la Secretariatul general al Guvernului.  

 

 

 

 


