
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală ”Asociatia GAL Plaiurile Oltului” 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•Dotarea Serviciului Voluntar de Situatii de 
Urgenta al Comunei Teslui, judetul Dolj 

Denumirea 
proiectului 

• Comuna Teslui are in componenta satele 
Cosereni, Fantanele, Preajba de Jos, Preajba 
de Padure, Teslui, Tartal, Urieni si Viisoara- 
Mosneni, zone des inundate cat si inzapezite, 
atat din cauza lipsei canalelor de scurgere a 
apelor pluviale, cat si a lipsei parazapezilor din 
apropierea drumurilor comunale si a drumului 
judetean DJ641. Achizitionarea unui 
miniexcavator  a reprezentat solutia pentru 
desfasurarea activitatilor de interventie in 
cazul situatiilor de urgenta care ameninta 
starea de normalitate. 

Descrierea 
proiectului  

•Dotarea Serviciului Voluntar de Situatii de 
Urgenta al Comunei Teslui,  judetul Dolj, 
satele: Fantanele, Teslui, Preajba de Jos, 
Preajba de Padure, Cosereni, Tartal, Urieni, 
Viisoara-Mosneni 

Obiective 

•S-a achizitionat un miniexcavator JCB 48Z-1 
cu accesorii (cupa excavare, cupa 
trapezoidala) in conformitate cu obiectivele 
Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei 
Teslui, judetul Dolj. 

Rezultate 

• Intarzierea aprobarii bugetului local al 
comunei Teslui a determinat  prelungirea 
perioadei de depunere a cererii de plata prin 
Act aditional la Contractul de finantare, 
beneficiarul nesolicitand avans. 

•Participarea beneficiarului la evenimente 
prin care se poate mediatiza proiectul 
(conferinta, seminar, prezentare benevola la 
evenimente media etc) pentru a prezenta  
solutiile de implementare aplicate. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului: 
Fantanele, Teslui, Preajba 
de Jos, Preajba de Padure, 

Cosereni, Tartal, Urieni, 
Viisoara-Mosneni_______ 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305: art. 20, 
alin. (1), lit. b), d), e) si g) 

Domeniul de intervenție: 

 6B  

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

49.801,43 Euro 

Valoarea contribuției 
private 0 Euro 

Perioada de implementare a 
proiectului 14.09.2018- 

28.06.2019 

Beneficiarul proiectului 
Comuna Teslui, Judetul Dolj 

Date de contact: 
0251456606, 

primariatesluidolj@gmail.co
m 


