
III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 
 
III.1 Parteneriatul 
 
 În vederea elaborării strategiei, a fost constituit Comitetul de Dezvoltare Strategică al Comunei PUI, având la bază 
principiul democraţiei, al liberei asocieri, al iniţiativei şi al dreptului de exprimare a opiniei. Acest grup de lucru este format 
din reprezentanţi ai Primăriei Comunei PUI, instituţiilor de învăţământ, IMM-uri şi alţi reprezentanţi ai patronatelor şi cultelor 
care au dorit să-şi aducă contribuţia la elaborarea acestei lucrări şi care au în vedere un spectru larg de interese ale comunităţii 
locale. 
 
 
III.2 Obiectivele strategiei 
 
OBIECTIV GENERAL: 
 
Obiectivul general al strategiei este de a creşte competitivitatea economiei, diversificarea activităţilor economice şi 
atractivitatea Comunei PUI. 
 
OBIECTIVE SPECIFICE: 
 

 dezvoltarea turismului şi agroturismului rural şi promovarea  antreprenoriatului. 
 aducerea infrastructurii la standarde europene 
 dezvoltarea resurselor umane şi a mediului de afaceri 
 crearea, îmbunătăţirea si diversificarea infrastructurii turistice, a facilităţilor şi atracţiilor turistice; 
 sprijinirea activităţilor economice non-agricole; 
 creşterea veniturilor adiţionale ale fermelor de subzistenta si semi-subzistenta din activităţi non-agricole; 
 crearea de locuri de muncă în satele aparţinătoare comunei Pui; 
 limitarea depopulării spaţiului rural; 
 creşterea cifrei de afaceri în sectoarele economice 
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 dezvoltarea integrata a satelor în vederea dezvoltării durabile; 
 crearea de servicii pentru populaţia rurală; 
 dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice, asigurarea cu servicii de gospodărie comunală în sistem centralizat ( apă, 
canalizare, salubrizarea localităţilor ); 

 
 
 
 
 
 
 
III.3 Domenii majore de intervenţie 
 
III.3.1 Economie şi mediul de afaceri 
Scopul intervenţiei este de a contribui la dezvoltarea economică a comunei Pui, prin crearea condiţiilor apariţiei unui mediu de 
afaceri prosper şi sănătos, bazat pe competiţie şi pe satisfacerea cerinţelor reale ale pieţei. Un accent deosebit se va pune pe 
atragerea resurselor financiare necesare susţinerii şi implementării unor proiecte de importanţă majoră pentru dezvoltarea 
economică a comunei şi creării unui cadru instituţional de stimulare a investiţiilor, în care să activeze resurse umane cu un înalt 
grad de pregătire şi informare. 
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III.3.1.1 Economie şi mediul de afaceri, proiecte propuse: 
 
 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Obiective 
generale/specifice 

Activităţi principale Rezultate 
obţinute 
(cuantificabile) 

Beneficiari
/ 
Grup ţintă 

Instituţia 
responsabilă 

Parteneri Durata 
proiectului 

Buget/ 
Surse de 
finanţare 

1.  Elaborarea 
studiului privind 
oportunităţile de 
dezvoltare a 
afacerilor de 
către agenţii 
economici din 
comuna Pui 

Crearea premiselor 
de dezvoltare 
economică a 
comunei Pui 

- Contractare 
consultant/consorţiu 
- Elaborare studiu 
- Orientarea agenţilor 
economici pentru 
dezvoltarea 
afacerilor prin 
următoarele 
componente ale 
studiului: 
- depistarea 
sectoarelor şi 
subsectoarelor 
economice cu 
potenţial de 
dezvoltare 
- surse de finanţare 
posibile 
- calificări 
profesionale 
necesare 
- depistare modalităţi 
de sprijinire a 
agenţilor economici 
de către Primăria 
comunei Pui 
- studierea 
posibilităţii penetrării 
pe piaţa naţională şi 
internaţională 

- determinarea 
priorităţilor de 
investiţii  
- dezvoltarea 
sectorului 
economic în 
comuna Pui 

Agenţi 
economici,  
IMM-uri 

Primăria 
comunei Pui 

Univ. 
Petroşani 

 2007 - 
2008 

Total 
general 
estimativ: 
9.000 Euro 
 
Buget local 
 
Fonduri 
structurale 

2. Identificarea 
terenurilor 
disponibile şi a 

Valorificarea 
optimă a terenurilor 
şi spaţiilor, 

Realizarea unui 
inventar complet şi la 
zi al terenurilor şi 

- Realizarea 
unui inventar 
complet şi la zi 

Comuna 
Pui 
 

Primăria Pui 
 

Oficiul 
judeţean de 
Cadastru - 

 2007 - 
2008 

Total 
general 
estimativ: 
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informaţiilor de 
interes pentru 
investitori 
 

proprietatea 
comunei Pui 
 

spaţiilor disponibile. 
 
- Inventarierea 
terenurilor şi a 
spaţiilor, proprietatea  
comunei Pui  
- Analiza şi 
determinarea 
destinaţiilor în funcţie 
de PUG 
- Realizarea unui 
catalog privind oferta 
de terenuri şi spaţii 
din comuna Pui 
 

al terenurilor şi 
spaţiilor 
disponibile 
- Promovarea 
comunei Pui şi 
a posibilităţilor 
de dezvoltare a 
investiţiilor 
- Realizare 
catalog privind 
oferta de 
terenuri şi spaţii 
disponibile 
- Creşterea 
investiţiilor în 
zonă, crearea 
de noi locuri de 
muncă 

Societăţi 
comerciale 
care vor 
avea 
oportunitat
ea de se 
dezvolta şi 
investii pe 
teritoriul 
comunei 
Pui 
 
 

Hunedoara 
 

800 Euro, 
fără 
cheltuieli 
personal 
 
Primăria 
comunei 
Pui – 
bugetul 
local 
 

Parc industrial 
comuna Pui 

Dezvoltarea 
infrastructurii de 
afaceri în comuna 
Pui 

- Elaborare studii de 
fezabilitate, proiect 
tehnic, avize mediu, 
etc. 
- Construirea unei 
hale industriale în 
comuna Pui, pe un 
teren în suprafaţă de 
aprox. 25.000 mp.  
 
Hala industrială vor fi 
construită în 
apropierea drumului 
naţional DN66 care 
face legătura între 
centrul judeţului 
Hunedoara şi sudul 
ţării, străbătând 
oraşele Simeria, 
Călan, Haţeg, Pui şi 
oraşele Văii Jiului. 
 

- Parc 
Industrial 
amenajat şi 
realizat, având 
toate utilităţile 
asigurate,  
- minim 15 noi 
locuri de 
munca create 
pe durata 
realizării 
investiţiei 
- minim 60 noi 
locuri de 
munca create 
de firmele din 
parcul 
industrial 
amenajat 
- Minim 50 noi 
locuri de munca 
induse, 
indirecte 
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- reţele de 
utilităţi 
asigurate 
conform 
cerinţelor de 
funcţionare:  
reţea de 
alimentare cu 
energie 
electrica, gaz, 
apa,canalizare, 
comunicaţii. 
 

 
Dezvoltarea şi modernizarea 
pieţei şi târgului din localitatea 
Pui, comuna Pui 

- facilitarea întâlnirii „cererii” cu 
„oferta” şi obţinerea unui comerţ 
dinamic 

- elaborarea documentaţiilor tehnice 
(SF, Proiect tehnic, etc.) pentru 
investiţia „modernizare târg şi piaţă 
agroalimentară, comuna Pui,  
amplasare staţiei autobuz şi parcare 
- amenajarea infrastructură târg şi 
piaţă : platformă betonată, 
construcţie metalică, grupuri sociale, 
utilităţi tehnico – edilitare 
- contractarea spaţiilor de desfacere, 
cu societăţi comerciale şi 
producătorii independenţi; 
- selectare şi angajare personal 

- dezvoltare economico – 
locală prin amenajarea unui 
complex modern a pieţei 
agroalimentare şi târgului 
din localitatea Pui 

- comunitatea locală 
- producătorii 
independenţi 
- societăţile 
comerciale 
 

Diversificarea către activităţi 
non-agricole, crearea si 
dezvoltarea de 
microîntreprinderi 

Dezvoltarea activităţilor non - 
agricole 

- Construirea, modernizarea, 
extinderea si dotarea cu 
echipamente specifice a structurilor 
agroturistice 
si a infrastructurii de agrement. 
-1. Constructia, modernizarea, 
extinderea si dotarea unitatilor de 
procesare a produselor, ca de 
exemplu uleiuri din flori, odorizante 
din flori uscate, etc 
precum si a unitatilor de procesare 
industriala a produselor lemnoase. 
2. Constructia, modernizarea 
extinderea si dotarea atelierelor 

Numarul brut de locuri de 
munca create, Crearea de 
locuri de munca 
 
Cresterea valorii adaugate 
pentru investitiile sprijinite in 
domeniul 
non-agricol 
impartita pe tipul 
exploatatiei 
agricola/microintreprinderi 
Cresterea economica 

- membrii 
gospodariilor 
agricole 
- persoane juridice 
-Microîntreprinderile 
din comună 
- investitori externi 
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mestesugaresti si de artizanat (de 
prelucrarea lemnului, fierului, lânii, 
pielarie, olarit, broderie, croitorie, 
instrumente muzicale 
traditionale, etc.) 
3. Constructia, modernizarea si 
dotarea spatiilor de desfacere si 
comercializare a propriilor 
produse si a altor produse locale (ca 
de exemplu materiale de constructii 
locale, mobilier rustic 
etc.) 

 
 

6. Sprijinirea 
agenţilor 
economici în 
vederea 
dezvoltării 
afacerilor 

- informare şi 
asistenţă privind 
sursele de finanţare 
ale Uniunii 
Europene 
 
 
 

- crearea unei baze 
de date privind 
agenţii economici din 
comună 
- identificarea 
agenţilor economici 
interesati de finanţări 
- realizarea intalniri 
intre potentialii 
solicitanti de 
finanţare si 
reprezentanti ai 
diferiţilor donorilor. 
- prezentarea ofertei 
de finanţare a 
donorilor 
- furnizarea de 
consultanta in 
domeniul afacerilor si 
construirea de 
planuri de afaceri şi 
proiecte de finanţare 
-prezentarea de 
catre donori a 
principalilor indicatori 
economico-financiari 
urmariti pentru 

-cresterea 
performantei 
agenţilor 
economici 
-accesul facil al 
agenţilor 
economici la 
informatii din 
domeniul 
financiar 
-informatii 
pentru agenţii 
economici 
asupra tipurilor 
de afaceri care 
ar trebui 
dezvoltate; 
-atragerea de 
resurse 
financiare 
suplimentare de 
catre agenţii 
economici in 
vederea 
dezvoltarii 
acestora 

IMM-urile, 
agenţi 
economici 
interesaţi 
de 
dezvoltarea 
afacerilor, 
producători 
agricoli, 
fermieri 

Primăria 
Comunei Pui 

Parteneriat 
public  - 
privat 
 
Societăţi de 
consultanţă 
 

2007 - 
2013 

Total 
general 
estimativ : 
10.000 
Euro/ 
anual 
 
fonduri 
europene 
 
Buget 
Local, 
Parteneriat 
Public 
Privat 
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acordarea 
finanţărilor, etc 
 
Organizarea de 
cursuri de informare, 
sesiuni, seminarii si 
cursuri susţinute 
pentru producătorii 
agricoli, fermieri, 
agenti economici 
privind finantarea 
proiectelor de 
investitii din fondurile 
structurale 
 
Informari publice 
privind subventiile de 
stat, plăţi de 
agromediu, etc. 
 
Informări privind  
finantari pentru 
modernizarea 
exploatatiilor agricole 

7. Ghidul 
întreprinzătorul
ui  - Comuna Pui 

Promovarea 
oportunităţilor de 
investiţii în zonă 

Realizarea de 
broşuri, plainte şi 
actualizare website 
privind oportunităţile 
de investiţii în zonă, 
facilităţi fiscale 
pentru intreprinzători 
 
Promovarea 
parteneriatului public 
- privat 
 

Investitori atraşi 
Promovarea 
zonei din punct 
de vedere 
economic. 

Potenţiali 
investitori 
 
Comunitate
a locală 

Primăria 
Comunei Pui 

Parteneriat 
public  - 
privat 
 
 

2008 - 
2013 

Total 
general 
estimativ : 
 
6000 euro 
 
fonduri 
europene 
 
Buget 
Local, 
Parteneriat 
Public 
Privat 
 

 
III.3.2 Infrastructură şi mediu înconjurător 
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Scopul acestei intervenţii este de a îmbunătăţi calitatea infrastructurii şi a calităţii mediului înconjurător prin modernizarea sau 
extinderea drumurilor, reţelelor de apă şi canalizare, amenajarea clădirilor existente, iluminatului public, investiţii în colectarea 
deşeurilor menajere şi industriale, protejarea comunităţii de riscurilor naturale, precum şi activităţi de conştientizare a locuitorilor cu 
privire la importanţa păstrării curate a mediului în care trăiesc. 
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III.3.2.1 Infrastructură şi mediu înconjurător  - proiecte propuse: 
 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Obiective 
generale/specifice 

Activităţi principale Rezultate 
obţinute 
(cuantificabile) 

Beneficiari Instituţia 
responsabilă 

Parteneri Durata 
proiectul
ui 

Buget/Surse 
de finanţare 

1. Alimentare cu 
apă potabilă în 
sistem 
centralizat-
comuna 
Pui, judeţul 
Hunedoara, 
satele: Şerel, 
Ruşor, Băieşti 

Scopul principal al 
acestui proiect este 
de a  satisface 
cerinţele de 
consum al apei şi 
exigenţelor de 
calitate impuse de 
normele interne şi 
europene în 
vigoare, pentru 
locuitorii satelor 
Şerel, Ruşor, 
Băieşti  
 
Obiective: 
- asigurarea cu apă 
potabilă pentru 
îmbunătăţirea 
nivelului de trai 
social şi economic 
al populaţiei din 
cele 3 sate 
aparţinătoare 
comunei Pui. 
- extinderea 
activităţii de 
distribuire a apei 
potabile, activitate 
care aduce venituri 
la bugetul comunei 
Pui 
- asigurarea unui 
grad de contorizare 
de 100% a apei 
consumate prin 

Proiectul propune 
alimentarea cu apă a 
satelor Şerel, Ruşor, 
Băieşti aparţinătoare 
comunei Pui. 
 
Studiul de fezabilitate şi 
proiectul tehnic sunt 
finalizate. 
 
Licitaţie, atribuire 
contract de achiziţie 
publică lucrări: 
 
Vor fi demarate 
următoarele lucrări 
principale de construcţii 
şi instalaţii:  
 
- captare de apă 
subterană cu dren 
longitudinal în lungul 
pârâului Valea 
Preotesei, amonte de 
localitatea Şerel. 
- staţie de pompare cu 
pompe submersibile, 
instalate în puţul 
colector al drenului, 
unde se va face şi 
dezinfectarea apei prin 
clorinare. - staţie de 
clorinare 
- aducţiune de apă 
tratată de la captare la 

- Reţea extinsă şi 
funcţională de 
apă potabilă în 
satele Şerel, 
Ruşor, Băieşti  - 
comuna Pui 
- cerinţe 
satisfăcute ale 
locuitorilor privind 
accesul la reţeaua 
de apă potabilă 

- Primăria 
comunei Pui 
-
Comunitatea 
locală din 
Şerel, Ruşor, 
Băieşti 
- Societatea 
/societăţile 
contractate 
pentru 
realizarea 
lucrării 

Primăria 
comunei Pui 
  

Lucrarea 
va fi 
contractată 

2007 - 
2009 

Total 
General: 
1.100.000 
Euro 
 
 
SF - finalizat 
 
Fondul 
Naţional, 
Guvernul 
României, 
Ordonanţa 
7/2006, 
privind 
instituirea 
Programului 
de 
dezvoltare a 
infrastructurii 
din spaţiul 
rural 
 
Buget Local 
10.000 euro 
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montarea de 
apometre 
- dotarea reţelelor 
cu vane, hidranţi 
de incendiu, 
manometre, etc. 
- executarea 
lucrărilor cu 
tehnologii şi 
materiale care să 
asigure o durată  
de viaţă mai mare 
a sistemului de apă 

rezervor, funcţionând 
prin pompare 
- rezervor de apă pentru 
compensarea 
consumului comun 
pentru cele 3 localităţi, 
amplasat pe o înălţime 
naturală 
- reţea de distribuţie a 
apei,alimentată 
gravitaţional din 
rezervor, executată cu 
ţevi din P.V.C  
- conducte de aducţiune 
- cămin de vane de 
racord  
- contorizarea 
consumului de apă 

2. Alimentare cu 
apa potabila în 
sistem 
centralizat-
comuna 
Pui, judeţul 
Hunedoara, 
satul PONOR 
 
 
 
 

Scopul principal al 
acestui proiect este 
satisfacerea 
cerinţelor de 
consum al apei şi 
exigenţelor de 
calitate impuse de 
normele interne şi 
europene în 
vigoare, pentru 
locuitorii satului 
PONOR – comuna 
Pui 
 
Obiective: 
- asigurarea cu apă 
potabilă pentru 
îmbunătăţirea 
nivelului de trai 
social şi economic 
al populaţiei din 
satul Ponor 
- extinderea 
activităţii de 

Proiectul propune 
alimentarea cu apă a 
satului PONOR, 
comuna Pui 
 
1. SF finalizat 
2. Elaborare Proiect 
Tehnic 
3. Licitaţie, atribuire 
contract de achiziţie 
publică lucrări: 
 
Vor fi demarate 
următoarele lucrări 
principale de construcţii 
şi instalaţii:  
 
- captare de apă 
subterană cu dren 
longitudinal. 
- staţie de pompare cu 
pompe submersibile, 
instalate în puţul 
colector al drenului, 

- Reţea extinsă şi 
funcţională de 
apă potabilă în 
satele PONOR  
- cerinţe 
satisfăcute ale 
locuitorilor privind 
accesul la reţeaua 
de apă potabilă 

- Primăria 
comunei Pui 
-
Comunitatea 
locală din 
satul Ponor 
- Societatea/ 
societăţile 
contractate 
pentru 
realizarea 
lucrării 

Primăria 
comunei Pui 
  

Lucrarea 
va fi 
contractată 

2008- 
2010 

Total 
General: 
260.000 
Euro 
 
Fondul 
Naţional, 
Guvernul 
României, 
Ordonanţa 
7/2006, 
privind 
instituirea 
Programului 
de 
dezvoltare a 
infrastructurii 
din spaţiul 
rural 
 
Fonduri 
structurale 
 
Buget Local 
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distribuire a apei 
potabile, activitate 
care aduce venituri 
la bugetul comunei 
Pui 
- asigurarea unui 
grad de contorizare 
de 100% a apei 
consumate prin 
montarea de 
apometre 
- dotarea reţelelor 
cu vane, hidranţi 
de incendiu, 
manometre, etc. 
- executarea 
lucrărilor cu 
tehnologii şi 
materiale care să 
asigure o durată  
de viaţă mai mare 
a sistemului de apă 

unde se va face şi 
dezinfectarea apei prin 
clorinare. - staţie de 
clorinare 
- aducţiune de apă 
tratată de la captare la 
rezervor, funcţionând 
prin pompare 
- rezervor de apă pentru 
compensarea 
consumului. 
- reţea de distribuţie a 
apei,alimentată 
gravitaţional din 
rezervor, executată cu 
ţevi din P.V.C 
- conducte de aducţiune 
- cămin de vane de 
racord  
- contorizarea 
consumului de apă 
 

 
 
 
 
 

3. Alimentare cu 
apa potabila în 
sistem 
centralizat-
comuna 
Pui, judeţul 
Hunedoara, 
satele: Fizeşti şi 
Ohaba Ponor 

Scopul principal al 
acestui proiect este 
de a  satisface 
cerinţele de 
consum al apei şi 
exigenţelor de 
calitate impuse de 
normele interne şi 
europene în 
vigoare, pentru 
locuitorii satelor 
Fizeşti şi Ohaba 
Ponor 
 
Obiective: 
- asigurarea cu apă 
potabilă pentru 
îmbunătăţirea 
nivelului de trai 
social şi economic 

Proiectul propune 
alimentarea cu apă a 
satelor Fizeşti şi 
Ohaba Ponor 
aparţinătoare comunei 
Pui. 
 
- Elaborare SF şi PT 
 
Licitaţie, atribuire 
contract de achiziţie 
publică lucrări: 
 
Vor fi demarate 
următoarele lucrări 
principale de construcţii 
şi instalaţii:  
- cămin de vane de 
racord  
- conducte de aducţiune  

- Reţea extinsă şi 
funcţională de 
apă potabilă în 
satele Fizeşti şi 
Ohaba Ponor - 
comuna Pui 
- cerinţe 
satisfăcute ale 
locuitorilor privind 
accesul la reţeaua 
de apă potabilă 

- Primăria 
comunei Pui 
-
Comunitatea 
locală din 
Fizeşti şi 
Ohaba 
Ponor 
- Societatea 
/societăţile 
contractate 
pentru 
realizarea 
lucrării 

Primăria 
comunei Pui 
  

Lucrarea 
va fi 
contractată 

2010 - 
2013 

Total 
General: 
750.000 
Euro 
 
 
SF, proiect 
tehnic: 
12000 euro 
 
Fondul 
Naţional, 
Guvernul 
României.  
 
Fonduri 
structurale 
 
Buget Local 
 



 11 

al populaţiei din 
Fizeşti şi Ohaba 
Ponor, comuna 
Pui. 
- extinderea 
activităţii de 
distribuire a apei 
potabile, activitate 
care aduce venituri 
la bugetul comunei 
Pui 
- asigurarea unui 
grad de contorizare 
de 100% a apei 
consumate prin 
montarea de 
apometre 
- dotarea reţelelor 
cu vane, hidranţi 
de incendiu, 
manometre, etc. 
- executarea 
lucrărilor cu 
tehnologii şi 
materiale care să 
asigure o durată  
de viaţă mai mare 
a sistemului de apă 

- staţie de clorinare 
- reţea de distribuţie  
- contorizarea 
consumului de apă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. Canalizarea 
apelor menajere 
şi realizarea 
unei staţii de 
epurare în 
localitatea Pui, 
comuna Pui, 
judeţul 
Hunedoara 

 
- Construcţia si 
modernizarea 
infrastructurii 
apa/apa uzata 
 
Realizarea 
canalizării 
menajere în 
localitatea Pui, 
comuna Pui după 
cum urmează: 
 
1. canalizare 

1. Elaborarea 
documentaţiei de 
proiectare pentru 
obiectivul: „Canalizarea 
apelor menajere şi 
realizarea unei staţii de 
epurare în localitatea 
Pui, comuna Pui, 
judeţul Hunedoara”, cu 
respectarea 
următoarelor cerinţe de 
proiectare: 
 
Adoptarea unor soluţii 

- Reţea finalizată 
de canalizare 
menajeră a 
comunei Pui – sat 
reşedinţă 
(localitatea Pui) 
- îmbunătăţirea 
calităţii vieţii 
comunităţii; 
- realizarea unei 
dezvoltări locale 
echilibrate; 
- crearea unui 
mediu favorabil 

- Primăria 
comunei Pui 
- 
Comunitatea 
locală din 
zona 
afectată de 
proiect 
- 
Societatea/s
ocietăţile 
contractate 
pentru 
realizarea 

Primăria 
comunei Pui 
 

Lucrarea 
va fi 
contractată 

2007 - 
2009 

Total 
General: 
1.400.000 
Euro 
 
 
 
Fondul 
Naţional, 
Guvernul 
României 
 
Hotărâre nr. 
465/2007 
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menajeră 
2. staţie de epurare 
 

moderne, viabile în 
concordanţă cu legile, 
normele şi normativele 
în vigoare şi normele 
europene 
 
Faza PT  

 
Proiect Tehnic va 
cuprinde inclusiv:     
Descrierea lucrărilor 
Caiete de sarcini pentru 
execuţia lucrărilor, 
Listele cu cantitatile de 
lucrari pentru ofertanţi  
Listele cu cantitatile de 
lucrari si evaluarea  
valorica a lucrarilor, 
numai pentru 
autoritatea contractantã 
Graficele de eşalonare 
a lucrărilor 
Proiect  pentru  
obtinerea autorizatiei de 
construire; 
Detalii de execuţie, 
piese scrise şi desenate 
 
2. Licitaţie achiziţie 
lucrări, contractare 
ofertant/consorţiu 
 
3. Demararea lucrărilor 
conform S.F. şi a 
proiectelor tehnice 
pentru următoarele 
obiective: 
 
Obiectivul 1. - 
canalizare menajeră, 
comuna Pui 
Obiectivul 2. - staţie de 

pentru 
desfăşurarea 
economico – 
socială în zonă. 
 

lucrării privind unele 
măsuri 
pentru 
realizarea 
programelor 
multianuale 
prioritare de 
mediu şi 
gospodărire 
a apelor, ce 
conţin 
obiective de 
investiţii în 
infrastructura 
de mediu ale 
unităţilor 
administrativ
-teritoriale, 
care se vor 
executa în 
perioada 
2007-2009 
 
Ordonanţa 
nr. 40/2006, 
pentru 
aprobarea şi 
finanţarea 
programelor 
multianuale 
prioritare de 
mediu şi 
gospodărire 
a apelor 
 
 
Hotărâre nr. 
536/2006 
pentru 
aprobarea 
indicatorilor 
tehnico-
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epurare 
 
Relieful localităţii 
impune executarea unei 
porţiuni de colector în 
zona extravilană, în 
lungul unui drum de 
câmp. Canalele se 
propun a se executa din 
tuburi de polietilenă 
pentru canalizare, în 
diametre de Ø 200 -  Ø 
250 mm 
 
Staţia de epurare 
propusă va fi de tip 
mecanico – biologic, iar 
emisarul pentru apele 
epurate va fi râul Strei. 
Amplasamentul staţiei 
va fi pe malul drept al 
Streiului, la o distanţă 
mai mare de 200 m de 
locuinţe. Pentru 
apărarea împotriva 
inundării, incinta va fi 
îndiguită. Suprafaţa de 
teren necesară cca. 250 
ha. 
 

economici ai 
obiectivelor 
de investiţii 
cuprinse în 
"Proiectul nr. 
3 - 
Modernizare
a 
infrastructurii 
de apă şi 
apă uzată în 
bazinul Criş, 
în judeţul 
Vaslui şi în 
municipiul 
Ploieşti" din 
cadrul 
Memorandu
mului 
aprobat în 
şedinţa 
Guvernului 
din 12 
ianuarie 
2006 pentru 
aprobarea 
unor 
împrumuturi 
de până la 
1.441.000.00
0 euro în 
perioada 
2006-2009, 
pentru 
finanţarea 
investiţiilor 
prioritare de 
mediu şi 
gospodărire 
a apelor 
 
Buget Local 
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2% prin FS, 
sau 20% prin 
Memorandu
m 
 
Fonduri 
Structurale 
75% 
Guvern 13%  

5. Canalizare, staţii 
de pompare şi 
staţie de 
epurare a apei şi 
apei uzate, 
comuna Pui, 
satele 
aparţinătoare: 
Hobiţa, Râu 
Bărbat, Galaţi, 
Băieşti, Ruşor, 
Şerel 

 
- Construcţia si 
modernizarea 
infrastructurii 
apa/apa uzata 
 
Realizarea 
canalizării 
menajere şi 
pluviale pe zone 
(Hobiţa, Râu 
Bărbat, Galaţi, 
Băieşti, Ruşor, 
Şerel) a comunei 
Pui după cum 
urmează: 
  
1. canalizare 
pluviala şi 
menajeră  
2. staţie de 
pompare ape uzate 
3. staţie de epurare 
 

1. Elaborarea 
documentaţiei de 
proiectare pentru 
obiectivul: „Canalizarea 
apelor menajere şi 
realizarea unei staţii de 
epurare în localităţile 
Hobiţa, Râu Bărbat, 
Galaţi, Băieşti, Ruşor, 
Şerel comuna Pui,  
judeţul Hunedoara”, cu 
respectarea 
următoarelor cerinţe de 
proiectare: 
 
Adoptarea unor soluţii 
moderne, viabile în 
concordanţă cu legile, 
normele şi normativele 
în vigoare şi normele 
europene 
 
Faza PT  

 
Proiect Tehnic va 
cuprinde inclusiv:     
Descrierea lucrărilor 
Caiete de sarcini pentru 
execuţia lucrărilor, 
Listele cu cantitatile de 
lucrari pentru ofertanţi  
Listele cu cantitatile de 
lucrari si evaluarea  

- Reţea finalizată 
de canalizare 
menajeră a 
localităţilor 
Hobiţa, Râu 
Bărbat, Galaţi, 
Băieşti, Ruşor, 
Şerel comunei 
Pui  
- îmbunătăţirea 
calităţii vieţii 
comunităţii; 
- realizarea unei 
dezvoltări locale 
echilibrate; 
- crearea unui 
mediu favorabil 
pentru 
desfăşurarea 
economico – 
socială în zonă. 
 

- Primăria 
comunei Pui 
- 
Comunitatea 
locală din 
zona 
afectată de 
proiect 
- 
Societatea/s
ocietăţile 
contractate 
pentru 
realizarea 
lucrării 

Primăria 
comunei Pui 
 

Lucrarea 
va fi 
contractată 

2008 - 
2012 

Total 
General: 
5.700.000 
Euro 
 
Fondul 
Naţional, 
Guvernul 
României 
 
Buget Local 
2% prin FS 
 
Fonduri 
Structurale 
75% 
Guvern 13%  
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valorica a lucrarilor, 
numai pentru 
autoritatea contractantã 
Graficele de eşalonare 
a lucrărilor 
Proiect  pentru  
obtinerea autorizatiei de 
construire; 
Detalii de execuţie, 
piese scrise şi desenate 
 
2. Licitaţie achiziţie 
lucrări, contractare 
ofertant/consorţiu 
 
3. Demararea lucrărilor 
conform S.F. şi a 
proiectelor tehnice 
pentru următoarele 
obiective: 
 
Obiectivul 1. - 
canalizare menajeră, 
comuna Pui 
 
Obiectivul 2. - staţie de 
pompare ape uzate 
 
Obiectivul 3. - staţie de 
epurare 

6. Canalizare, staţii 
de pompare şi 
staţie de 
epurare a apei şi 
apei uzate, 
comuna Pui, 
satele 
aparţinătoare: 
Federi, Ohaba 
Ponor, Ponor, 
Fizeşti, Uric 

 
- Construcţia si 
modernizarea 
infrastructurii 
apa/apa uzata 
 
Realizarea 
canalizării 
menajere şi 
pluviale pe zone 
(Federi, Ohaba 
Ponor, Ponor, 

1. Elaborarea 
documentaţiei de 
proiectare pentru 
obiectivul: „Canalizarea 
apelor menajere şi 
realizarea unei staţii de 
epurare în localităţile 
Federi, Ohaba Ponor, 
Ponor, Fizeşti, Uric, 
comuna Pui,  judeţul 
Hunedoara”, cu 
respectarea 

- Reţea finalizată 
de canalizare 
menajeră a 
localităţilor 
Federi, Ohaba 
Ponor, Ponor, 
Fizeşti, Uric 
comunei Pui  
- îmbunătăţirea 
calităţii vieţii 
comunităţii; 
- realizarea unei 

- Primăria 
comunei Pui 
- 
Comunitatea 
locală din 
zona 
afectată de 
proiect 
- 
Societatea/s
ocietăţile 
contractate 

Primăria 
comunei Pui 
  

Lucrarea 
va fi 
contractată 

2009 - 
2011 

Total 
General: 
4.000.000 
Euro 
 
Fondul 
Naţional, 
Guvernul 
României 
 
Buget Local 
2% prin FS 
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Fizeşti, Uric) a 
comunei Pui după 
cum urmează: 
  
1. canalizare 
pluviala şi 
menajeră  
2. staţie de 
pompare ape uzate 
3. staţie de epurare 
 

următoarelor cerinţe de 
proiectare: 
 
Adoptarea unor soluţii 
moderne, viabile în 
concordanţă cu legile, 
normele şi normativele 
în vigoare şi normele 
europene 
 
Faza PT  

 
Proiect Tehnic va 
cuprinde inclusiv:     
Descrierea lucrărilor 
Caiete de sarcini pentru 
execuţia lucrărilor, 
Listele cu cantitatile de 
lucrari pentru ofertanţi  
Listele cu cantitatile de 
lucrari si evaluarea  
valorica a lucrarilor, 
numai pentru 
autoritatea contractantã 
Graficele de eşalonare 
a lucrărilor 
Proiect  pentru  
obtinerea autorizatiei de 
construire; 
Detalii de execuţie, 
piese scrise şi desenate 
 
2. Licitaţie achiziţie 
lucrări, contractare 
ofertant/consorţiu 
 
3. Demararea lucrărilor 
conform S.F. şi a 
proiectelor tehnice 
pentru următoarele 
obiective: 
Obiectivul 1. - 

dezvoltări locale 
echilibrate; 
- crearea unui 
mediu favorabil 
pentru 
desfăşurarea 
economico – 
socială în zonă. 
 

pentru 
realizarea 
lucrării 

 
Fonduri 
Structurale 
75% 
Guvern 13%  
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canalizare menajeră, 
comuna Pui 
 
Obiectivul 2. - staţie de 
pompare ape uzate 
 
Obiectivul 3. - staţie de 
epurare 

7. Construcţia  
reţelei publice 
locale de 
alimentare cu 
gaz în satele 
Pui, Ponor, 
Băieşti, Galaţi şi 
Ruşor, comuna 
Pui 

Infrastructura 
rurală dezvoltată şi 
modernizată cu 
acces la gaz metan 
 

Realizare Studiu de 
Fezabilitate şi Proiect 
Tehnic pentru 
prelungirea conductei 
magistrale de gaz 
dinspre localitatea Baru 
pentru alimentarea cu 
gaz metan a localităţilor 
de-a lungul drumului 
naţional 66 , respectiv 
Pui, Ponor, Băieşti, 
Galaţi şi Ruşor. 
 
Licitaţie de achiziţie  
lucrări publice 
Organizare şantier, 
demarare lucrări de 
branşament, etc. 

Satele 
aparţinătoare 
comunei Pui: Pui, 
Ponor, Băieşti, 
Galaţi şi Ruşor)  
branşate la retelei 
publice locale de 
alimentare cu 
gaz. 

Locuitorii 
satelor Pui, 
Ponor, 
Băieşti, 
Galaţi şi 
Ruşor 
 
Furnizorii 
lucrărilor 
 
Agenţi 
economici  

Primăria 
comunei Pui 

Lucrarea 
va fi 
contractată 

2008 - 
2011 

Total 
General: 
2.000.000 
Euro 
 
Fondul 
Naţional, 
Guvernul 
României 
 
Fonduri 
Structurale - 
UE 
 

8. Extinderea 
reţelei publice 
locale de 
alimentare cu 
gaz în satele, 
Hobiţa, Ohaba 
Ponor, Rîu 
Bărbat, Şerel, 
Fizeşti Uric, 
comuna Pui 

Infrastructura 
rurală dezvoltată şi 
modernizată cu 
acces la gaz metan 

Realizare Studiu de 
Fezabilitate şi Proiect 
Tehnic pentru 
prelungirea conductei 
magistrale de gaz 
dinspre localitatea Baru 
pentru alimentarea cu 
gaz metan a localităţilor 
de-a lungul drumului 
naţional 66 , respectiv 
Hobiţa, Ohaba Ponor, 
Rîu Bărbat, Şerel, 
Fizeşti Uric. 
 
Licitaţie de achiziţie  
lucrări publice 

Satele 
aparţinătoare 
comunei Pui: 
Hobiţa, Ohaba 
Ponor, Rîu 
Bărbat, Şerel, 
Fizeşti Uric  
branşate la retelei 
publice locale de 
alimentare cu 
gaz. 

Locuitorii 
satelor 
Hobiţa, 
Ohaba 
Ponor, Rîu 
Bărbat, 
Şerel, Fizeşti 
Uric 
 
Furnizorii 
lucrărilor 
 
Agenţi 
economici  

Primăria 
comunei Pui 

Lucrarea 
va fi 
contractată 

2011 - 
2013 

Total 
General: 
3.800.000 
Euro 
 
Fondul 
Naţional, 
Guvernul 
României 
 
Fonduri 
Structurale - 
UE 
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Organizare şantier, 
demarare lucrări de 
branşament, etc. 

9. Modernizare/ 
Reabilitare drum 
comunal: I. B.U. 
DC 64 Galaţi – 
Fizeşti, L 9 km - 
Comuna Pui 

- Facilitarea 
accesului pietonal, 
al vehiculelor şi 
autovehiculelor în 
localităţile Galaţi şi 
Foizeşti, comuna 
Pui 
 
- Dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport rurale – 
comuna Pui 
 

- SF, documentaţii 
tehnice elaborate 
 
- Lucrările au demarat 
conform contractelor de 
achiziţii publice 
încheiate. 
 
 - modernizarea 
drumurilor comunale din 
satele Galaţi şi Fizeşti 
 
- Achiziţie 
buldoescavator, 
întreţinere şi reabilitare 
periodică străzi ce 
necesita renovare 

- drum comunal 
amenajat/ 
reabilitat 
- acces facilitat la 
reţeaua de 
drumuri în 
localităţile Galaţi 
şi Fizeşti 
- infrastructură de 
transport 
dezvoltată 
- Îmbunătăţirea 
imaginii comunei 
si calităţii 
carosabilului 

Locuitorii 
comunei Pui, 
satele Galaţi 
şi Fizeşti 
 
Agenţi 
economici, 
investitori. 

Primăria Pui Lucrarea  
este 
contractată 
 
Proiect în 
derulare 

2007 - 
2008 

Total 
General 
estimativ: 
1.300.000  
Euro 
 
Buget local 
 
Fonduri 
structurale 
 

10. Modernizare/ 
Reabilitare drum 
comunal: I. B.U. 
DC 65 Ponor – 
Federi, Comuna 
Pui 

- Facilitarea 
accesului pietonal, 
al vehiculelor şi 
autovehiculelor în 
localităţile Ponor, 
comuna Pui 
 
- Dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport rurale – 
comuna Pui 
 

- SF, documentaţii 
tehnice elaborate 
 
- Lucrările au demarat 
conform contractelor de 
achiziţii publice 
încheiate. 
 
 - modernizarea 
drumului comunal din 
satul Ponor 
 
- Întreţinere şi 
reabilitare periodică 
străzi ce necesita 
renovare 

- drum comunal 
amenajat/ 
reabilitat 
- acces facilitat la 
reţeaua de 
drumuri în 
localităţile Ponor, 
Ohaba Ponor şi 
Federi 
- infrastructură de 
transport 
dezvoltată 
- Îmbunătăţirea 
imaginii comunei 
si calităţii 
carosabilului 

Locuitorii 
comunei Pui, 
satele 
Ohaba 
Ponor, 
Federi  
 
Agenţi 
economici, 
investitori. 

Primăria Pui Lucrarea  
este 
contractată 
 
Proiect în 
derulare 

2007 - 
2008 

Total 
General 
estimativ: 
2.000.000  
Euro 
 
Buget local 
 
Fonduri 
structurale 
 

11. Modernizare/ 
Reabilitare drum 
comunal: I. B.U. 
DC 72 Ruşor 
Şerel - Comuna 
Pui 

- Facilitarea 
accesului pietonal, 
al vehiculelor şi 
autovehiculelor în 
localităţile Ruşor şi 
Şerel comuna Pui 

- SF, documentaţii 
tehnice elaborate 
-  Atribuire contract de 
achiziţie publică, lucrări 
 
 

- drum comunal 
amenajat/ 
reabilitat 
- acces facilitat la 
reţeaua de 
drumuri în 

Locuitorii 
comunei Pui, 
satele Ruşor 
şi Şerel  
 
Agenţi 

Primăria Pui Lucrarea  
va fi 
contractată 

2008 - 
2010 

Total 
General 
estimativ: 
1.500.000  
Euro 
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- Dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport rurale – 
comuna Pui 
 

 - modernizarea 
drumului comunal din 
satele Ruşor şi Şerel 
comuna Pui 
 
- Întreţinere şi 
reabilitare periodică 
străzi ce necesita 
renovare 
 

localităţile Ruşor 
şi Şerel comuna 
Pui 
- infrastructură de 
transport 
dezvoltată 
- Îmbunătăţirea 
imaginii comunei 
si calităţii 
carosabilului 

economici, 
investitori. 

Buget local 
 
Fonduri 
structurale 
 

12. Modernizare/ 
Reabilitare drum 
comunal: I. B.U. 
DC 74 Uric- 
Comuna Pui 

- Facilitarea 
accesului pietonal, 
al vehiculelor şi 
autovehiculelor în 
localitatea Uric 
comuna Pui 
 
- Dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport rurale – 
comuna Pui 
 

- SF, documentaţii 
tehnice elaborate 
-  Atribuire contract de 
achiziţie publică, lucrări 
 
 - modernizarea 
drumului comunal din 
satul Uric comuna Pui 
 
- Întreţinere şi 
reabilitare periodică 
străzi ce necesita 
renovare 
 

- drum comunal 
amenajat/ 
reabilitat 
- acces facilitat la 
reţeaua de 
drumuri în 
localitatea  Uric 
comuna Pui 
- infrastructură de 
transport 
dezvoltată 
- Îmbunătăţirea 
imaginii comunei 
si calităţii 
carosabilului 

Locuitorii 
comunei Pui, 
satul Uric 
 
Agenţi 
economici, 
investitori. 

Primăria Pui Lucrarea  
va fi 
contractată 

2008 - 
2010 

Total 
General 
estimativ: 
360.000  
Euro 
 
Buget local 
 
Fonduri 
structurale 
 

13. Modernizare/ 
Reabilitare drum 
comunal: I. B.U. 
DC 73 A – 
Băieşti, Comuna 
Pui 

- Facilitarea 
accesului pietonal, 
al vehiculelor şi 
autovehiculelor pe 
DC 73 A,  comuna 
Pui 
 
- Dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport rurale – 
comuna Pui 
 

- SF, documentaţii 
tehnice elaborate 
-  Atribuire contract de 
achiziţie publică, lucrări 
 
 - modernizarea 
drumului comunal 73 A 
din comuna Pui 
 
- Întreţinere şi 
reabilitare periodică 
străzi ce necesita 
renovare 
 

- drum comunal 
amenajat/ 
reabilitat 
- acces facilitat la 
reţeaua de 
drumuri în 
comuna Pui 
- infrastructură de 
transport 
dezvoltată 
- Îmbunătăţirea 
imaginii comunei 
si calităţii 
carosabilului 

Locuitorii 
comunei Pui 
 
Agenţi 
economici, 
investitori.  

Primăria Pui Lucrarea  
va fi 
contractată 

2008 - 
2010 

Total 
General 
estimativ: 
250.000  
Euro 
 
Buget local 
 
Fonduri 
structurale 
 

14. Modernizare/ 
Reabilitare drum 
comunal: I. B.U. 

- Facilitarea 
accesului pietonal, 
al vehiculelor şi 

- SF, documentaţii 
tehnice elaborate 
-  Atribuire contract de 

- drum comunal 
amenajat/ 
reabilitat 

Locuitorii 
comunei Pui, 
satele 

Primăria Pui Lucrarea  
va fi 
contractată 

2010 - 
2012 

Total 
General 
estimativ: 
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DC 71 Hobiţa  - 
Uric - Comuna 
Pui 
 

autovehiculelor în 
localităţile Hobiţa  - 
Uric comuna Pui 
  
- Dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport rurale – 
comuna Pui 
 

achiziţie publică, lucrări 
 
 - modernizarea 
drumului comunal DC 
71 Hobiţa  - Uric - din 
comuna Pui 
 
- Întreţinere şi 
reabilitare periodică 
străzi ce necesita 
renovare 
 

- acces facilitat la 
reţeaua de 
drumuri în 
comuna Pui, 
satele Hobiţa  - 
Uric 
- infrastructură de 
transport 
dezvoltată 
- Îmbunătăţirea 
imaginii comunei 
si calităţii 
carosabilului 

Hobiţa  - 
Uric 
 
Agenţi 
economici, 
investitori.   

350.000  
Euro 
 
Buget local 
 
Fonduri 
structurale 
 

15. Modernizare/ 
Reabilitare drum  
judeţean DJ 667 
– Pui – Cabana 
Baleia 
- Comuna Pui 

- Facilitarea 
accesului pietonal, 
al vehiculelor şi 
autovehiculelor pe  
drumul  judeţean 
DJ 667 – Pui – 
Cabana Baleia 
 
- Dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport rurale – 
comuna Pui 
 

- SF, documentaţii 
tehnice elaborate 
-  Atribuire contract de 
achiziţie publică, lucrări 
 
 - modernizarea 
drumului comunal DJ 
667 – Pui – Cabana 
Baleia - din comuna Pui 
 
- Întreţinere şi 
reabilitare periodică 
străzi ce necesita 
renovare 
 

- drum comunal 
amenajat/ 
reabilitat 
- acces facilitat la 
reţeaua de 
drumuri în 
comuna Pui, DJ 
667 – Pui – 
Cabana Baleia 
- infrastructură de 
transport 
dezvoltată 
- Îmbunătăţirea 
imaginii comunei 
si calităţii 
carosabilului 

Locuitorii 
comunei Pui 
 
Agenţi 
economici, 
investitori.   

Primăria Pui Consiliul 
Judeţean 
Hunedoara 

2011 - 
2013 

Total 
General 
estimativ: 
4.500.000  
Euro 
 
Buget local 
/judeţean 
 
Fonduri 
structurale 
 

16. Modernizare/ 
Reabilitare 
străzi în satele 
aparţinătoare 
comunei Pui 

- Facilitarea 
accesului pietonal, 
al vehiculelor şi 
autovehiculelor pe 
străzile din satele 
aparţinătoare 
comunei Pui  
- Dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport rurale – 
comuna Pui 
 
 

- SF, documentaţii 
tehnice elaborate 
-  Atribuire contract de 
achiziţie publică, lucrări 
- demarare lucrări 
conform contractelor 
atribuite. 
- Întreţinere şi 
reabilitare periodică 
străzi ce necesita 
renovare 
 
 

- străzi 
amenajate/ 
reabilitate în 
satele comunei 
Pui 
- acces facilitat la 
reţeaua de străzi 
din satele 
comunei Pui 
- Îmbunătăţirea 
imaginii comunei 
si calităţii străzilor 

Locuitorii 
comunei Pui 
 
Agenţi 
economici, 
investitori.   

Primăria Pui - 2011 - 
2013 

Total 
General 
estimativ: 
3.500.000  
Euro 
 
Buget local 
/judeţean 
 
Fonduri 
structurale 
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17. Construcţie/reab
ilitare poduri  în 
satele Federi, 
Ohaba Ponor, 
Fizeşti,  comuna 
Pui 

- Facilitarea 
accesului pietonal, 
al vehiculelor şi 
autovehiculelor în 
satele Federi, 
Ohaba Ponor, 
Fizeşti  
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport rurale – 
comuna Pui 
 

- SF, documentaţii 
tehnice elaborate 
 
- Lucrările au demarat 
conform contractelor de 
achiziţii publice 
încheiate. 
 
- Întreţinere şi 
reabilitare periodică  
 

- acces facilitat în 
satele Federi, 
Ohaba Ponor, 
Fizeşti 
- infrastructură de 
transport 
dezvoltată 
- Îmbunătăţirea 
imaginii comunei  

Locuitorii 
comunei Pui 
 
Agenţi 
economici, 
investitori.   

Primăria Pui Lucrarea  
este 
contractată 
 
Proiect în 
derulare 

2007 - 
2008 

Total 
General 
estimativ: 
163.000  
Euro 
 
Buget local 
 
Fonduri 
structurale 
 

18. Construcţie pod 
peste Râul Strei, 
sat Ruşor, 
comuna Pui 

- Facilitarea 
accesului pietonal, 
al vehiculelor şi 
autovehiculelor în 
satul Ruşor, 
comuna Pui 
 
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport rurale – 
comuna Pui 
 
 

- SF, documentaţii 
tehnice elaborate 
 
- Atribuire contract de 
achiziţie publică, lucrări 
 
- Demarare lucrări 
conform contractelor de 
achiziţii publice 
încheiate. 
 
- Întreţinere şi 
reabilitare periodică  
 

- acces facilitat în 
satul Ruşor, 
comuna Pui 
- infrastructură de 
transport 
dezvoltată 
- Îmbunătăţirea 
imaginii comunei  

Locuitorii 
comunei Pui 
 
Agenţi 
economici, 
investitori.   

Primăria Pui Lucrarea  
va fi 
contractată
. 
 
 

2007 - 
2013 

Total 
General 
estimativ: 
120.000  
Euro 
 
Buget local 
 
Fonduri 
structurale 
 

 Extindere 
alimentare şi 
modernizare 
infrastructura 
curent electric 
în satele Hobiţa 
şi Uric, comuna 
Pui 

Dezvoltarea 
infrastructurii de 
alimentare la 
energia electrică în 
comuna Pui 

- SF, documentaţii 
tehnice elaborate 
 
- Atribuire contract de 
achiziţie publică, lucrări 
- demarare lucrări 
conform contract atribuit 
şi recepţia acestora 

- acces facilitat la 
sursa de energie 
electrică în satele 
Hobiţa şi Uric, 
comuna Pui 

Locuitorii  
satelor 
Hobiţa şi 
Uric, 
comunei Pui 
 

Primăria Pui Lucrarea  
va fi 
contractată
. 
 
 

2007 - 
2009 

Total 
General 
estimativ: 
1.600.000  
Euro 
 
Buget local 
 
Fonduri 
structurale 

19.  Modernizarea 
sediului 
Primăriei 
comuna Pui 
 

Dezvoltarea 
capacităţii Primăriei 
comuna Pui, prin 
lucrări de 
infrastructură 

- Elaborare Studii de 
fezabilitate/proiecte 
tehnice 
- atribuire contract de 
achiziţii lucrări, 
demarare proiect 

- Spaţiu modern, 
amenajat la 
standarde 
- capacitate 
dezvoltată a 
sediului Primăriei 

Primăria 
comunei Pui 
Comunitatea 
locală 

Primăria 
comunei Pui 

 2007 - 
2008 

Total 
General: 
320.000 
Euro 
 
SF, Proiect 
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comunei Pui 
- acces facilitat al 
aparatului propriu 
şi al cetăţenilor la 
serviciile din 
cadrul Primăriei 
comunei Pui 

tehnic: 
13600 Euro 
 
Fondul 
Naţional, 
Guvernul 
României 
Buget Local 
Fonduri 
structurale 
 

20.  Sistem 
informatic 
integrat  - 
Primăria Pui 
 

Dezvoltarea 
capacităţii Primăriei 
comunei Pui, prin 
lucrări de 
infrastructură şi 
dotare logistică 

- Elaborare Studii de 
fezabilitate 
- atribuire contract de 
achiziţii bunuri şi servicii 
demarare proiect 
- dotarea cu 
echipamente IT şi alte 
componente, 
echipamente, 
instrumente pentru 
asigurarea unei 
activităţi eficiente la 
nivel local – în general, 
în particular la nivelul 
serviciilor publice. 
- introducerea unei 
conexiuni la internet de 
mare viteză prin fibră 
optică 
- amenajarea reţelei 
locale de calculatoare 
(LAN) , conectată la 
serverul principal 
 

- Spaţiu modern, 
amenajat şi dotat 
logistic la 
standarde 
- capacitate 
dezvoltată a 
sediului Primăriei 
comunei Pui 
- acces facilitat al 
aparatului propriu 
şi al cetăţenilor la 
serviciile din 
cadrul Primăriei 
- acces la resurse 
prin intermediul 
internetului 

Primăria 
comunei Pui 
Comunitatea 
locală 
Furnizorii de 
lucrări , 
bunuri şi 
servicii 

Primăria Pui - 2007 - 
2008 

Total 
General: 
120.000 
Euro 
 
Buget local 
 
Fonduri 
structurale 
 
Fondul de 
modernizare 
pentru 
dezvoltarea 
administraţiei 
la nivel local. 
 

21. Reactulizare 
Plan Urbanistic 
General al 
comunei Pui 

Dezvoltare 
infrastructura 

Reactulizare PUG, în 
funcţie de direcţiile de 
dezvoltare a comunei 
Pui  
 

Imbunatatirea 
calitatii vietii 
locuitorilor 

Comuna Pui Primăria 
comunei Pui 

 2008 –
2011 

Total 
General: 
65.000 Euro 
Buget local 

22. Extindere 
construire – 

Dezvoltarea 
comunei Pui 

- Inventarierea 
terenurilor disponibile 

- Studii de 
fezabilitate, 

Locuitorii 
comunei Pui  

Primaria 
comunei Pui 

Parteneriat 
Public - 

2007 -
2013 

Total 
General 
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zone noi de 
locuit 

pentru extinderea 
zonelor de locuit cu 
posibilitatea construirii 
de noi 
cartiere/rezidenţiale/ 
sate de vacanţă, zone 
de agrement, etc. 
- Întocmirea studiilor de 
fezabilitate,proiecte si  
- atribuire contract de 
achiziţie publică, 
demarare lucrări. 
- lucrări de 
infrastructură 

proiecte tehnice, 
etc. 
- Construire 
locuinţe 
- Dezvoltarea 
ofertei de locuit în 
zonă 

si satele 
apartinatoare  

Privat estimativ: 
2.500.000 
Euro 
 
(SF, 
documentaţii 
tehnice: 
20.000 Euro) 
 
 
Buget local 
si finanţare 
externa – 
fonduri 
structurale 
 
Investiţii 
private 

23. Amenajare curs 
râul Strei – zona 
Comunei Pui 
 

Reducerea 
eroziunii malurilor, 
protecţia terenurilor 
agricole şi a 
comunităţii de 
inundaţii. 
 
Lucrări 
hidroameliorative – 
îndiguiri desecări în 
lunca râului Strei, 
având în vedere 
frecventele 
inundaţii. 
 
 

Elaborare studiu de 
fezabilitate 
 
O parte a satului Pui 
este situat în zona 
inundabilă a râului Strei. 
Pentru apărarea 
locuinţelor împotriva 
inundaţiilor, se va 
realiza un dig de 
apărare din pământ pe 
malul drept al Streiului 
şi  realizare sistem de 
pinteni in zonele expuse 
eroziunii  
 

Menţinerea albiei 
actuale a râului 
Strei 
 
Amenajarea 
complexă a râului 
Strei, prevăzută 
pentru anii 
următori, va 
regulariza cursul 
şi debitul râului. 
 

populaţia din 
zona 
 

Primăria Pui 
si Regia 
Apele 
Române 
 

Regia 
Apele 
Romane 

2008 - 
2013  
 

Total 
General 
estimativ: 
4.160.000 
Euro 
SF: 9.000 
Euro 
 
Buget local 
 
Fonduri 
structurale 

24. Amenajarea Râu 
- Bărbat  şi 
pârâuri: Râu - 
Bărbat, Ruşor, 
Uric, Şerel, 
Izvorul, Ponor 
din teritoriul 
administrativ al 

Îmbunătăţirea 
calităţii mediului în 
comuna Pui prin 
amenajarea 
pârâurilor Râu - 
Bărbat, Ruşor, 
Uric, Şerel, Izvorul, 
Pârâul Ponor 

- Elaborare Studii de 
fezabilitate/proiecte 
tehnice  
- Identificare societăţi si 
licitarea lucrărilor de 
amenajare  
- Achiziţie contract 
lucrări 

- coborârea 
pânzei freatice din 
zona 
- Curăţarea 
pârâurilor de 
deşeuri si nămol 
- menţinerea 
curăţeniei 

- populaţia 
comunei 
   

Primăria 
comunei Pui 
 

Public - 
privat 

2009 - 
2013 
 

Total 
General 
Estimativ: 
2.200.000 
Euro 
 
SF: 5.000 
Euro 
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comunei  Pui 
(canalizare, 
decolmatare, 
ecologizare) 
 
Protecţia 
împotriva 
inundaţiilor, 
îmbunătăţirea 
capacităţilor de 
transport ale 
albiilor mici, 
asigurarea 
scurgerilor 
apelor provenite 
din precipitaţii, 
ecologizarea lor 

 
Dezvoltare şi 
implementare plan 
de inundaţii 
 
 
 

- Lucrări de canalizare, 
decolmatare , 
ecologizare, indiguire 
- montarea unor 
sisteme de preluare 
deşeuri de pe pârâurilor 
(la intrarea şi ieşirea din 
comună) 
 

pârâurilor la 
traversarea 
comunei Pui 
- risc scăzut la 
inundaţii 
- un mediu mai 
sănătos 
- redarea în 
circuitul  agricol a 
terenurilor 
inundate, cu 
mlaştină 
- Îmbunătăţirea 
calităţii apei  
 

 
 
Buget local 
 
Fonduri 
externe  

25. Regularizarea 
cursurilor de 
apă balta Federi 
şi Fizeşti 

Îmbunătăţirea 
calităţii mediului în 
comuna Pui prin 
regularizarea 
cursurilor de apă 
balta Federi şi 
Fizeşti 
 
Dezvoltare şi 
implementare plan 
de inundaţii 
 

- Studii de fezabilitate 
elaborate  
- lucrări demarate  
- Lucrări de canalizare, 
decolmatare şi 
ecologizare conform 
contractelor atribuite 
- montarea unor 
sisteme de preluare 
deşeuri de pe pârâurilor 
(la intrarea şi ieşirea din 
comună) 
 

- coborârea 
pânzei freatice din 
zona 
- Curăţarea 
pârâurilor de 
deşeuri si nămol 
- menţinerea 
curăţeniei 
pârâurilor la 
traversarea 
comunei Pui 
- risc scăzut la 
inundaţii 
- un mediu mai 
sănătos 
- redarea în 
circuitul  agricol a 
terenurilor 
inundate, cu 
mlaştină 
- Îmbunătăţirea 
calităţii apei  
 

- populaţia 
comunei 
   

Primăria 
comunei Pui 
 

Public - 
privat 

2007 - 
2009 
 

Total 
General 
Estimativ: 
2.200.000 
Euro 
 
 
Buget local 
 
Fonduri 
externe  

26. Protecţia şi 
conservarea 

conservarea si 
reabilitarea 

extinderea spaţiilor 
verzi 

 creşterea 
suprafeţei de 

- populaţia 
comunei 

Primăria Pui Garda de 
Mediu 

2008 - 
2013 

Total 
General 
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naturii, a 
diversităţii 
biologice 

sistemelor 
ecologice existente 

selecţie terenuri 
menţinerea, întreţinerea 
şi ameliorarea spaţiilor 
verzi naturale existente 
în intravilanul Comunei 
Pui 
 

zonă verde  Agenţia de 
protecţia 
mediului 

estimativ: 
80.000 Euro 
 
Buget local 
Fonduri 
externe 

27. Realizarea unui 
plan local de 
gestiune a 
deşeurilor – 
colectare 
selectiva , 
reciclare si 
punere in 
aplicare 
„Gestionarea 
deşeurilor – 
colectare 
selectivă” 

Gestionarea 
deşeurilor prin 
colectare selectiva 
 
Conformarea cu 
Planul  Regional de 
Gestionare a 
Deşeurilor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studii de 
fezabilitate,proiect tehnic. 
Identificare zonelor in 
care pot fi amplasate 
tomberoane (protejarea 
tomberoanelor 
impotriva intemperiilor 
si inscriptionarea lor, 
etc.) 
 
Licitaţie achiziţie bunuri 
şi mijloace 
 
• mijloace de transport 
speciale pentru 
transportul deşeurilor 
biodegradabile si 
deşeurilor 
reciclabile; 
• containere şi 
organizarea de sisteme 
de colectare selectivă a 
deşeurilor 
biodegradabile 
din gospodăriile private 
şi din instituţiile publice 
(şcoli, spitale, 
administraţii); 
• containere şi 
organizarea de sisteme 
de colectare selectivă a 
fracţiilor reciclabile din 
deşeuri, în special a 
ambalajelor şi a 
deşeurilor din ambalaje 

Imbunatatirea 
imaginii comunei, 
folosirea 
deseurilor 
reciclabile,protejar
ea zonei verzi 
 
Creşterea 
nivelului de 
colectare 
selectivă a 
deşeurilor 
 
Diminuarea 
impactului 
depozitelor de 
deşeuri asupra 
mediului ; 
• Reducerea 
cantităţii 
deşeurilor depuse 
necontrolat în 
mediul 
înconjurător. 

-populatia 
comunei 

Primaria Pui, 
serviciul de 
salubrizare 

- 2007 - 
2010 

Total 
General 
estimativ: 
750.000 
euro 
 
proiect plan 
local de 
gestiune a 
deşeurilor – 
colectare 
selectivă 
 
13.000 Euro 
 
 
Buget local 
 
Fonduri 
PHARE CES 
2005, 2006 
 
Fonduri 
structurale 
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provenite din 
gospodăriile 
private. 
• lucrări de construcţii 
specifice activităţii 
propuse; 
Exemplele operaţiuni: 
• colectarea deşeurilor 
reciclabile, cum ar fi 
deşeurile de hârtie de la 
birouri; 
• înfiinţarea de centre 
unde este înlesnită 
depozitarea de către 
populaţie a deşeurilor 
voluminoase, 
reciclabilelor şi a 
componentelor 
periculoase; 
• lucrări specifice de 
construcţii; 
 

28. Reabilitarea/ 
dezvoltarea 
sistemelor de 
salubrizare, a 
spaţiilor pentru 
depozitare 
temporară şi a 
platformei de 
depozitare a 
deşeurilor 
solide – Groapă 
de gunoi 
ecologică. 

Dezvoltarea 
sistemului de 
salubrizare şi 
protecţia mediului 
înconjurător 

Studii de fezabilitate, 
proiect tehnic. 
 
Licitaţie achiziţie bunuri 
şi servicii 
 
Demarare proiect 
conform contract de 
lucrări şi servicii 
 
Operaţiuni: 
 
• lucrări de construcţii; 
• echipament pentru 
colectarea, refolosirea, 
reciclarea şi eliminarea 
deşeurilor provenite de 
la construcţii sau 
demolări (maşină de 
gunoi, containere, 

Platforma de 
depozitare a 
deşeurilor solide, 
amenajată 
conform 
normativelor în 
vigoare. 
 
Diminuarea 
impactului 
depozitelor de 
deşeuri asupra 
mediului ; 
 
Grad crescut de 
protecţie a 
mediului  
 
Imbunatatirea 
imaginii comunei, 

-populatia 
comunei 

Primaria Pui, 
serviciul de 
salubrizare 
 
Agenţi 
economci 

Lucrarea 
va fi 
contractată 

2007 - 
2013 

Total 
General 
estimativ: 
1.600.000 
euro 
 
 
Buget local 
 
Fonduri 
structurale 
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pubele) 
• reabilitarea/ 
remedierea platformei 
de gunoi din comuna 
Pui, (conform normelor 
UE); 
 

 

29.  
Implicarea 
comunităţii 
locale în 
amenajarea şi 
întreţinerea 
spaţiilor verzi 
din zonele de 
locuit din 
comuna Pui 
 
 

 
Creşterea calităţii 
parcurilor şi 
spaţiilor verzi din 
comuna Pui, în 
parteneriat cu 
comunitatea locală. 
 
Creşterea calităţii 
scuarurilor şi 
spaţiilor verzi de 
importanţă locală. 
 

 
Delimitarea exactă a 
spaţiilor verzi din zonele 
de locuit în vederea 
atribuirii 
responsabilităţii. 
 
Monitorizarea stării 
spaţiilor verzi din zonele 
de locuit şi alcătuirea 
unor planuri anuale 
de intervenţie 
 
Declararea unei zi a 
mediului, unde cetăţenii 
şi persoanele juridice 
sunt solicitaţi să 
contribuie la curăţenia 
comunei 
 

 
Minim 5 
parteneriate 
constituite cu 
organizaţii ale 
comunităţii pentru 
amenajarea şi 
întreţinerea 
plantaţiilor şi 
amenajărilor în 
spaţiile verzi din 
zonele de locuit 
 
Calitate crescută 
a spaţiilor verzi 
din comuna Pui 

 
 
Primăria 
comunei Pui 
 
Locuitorii 
comunei 
 
 

 
Primăria Pui 
 

 
Agenţii 
economici 
Şcolile 
Persoane 
fizice 

 
proiect 
anual 
 

Total 
General 
estimativ: 
1.500 
Euro/anual 
 
 
Buget Local 
Primăria Pui 
 

 

30. Edificare cimitir, 
localitatea Pui, 
Comuna Pui 
 

În localitatea Pui, 
cimitirul 
funcţionează de un 
număr mare de ani, 
motiv pentru care 
suprafaţa 
disponibilă pentru 
morminte a fost 
epuizată, iar 
amplasarea 
cimitirului existent 
nu permite 
extinderea 
acestuia. 
 

- Elaborare SF, proiect 
tehnic, avize, etc. 
- atribuire contract de 
achiziţie publică de 
lucrări 
- edificarea cimitir , 
localitatea Pui, comuna 
Pui. 

- Edificarea unui 
cimitir ce 
corespunde 
necesităţilor 
comunităţii 
- Zonificarea 
comunei Pui 
privind locurile de 
veci 
 

Primăria 
comunei Pui 

Comunitatea 
locală 

2007 - 
2010 

Parteneri
at Public 
privat 

Total 
General: 
190.000 
Euro 
 
Buget local, 
 
Parteneriat 
public privat 
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Este necesară 
amplasarea unui 
nou cimitir, cel 
existent fiind 
necorespunzător, 
inclusiv asigurarea 
accesului carosabil 
şi pietonal, cel 
existent fiind 
neutilizabil în 
perioade ploioase 
 
Proiectul propune 
edificarea unui 
cimitir care să 
satisfacă cerinţele 
localităţii Pui, 
comuna Pui. 

31.
. 

Împădurirea 
terenurilor 
agricole şi 
neagricole 

a) Îmbunatatirea 
calitatii mediului; 
b) Cresterea 
suprafetei de 
padure cu rol 
protectiv; 
c) Furnizarea de 
lemn în scopuri 
bioenergetice; 
 
Suprafata minima 
va fi de 0.5 
hectare, suprafata 
compacta, iar în 
cazul înfiintarii de 
perdele forestiere 
de protectie 
latimea acestora va 
fi de cel putin 20 m. 
Pentru prima 
împadurire a 
terenurilor agricole 
se vor utiliza specii 
adaptate conditiilor 

- Întocmirea 
documentaţiilor tehnice: 
proiect, SF 
- împrejmuirea cu gard 
a terenului pe care se 
înfiinteaza plantatia 
forestiera; 
-  Achizitia de puieti 
forestieri; 
-  Executarea drumurilor 
tehnologice de acces la 
santierele de 
împadurire ; 
- transport si punerea in 
şanţ a puieţilor 
- Pregatirea terenului si 
a solului în vederea 
împaduririi; 
- Executarea de lucrari 
de îmbunatatiri funciare 
(terase, lucrari de 
desecare, cleionaje, 
garnisaje, 
etc); 

Numarul de 
beneficiari care 
primesc sprijin 
pentru împadurire 
- Suprafata de 
teren impadurit 
(ha) 
- Inversarea 
diminuarii 
biodiversitatii 
- Cresterea 
productiei de 
energie 
regenerabila 
 
 
Definirea 
terenului agricol 
Teren agricol – 
suprafata de teren 
ce are 
urmatoarele 
categorii de 
folosinta: arabil, 

Comunitatea 
locală 

Primăria 
comunei Pui 
– pentru 
înfiinţarea 
plantaţiilor 

Parteneriat 
public 
privat 

2007 - 
2013 

Total 
General 
estimativ: 
500.000 
Euro 
 
 
Buget local 
Fonduri 
structurale - 
PNDR 
 
 
Sprijinul 
public 
(comunitar si 
national) 
acordat în 
cadrul 
acestei 
masuri nu va 
depasi 70% 
din totalul 
cheltuielilor 
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locale de 
mediu, în 
conformitate cu 
normele tehnice în 
vigoare. 

- Executarea plantatiei 
(pichetare, transport 
puieti prin purtare 
directa, executare gropi, 
plantare 
puieti, recepare puieti); 
- creare sistem 
individuale de protectie 
a puietilor forestieri; 

pasuni si fânete 
naturale, plantatii 
pomicole, vii, alte 
culturi 
permanente, 
gradini familiale, 
si care a fost 
exploatata în 
ultimii 2 ani. 
 
Definirea 
terenului 
neagricol 
 
Teren neagricol – 
suprafata de teren 
care are 
urmatoarele 
categorii de 
folosinta: arabil, 
pasuni si 
fânete naturale, 
plantatii pomicole, 
vii, alte culturi 
permanente, 
gradini familiale, 
si care nu a fost 
exploatata în 
ultimii 2 ani. 
Teren abandonat 
– suprafata de 
teren care are 
urmatoarele 
categorii de 
folosinta: arabil, 
pasuni si 
fânete naturale, 
plantatii pomicole, 
vii, alte culturi 
permanente, 
gradini familiale, 
si care nu a fost 

eligibile. 
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exploatata o 
perioada mai 
mare de 2 ani 
 

32. Amenajarea 
spatiilor de 
interes public al 
comunei Pui 

Îmbunătăţirea 
aspectului comunei 
Pui 

- Întocmirea 
documentaţiilor tehnice: 
SF 
Proiectul propune  
amenajarea si 
renovarea centrului 
civic al comunei: 
- amenajare 
peisagistică,  
- amenajare parcuri, 
parcări, pieţe 
- amenajare faţa de 
cladiri etc.); 
 

- spaţii verzi, 
parcuri, parcări, 
renovare centru 
civic 
- îmbunătăţirea 
imaginii comunei 

Comunitatea 
locală, turişti 

Primăria 
Comunei Pui 

-  2008 - 
2009 

Total 
General 
estimativ: 
250.000 
Euro 
 
Fonduri 
Structurale – 
PNDR 
 
Buget Local 

33. Modernizarea şi 
extinderea 
reţelei de 
iluminat public. 

Dezvoltare 
infrastructură 
iluminat public, în 
special iluminatul 
stradal mai ales în 
zonele de 
intersecţii şi cele 
intens circulate. 

Elaborare SF şi proiect 
tehnic. 
 
Licitaţie şi atribuire 
contract lucrări 
 
Demarare şi recepţie 
lucrări. 

infrastructură  de 
iluminat public, 
extinsă şi 
modernizată pe 
întreg teritoriul 
comunei Pui 

Comunitatea 
locală, turişti 

 Primăria 
Comunei Pui 

- 2008 - 
2010 

Total 
General 
estimativ: 
130.000 
Euro 
 
Fonduri 
Structurale – 
PNDR 
 
Buget Local 
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III.3.3. Agricultură, dezvoltare rurală şi turism 
 
Scopul acestei intervenţii: 
- contribuire la dezvoltarea unei agriculturi competitive bazată pe cunoaştere şi iniţiativă privată, precum şi protejarea 
patrimoniului natural, cultural şi istoric al zonelor rurale. 
- contribuire la o mai bună valorificare a patrimoniului turistic prin restaurarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi cultural, 
dezvoltarea serviciilor de cazare şi agrement şi activităţi de promovare a potenţialului turistic al zonei. 
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III.3.3.1 Agricultură, dezvoltare rurală şi turism, proiecte propuse: 
 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Obiective 
generale/specifice 

Activităţi principale Rezultate 
obţinute 
(cuantificabile) 

Beneficiari Instituţia 
responsabilă 

Parteneri Durata 
proiect
ului 

Buget/Surse 
de finanţare 

1. Studiu privind 
potenţialul de 
dezvoltare 
agricol, forestier 
si de turism al 
comunei Pui 

Sprijinirea 
orientarii 
activitatilor 
agricole  şi 
turistice 
dezvoltate de 
persoane fizice si 
agenti economici 

Contractare 
consultant pentru 
realizarea studiului, 
care sa cuprinda: 
- evaluarea 
potentialului agricol si  
turistic al zonei 
- determinarea sub-
sectoarelor agricole 
cu potential de 
dezvoltare 
- recomandari privind 
modalitatile de 
sprijinire a agriculturii 
si turismului de catre 
autoritatea locala 
- recomandari privind 
formule de 
organizare agricola si 
turistica 
- recomandari privind 
penetrarea pietei 
regionale 
 

Orientari 
strategice privind 
dezvoltarea 
agriculturii si 
turismului in zona 

Comunitatea 
agricola existenta 
si potentiala 

Primaria 
comunei Pui 

- 2008- 
2009 

Total general 
estimativ: 
9.000 Euro 
 
Bugetul local 
 
Fonduri 
externe. 
 
 

2. Înfiinţarea 
/Modernizarea 
fermelor agricole 

Dezvoltarea unui 
sector agricol 
competitiv 

Achizitia de utilaje, 
utilitare, animale, 
material saditor 

Numar ferme 
sprijinite 

Producatori 
agricoli, persoane 
fizice si juridice 
 

Producatori 
agricoli, 
persoane 
fizice si 
juridice 
 

Primaria 
comunei Pui 

2008-
2013 

Total general 
estimativ: 
1.800.000 
Euro 
 
Fonduri UE 
PNDR 

3. Cresterea valorii 
adaugate a 
produselor 

Dezvoltarea 
sectorului 
prelucrarii 

Constructii, achizitie 
de instalatii, masini si 
echipamente 

Numar proiecte 
finantate 

Persoane juridice 
autorizate din 
domeniul 

Persoane 
juridice 
autorizate din 

Primaria 
comunei Pui 

2008-
2015 

Total general 
estimativ: 
100.000 
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agricole si 
forestiere 

produselor 
agricole si 
forestiere 

prelucrarii primare 
a produselor 
agricole 

domeniul 
prelucrarii 
primare a 
produselor 
agricole 

Euro/an 
 
Fonduri UE 
Planul 
National 
pentru 
Agricultura si 
Dezvoltare 
Rurala 
 

4. 
 

Sprijinirea 
exploatatiilor 
agricole 
(fermelor) de 
semisubzistenta 

Asigurarea de 
venituri 
suplimentare 
gospodariilor din 
mediul rural 

Inventarierea 
exploatatiilor agricole 
de semisubzistenta 
 
Informarea 
potentialilor 
beneficiari asupra 
oportunitatii de 
finantare 
 
Sprijinirea 
potentialilor 
beneficiari pentru 
intocmirea planurilor 
de afaceri 
 

1500 euro/an 
pentru fiecare 
proprietate 
agricola sprijinita, 
pentru max. 5 ani 

Proprietari de 
exploatatii agricole 
de subzistenta 

Primaria 
comunei Pui 

Exploatatii 
agricole de 
subzistenta 

2008-
2013 

Total general 
Estimativ: 
 
40.000 euro 
 
PNDR 
 
 

5. Susţinerea 
formelor 
asociative 

Comercializare 
imbunatatita a 
produselor 
Competitivitate 
crescuta a 
produselor 
agricole, piscicole 
si forestiere 
Absorbtia 
imbunatatita a 
fondurilor UE 
 

Activitati de informare 
si consiliere a 
producatorilor 
 
Atragerea de fonduri 
UE pentru infiintarea 
asociatiilor de 
producatori 
 
 
 
 

Nr. forme 
asociative 
 
Cifra de afaceri 
crescuta 

Comunitatea de 
producatori 

Primaria 
comunei Pui 

Parteneriat 
public-privat 

2008-
2013 

Total General 
estimativ: 
250.000 Euro 
 
 
Fonduri UE 
 
Bugetul local 
 

6. Amenajare zona 
de agrement în 
Pui  – vecinătatea 
râului Strei 

Valorificarea 
potenţialului 
turistic 

Studii de fezabilitate 
şi evaluare mediu  
 
Amenajare plajă 

Potenţial turistic 
valorificat 

Turişti din judeţ, 
din ţară şi din 
afară 

Primăria Pui Parteneriat 
Public - 
privat 

2008 - 
2013 

Total General 
estimativ: 
1.800.000 
Euro 
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Spaţii comerciale 
ştrand, terenuri de 
sport,pescuit sportiv 
şi sporturi nautice 
 
Identificare societăţi 
si licitarea lucrărilor 
de amenajare 

 
 
Buget local 
 
Fonduri 
structurale 
 
Investiţii 
private 
 
Parteneriat 
Public – privat 

7. Modernizare 
infrastructură, 
obiective turistice 
peşteri:  
 
- Peşterile Şura 
Mare, rezervaţie 
speologică de 
grad IV, satului 
Ohaba-Ponor 
 
- Peştera Federi 
- Peşterile Nr. 1, 2 
şi 3  de la Coasta 
Vacii de la Federi. 
 
- Peştera 
Cocoşului sau 
Gaura Cocoşului 
de la Federi. 
 
Modernizare 
infrastructură, 
alte obiective 
turistice decât 
peşteri din 
comuna Pui 
 

Amenajarea 
obiectivelor 
turistice naturale 
pentru activităţi 
turistice 
 
 
 

Studii de fezabilitate, 
proiecte tehnice, 
avize şi evaluare 
mediu  
 
Licitaţie şi atribuire 
contract de lucrări şi 
servicii 
 
Demarare lucrări 
Instalaţii de iluminat, 
încălzire, ventilaţie; 
Asigurarea accesului 
în condiţii de 
securitate pentru 
turişti; 
Amenajare grupuri 
sanitare;etc. 
 
• - Amenajarea / 
marcarea de trasee 
turistice / itinerarii 
culturale la obiectivele 
reabilitate. 
• - Construcţia / 
reabilitarea / 
amenajarea căii de 
acces către obiectivul 
turistic reabilitat, în  
limita a 1000 metri 

 
Infrastructură 
turistică 
modernizată 

Turişti din judeţ, 
din ţară şi din 
afară 

Primăria Pui Parteneriat 
Public - 
privat 

2008 - 
2013 

Total General 
estimativ: 
1.200.000 
Euro 
 
 
Buget local 
 
Fonduri 
structurale 
 
Investiţii 
private 
 
Parteneriat 
Public – privat 
 
• Amena
jarea / 
marcarea de 
trasee turistice 
/ itinerarii 
culturale la 
obiectivele 
reabilitate. 
• Constr
ucţia / 
reabilitarea 
/amenajarea 
căii de acces 
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 către obiectivul 
turistic 
reabilitat, în  
• limita 
a1000 metri.  
•  
Costul total 
minim al unui 
proiect:       
500.000 Euro;   
Costul total 
maxim al unui 
proiect: 
25.000.000 
Euro. 
Beneficiari: 
Autorităţi ale 
administraţie
i publice 
locale şi 
centrale care 
fac dovada 
proprietăţii 
asupra 
obiectivului de 
patrimoniu 
sau au 
acordul 
proprietarilor 
de drept;  
Contribuţie 
FEDR  85 % 
Buget de stat 
13 % 
Buget local 2 
% 
 
 
 

8. Exploataţii 
Piscicole şi zone 
de agrement 

Dezvoltarea 
pisciculturii în 
comuna Pui 

Studii de fezabilitate, 
mediu, proiect tehnic, 
etc. 

Exploataţie 
Piscicolă comuna 
Pui dezvoltată 

Comunitatea 
locală 
Persoane 

Primăria 
comunei Pui 

Parteneriat 
Public 
Privat 

2007 - 
2013 

Total general 
estimativ: 
600.000 Euro 
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comuna Pui Atribuire şi demarare 
lucrări 
Amenajare exploataţii 
pişcicole în zona 
râului Strei pe 
teritoriul comunei Pui.  

pasionate de 
pescuit ca sport de 
agrement 
Agenţi economici 
 

 
Primăria 
comunei Pui – 
bugetul local 
 
Fonduri 
nerambursabil
e UE 
 
Parteneriat 
Public Privat 

9. Reabilitarea/  
modernizarea 
/extinderea 
structurilor de 
cazare şi a 
utilităţilor 
conexe, precum 
şi a infrastructurii 
turistice de 
agrement din 
comuna Pui 

Îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor 
de cazare; 
Crearea / 
extinderea 
structurilor de 
agrement turistic, 
în vederea 
creşterii numărului 
de turişti şi a 
duratei sejurului;  
Diversificarea 
serviciilor turistice 
din comuna Pui 
 

Studii de fezabilitate, 
mediu, proiect tehnic, 
etc. 
Atribuire şi demarare 
lucrări 
 
Reabilitarea / 
modernizarea / 
extinderea  
structurilor de 
cazare cu utilităţile 
aferente, inclusiv 
training  pentru 
utilizarea 
echipamentului 
(dacă nu este inclus 
în pachetul oferit de 
furnizor): 
Structurile de cazare 
eligibile pentru 
finanţare sunt: 
hoteluri, moteluri, 
pensiuni turistice,  
campinguri, cabane, 
hoteluri pentru 
tineret, structuri de 
cazare pe vapoare / 
pontoane; 
 
- Modernizare 
structuri de cazare: 

- dezvoltarea 
potenţialului 
turistic şi 
economic în 
comuna Pui 
- dezvoltare 
infrastructură 
turistică şi de 
agrement 

Comunitatea 
locală 
Turişti 
Agenţi economici 
 

Primăria 
comunei Pui 

Parteneriat 
Public 
Privat 

2007 - 
2013 

Total general 
estimativ: 
7.000.000 
Euro 
 
Primăria 
comunei Pui – 
bugetul local 
 
Fonduri 
nerambursabil
e UE 
 
Parteneriat 
Public Privat 
 
Investiţii 
private 
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renovare, reabilitare, 
extindere, amenajare 
(interior şi faţadă, 
grupuri sanitare, 
camere / spaţii pentru 
persoane cu 
handicap locomotor), 
izolare fonică, 
extindere spaţii de 
cazare, modernizare 
sistem de utilităţi, 
amenajare parcare / 
garaje, iluminat 
exterior ; 
- Dotare structuri de 
cazare cu 
echipamente 
specifice (inclusiv 
echipamente 
ecologice pentru 
alimentare cu energie 
electrică, spălătorie), 
ascensor. 
- Construcţia / 
reabilitarea / 
amenajarea căii de 
acces către obiectivul 
turistic reabilitat, în 
limita a 1000 metri. 
 
 
Crearea / extinderea 
/ reabilitarea 
structurilor de 
agrement turistic cu  
utilităţile aferente, 
inclusiv training  
pentru utilizarea 
echipamentului 
(dacă nu este inclus 
în pachetul oferit de 
furnizor), cum sunt : 
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- amenajare piscine, 
ştranduri, bazine de 
kinetoterapie;  
- terenuri de mini-
golf, tenis, paint-ball, 
echitaţie; 
- amenajarea de piste 
pentru cicloturism;  
- amenajarea de noi 
pârtii de schi (inclusiv 
construirea de 
instalaţii de transport 
pe cablu pentru 
persoane, instalarea 
de echipamente 
pentru producerea 
zăpezii artificiale, 
instalarea 
echipamentelor 
pentru iluminatul 
nocturn al pârtiilor de 
schi, dotarea cu 
echipamente pentru 
întreţinerea pârtiilor 
de schi); 
- amenajarea, 
dezvoltarea sau 
reabilitarea pârtiilor 
destinate practicării 
celorlalte sporturi de 
iarnă: echiparea cu 
instalaţiile şi 
echipamentele 
corespunzătoare; 
- amenajări specifice 
sporturilor nautice; 
- amenajări pentru 
practicarea 
pescuitului sportiv. 
- construcţia / 
reabilitarea / 
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amenajarea căii de 
acces către obiectivul 
turistic reabilitat / 
creat, în limita a 1000 
metri. 
 

10. Amenajare zonă 
de agrement şi 
zonă turistică 
Baleia 
 
 

Dezvoltarea 
zonelor de 
agrement şi a 
potenţialului 
turistic din 
Comuna Pui 

Studii de fezabilitate, 
proiect tehnic 
şi evaluare mediu  
 
Licitaţie , atribuire 
contract de achiziţie 
publică lucrări, bunuri 
şi servicii 
 
Demarare lucrări 
conform contract de 
atribuire. 
 
Recepţie lucrări 
 

Zonă de 
agrement şi 
turistică Baleia. 
Amenajată şi 
dotată 
corespunzător 
 
Sector turistic 
dezvoltat 

Comunitatea 
locală, turişti 

Primăria Pui Parteneriat 
Public - 
privat 

2008 - 
2013 

Total General 
estimativ: 
1.400.000 
Euro 
 
 
Buget local 
Fonduri 
externe 
 
Parteneriat 
Public – privat 
 

11. Sprijinirea 
fermierilor si 
detinatorilor de 
paduri sa 
utilizeze serviciile 
de consiliere si 
consultanta în 
vederea 
îmbunatatirii 
performantelor 
generale ale 
activitatii 
acestora. 

Obiectivul general 
al masurii consta 
în îmbunatatirea 
cunostintelor 
fermierilor si 
proprietarilor de 
padure, precum si 
facilitarea 
accesului la 
finantare din 
fonduri 
comunitare. 

Pentru perioada 
2007-2009 
 
- Elaborarea 
planurilor de 
afaceri/dezvoltare/de 
management si a 
cererilor de 
finantare/cererilor 
de plata pentru 
 
- Asistenta în 
întocmirea aplicatiilor 
de sprijin pentru 
masurile de 
dezvoltare rurala. 
- Consiliere privind 
managementul 
exploatatiei si 
aplicarea bunelor 
practici agricole si de 

- Nr. de agricultori 
care beneficiză 
de sprijin 
- Creşterea 
productivităţii 
muncii 
- Cresterea valorii 
adăugate brute în 
exploatatiile 
agricole şi 
forestiere 
 

- Fermieri si alte 
persoane care 
lucreaza în 
agricultura si 
silvicultura de pe 
raza comunei Pui 
 
- Institutii publice 
si organisme 
private selectate 
care furnizeaza 
servicii 
de consiliere si 
consultanta 
agricola si silvica, 
inclusiv detinatorii 
de padure. 

Primăria  
comunei Pui 

Parteneriat 
public privat 

2007 - 
2013 

Total General 
estimativ: 
100.000 Euro 
 
 
Buget local 
Fonduri 
externe 
Parteneriat 
Public – privat 
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mediu 
- Evaluarea 
performantelor 
exploatatiilor în 
materie de evidenta a 
gestiunii economice, 
agricole si silvice. 
 
Pentru perioada 
2010-2013 
 
- Elaborarea 
planurilor de 
dezvoltare pentru 
fermele de semi-
subzistenta. 
- Asistenta în 
întocmirea aplicatiilor 
de sprijin pentru 
masurile de 
dezvoltare rurala care 
pot fi 
accesate de 
beneficiarii sprijinului 
pentru fermele de 
semi-subzistenta. 
-Consultanta privind 
respectarea bunelor 
practici agricole si de 
mediu si a conditiilor 
de 
ecoconditionalitate. 
-Consiliere privind 
managementul 
exploatatiei si 
aplicarea bunelor 
practici agricole si de 
mediu 
 

12. Reabilitare fond 
forestier 

a) gospodarirea 
rationala a padurii 
si asigurarea 

- Elaborare studiu de 
fezabilitate 
- Achiziţie material de 

Numarul de 
exploatatii care 
introduc noi 

Proprietari/detinat
ori de padure sau 
asociatiile 

Primăria  
comunei Pui 

Parteneriat 
public-privat 

2008 - 
2013 

Total general 
Estimativ: 
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continuitatii si 
biodiversitatii 
ecosistemelor 
forestiere; 
b) sustinerea 
aplicarii 
programelor de 
refacere a 
padurilor slab 
productive si 
degradate prin 
optimizarea 
compozitiilor si 
promovarea 
speciilor 
valoroase 
indigene; 
c) sprijinea 
înlocuirii 
arboretelor de 
rasinoase din 
afara arealului cu 
speciile 
corespunzatoare 
statiunilor 
forestiere; 
d) aplicarea 
lucrarilor de 
transformare a 
pasunilor 
împadurite si 
lucrarilor de 
îngrijire a 
padurilor tinere în 
acord cu planurile 
de management. 

plantat,  instalarea 
culturilor si îngrijirea 
acestora pentru 
îmbunatatirea 
compozitiei 
arboretelor în 
concordanta cu tipul 
fundamental de 
padure 
- lucrari de îngrijire si 
administrare a 
arboretelor ; 
- lucrari de 
îmbunatatire a 
calitatii solului din 
padure ; 
- achizitia de 
echipamente pentru 
recoltarea semintelor 
forestiere; 
- achizitia de masini, 
utilaje, echipamente 
si instalatii pentru 
activitatea de 
producere a puietilor 
forestieri, 
- gospodarirea 
padurilor, inclusiv 
pentru activitatea de 
recoltare a 
produselor forestiere 
(lemnoase si 
nelemnoase); 
- constructia si/sau 
modernizarea 
cladirilor 
administrative si 
operationale; 
 

produse si /sau 
tehnologii 
(defalcare dupa 
tipul de 
redistribuire a 
productiei) 
Cresterea valorii 
adaugate brute în 
exploatatiile 
sprijinite 

acestora 500.000 Euro 
 
Fonduri 
Structurale 
UE - PNDR 
 

13. Adaptarea 
agriculturii si 
silviculturii în 

Îmbunatatirea 
managementului 
terenurilor agricol 

- Studiu de 
fezabilitate 
- construirea si 

- nr. drumuri de 
expoataţie 
modernizate 

- Primăria comunei 
Pui 
 

Primăria  
comunei Pui 

Parteneriat 
public-privat 

2008 - 
2013 

Total general 
Estimativ: 
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acord cu 
masurile de 
creştere a 
competitivităţii. 

si forestier prin 
cresterea 
gradului de 
accesibilitate, 
printr-o mai buna 
gestionare a 
resurselor de apa 
si asigurarea 
utilitatilor în 
exploatatiile 
agricole 

modernizarea 
drumurilor de 
exploatatie care sa 
asigure accesul 
nerestrictionat la 
exploatatiile agricole 
rezultate în urma 
actiunii de comasare 
a parcelelor de teren 
agricol; 
- facilitarea accesului 
la surse de energie si 
marirea sistemelor de 
irigatii si drenaj în 
vederea îmbunatatirii 
conditiilor de 
productie; 
 

- nr. de parcele 
comasate 
- acces facil la 
surse de energie 
- sistem de irigaţii 
- condiţii de 
producţie 
îmbunătăţite. 

- Persoane fizice 
si juridice de drept 
privat si asociatiile 
acestora, 
proprietari / 
detinatori de 
terenuri agricole si 
forestiere 
constituite în 
conformitate cu 
legislatia în 
vigoare; 
 

1.500.000 
Euro 
 
Fonduri 
Structurale 
UE - PNDR 
 

14. Dezvoltarea 
pomiculturii şi 
valorificarea 
florei spontane în 
comuna Pui 

Dezvoltare sector 
pomicultură şi a 
florei spontane de 
pădure 

Elaborare studiu de 
fezabilitate 
 
Demarare lucrări 
amenajare livezi – 
pomicultură 
 
Organizare puncte de 
recoltare, cu 
prelucrare parţială 
sau totală a fructelor 
şi a florei spontane 
 

Cultura pomilor 
fructiferi 
dezvoltată, cu 
livezi întinse de 
suprafaţă 

Agenţi economici 
Comunitatea 
locală 

Primăria 
comunei Pui 

Parteneriat 
public – 
privat 
 
Ocol silvic 
Pui 

2008 - 
2013 

Total general 
Estimativ: 
 
200.000 Euro 
 
Fonduri 
Structurale 
UE  
 
Buget local 
 
Investiţii 
private 

15. Înfiinţarea 
grupurilor de 
producători – 
campanii de 
informare 

Conştientizarea 
lucrătorilor agricoli 
privind 
oportunităţile şi 
avantajele 
asocierii acestora 
în grupuri de 
producători 
agricoli. 

Campanii de 
informare privind: 
a) Adaptarea 
productiei la cerintele 
si exigentele pietei; 
b) Asigurarea 
comercializarii în 
comun a produselor, 
inclusiv pregatirea 
pentru vânzare, 
centralizarea 

- Număr total de 
grupuri de 
producatori 
înfiinţaţi şi sprijiniţi 
- nr. de ferme 
intrate pe piaţă 
 

Grupuri de 
producatori 
recunoscute oficial 
pâna la 31 
decembrie 2013, 
conform 
prevederilor 
legislatiei in 
vigoare. 

Primăria  
comunei Pui 

Parteneriat 
public-privat 

2008 - 
2013 

Total general 
Estimativ: 
 
12.000 Euro 
 
Fonduri 
Structurale 
UE - PNDR 
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vânzarilor si 
distributia produselor 
cu ridicata; 
c) Cresterea valorii 
adaugate a productiei 
obtinute în comun si 
o mai buna 
gestionare 
economica 
a resurselor si 
rezultatelor obtinute; 
d) Stabilirea unor 
reguli comune în 
ceea ce priveste 
informatiile asupra 
productiei 
 

16. Valorificarea 
potenţialului 
turistic din zonă -  
studiu si analiză 
cu privire la 
necesitatile si 
potentialul 
turistic comuna 
Pui 

Cresterea 
atractivitatii 
comunei Pui prin 
crearea, 
îmbunatatirea si 
diversificarea 
infrastructurii 
turistice, a 
facilitatilor si 
atractiilor turistice. 

- elaborarea de studii 
si analize cu privire la 
necesitatile si 
potentialul turistic în 
zonă, în vederea 
valorificarii lor pentru 
dezvoltarea arealelor 
analizate. 
 
- elaborarea si 
editarea cartii de 
identitate locala Pui, 
a studiilor cu privire la 
identificarea 
activitatilor 
traditionale, actiunilor 
si produselor ce 
urmeaza a fi 
valorificate printr-un 
proiect 
investitional de 
dezvoltare. 
 

 - elaborare studiu 
şi analiză 
- 
dezvoltarea/mark
eting-ul serviciilor 
de turism rural 

Comunitatea 
locală 
Consiliul Local Pui 

Consiliul Local 
Pui 
 
Organizaţii 
neguvername
ntale 

Parteneriat 
public privat 

2007 - 
2013 

Total general 
Estimativ: 
 
20.000 Euro 
 
Fonduri 
Structurale 
UE – PNDR, 
POR 
 
 
. 
 

17. Punerea în 
valoare a 

Dezvoltarea 
infrastructurii 

- Elaborare studiu de 
fezabilitate si proiect 

- dezvoltarea 
infrastructurii 

Comunitatea 
locală 

Consiliul Local 
Pui 

Parteneriat 
public privat 

2008 - 
2013 

Total general 
Estimativ: 
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obiectivelor 
naturale de 
interes turistic 
din comuna Pui 
 
 

turistice – 
valorificarea 
resurselor locale 

 
- constructia, 
amenajarea 
infrastructurii legate 
de asigurarea de cai 
de acces, iluminat, 
locuri de campare 
necesare vizitarii si 
promovarii 
obiectivelor turistice 
(ex: monumente ale 
naturii,etc.). 

recreationale; 
- 
dezvoltarea/mark
eting-ul serviciilor 
de turism rural 
- creşterea 
numărului de 
turiştui 
- creşterea 
economică, 
crearea de noi 
locuri de muncă 

Consiliul Local Pui  
Organizaţii 
neguvername
ntale 

 
1.500.000 
Euro 
Fonduri 
Structurale 
UE – 
PNDR,POR 
 
Buget local 
 
 
- ajutorului 
public 
nerambursabil 
nu poate 
depasi 
500.000 
euro/proiect 
pe 5 ani 
 
 
100% din 
totalul 
cheltuielilor 
eligibile pentru 
consiliile 
locale, 
asociatii ale 
consiliilor 
locale 
Buget local 
 
pâna la 85% 
pentru ONG-
uri 

18. Promovarea 
iniţiativelor de 
dezvoltare rurală 

Mediatizarea 
programului 
„LEADER” 
Apariţia de 
Grupuri de 
Acţiune Locală ( 
GAL ) 

- activităţi de 
informare despre 
oportunităţile 
programului 
„LEADER” 
constituire de Grupuri 
de Acţiune Locală 

- constituirea şi 
funcţionarea GAL, 
pentru 
monitorizarea şi 
implementarea 
planurilor şi 
acţiunilor de 

- Grupul de 
acţiune locală 
(GAL) 
- agenţi economici 
- Comunitatea 
locală 
 

Primăria 
Comunei Pui 

Parteneriat  
public - 
privat 
 
- Agenţi 
economici 
- ONG-uri 

2008 - 
2010 

Total general 
Estimativ: 
 
5000 euro 
 
Buget local 
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 (GAL) cu participare 
atât a instituţiilor 
publice locale cât şi a 
Organizaţiilor 
nonprofit (ONG )-
urilor. 
-în cadrul GAL-urilor 
iniţierea şi 
implementarea de 
strategii de 
dezvoltare locală. 
-stimularea Grupurilor 
de Acţiune Locală de 
a dobândi cunoştiinţe 
şi de a se implica în 
acţiunile din teritoriu. 
-găsirea de parteneri 
regionali sau din 
celelalte state 
membre pentru 
realizarea de  
proiecte 
transfrontaliere. 
 

dezvoltare rurală 
a comunei Pui 

- persoane 
fizice şi 
juridice, 
fermieri şi 
agricultori 

Fonduri 
structurale 
Program 
LEADER 
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III.3.4 Social şi Resurse Umane 
. 
Scopul acestei intervenţii este de a contribui la dezvoltarea resurselor umane ale comunei Pui prin încurajarea formării 
profesionale în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, conectarea învăţării pe tot parcursul 
vieţii cu piaţa muncii; creşterea calităţii vieţii persoanelor marginalizate social sau aflate în stare de vulnerabilitate prin 
implementarea unor proiecte într-un cadru partenerial eficient administraţie publică – societate civilă. 
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III.3.4.1 Social şi resurse umane, proiecte propuse: 
 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Obiective 
generale/specifice 

Activităţi principale Rezultate 
obţinute 
(cuantificabile) 

Beneficiari Instituţia 
responsabilă 

Parteneri Durata 
proiectului 

Buget/Surse 
de finanţare 

1. Promovarea 
culturii 
antreprenoriale, 
formare si sprijin 
pentru 
intreprinderi si 
angajati pentru 
promovarea 
adaptabilitatii, 
dezvoltarea 
parteneriatului si 
incurajarea 
initiativelor 
pentru partenerii 
sociali 

Promovarea culturii 
antreprenoriale, 
flexibilitatii si 
adaptabilitatii prin 
sprijinirea 
competentei, 
pregatirii 
profesionale si 
adaptabilitatii fortei 
de munca si 
intreprinderilor 

- activitati de instruire 
si consultanta 

- abilitati 
manageriale 
dezvoltate 
- servicii de sprijin 
pentru demararea 
unei afaceri 
furnizate 
- sprijinirea instrurii 
in noi tehnologii 
- planuri de 
actiune pentru 
dezvoltarea 
parteneriatelor 

Forta de 
munca activa 
sau someri 
 

Primaria 
comunei Pui 
 
Agenti 
economici 
 
ONG-uri 

Parteneriat 
public privat 

2008-2013 Total 
general 
estimativ: 
15.000 
Euro/an 
 
Fonduri 
Structurale 
– POS 
Dezvoltarea 
resurselor 
umane 
 
Buget local 
aprox. 1000 
Euro 

2.  Masuri active de 
ocupare a forţei 
de muncă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crearea de noi 
locuri de munca 

- crearea de noi locuri 
de munca in 
domeniul gospodariei 
comunale 

30 locuri de 
munca temporare, 
anual 

Someri Primaria 
comunei Pui 

AJOFM 
 

 
2008-2013 

Total general 
estimativ: 
50.000 
euro/anual 
 
Fonduri 
Structurale 
– POS 
Dezvoltarea 
resurselor 
umane 
 
Bugetul 
local, 
aprox. 
6.000 euro 
anual 
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3. Program de 
instruire şi 
formare 
profesională 
continuă a 
personalului din 
învăţământ 

Creşterea 
randamentului 
şcolar 
Îmbunătăţirea 
calităţii demersului 
didactic 

Organizarea de 
cursuri de formare 
ptr.  cadrele 
didactice. 

Cuprinderea în 
sistemul de 
formare continuă a 
min.80% din 
resursele umane 
din învăţământ 

Profesori Primăria 
comunei Pui 
 

Inspectoratul  
Şcolar 
Judeţean  
Casa Corpului 
Didactic 
ONG-uri 

2008 - 
2013 

Total 
general 
estimativ: 
5.000 
Euro/anual 
 
 
Primăria 
comunei 
Pui – 
bugetul 
local 
 
Fonduri 
nerambursa
bile UE 

4. Îmbunătăţirea şi 
perfecţionarea 
competenţelor 
profesionale a 
persoanelor 
adulte care 
activeaza în 
domeniile 
agriculturii, 
silviculturii 
(inclusiv 
proprietari de 
padure) si 
industriei agro-
alimentare. 

- facilitarea 
accesului la 
serviciile de 
formare, informare 
si difuzare de 
cunostinte a 
persoanelor adulte 
care activeaza în 
sectoarele agro-
alimentar si 
forestier. 
- dobândirea de 
informatii si 
cunostinte care sa 
permita 
gospodarirea 
durabila a padurilor, 
transformarilor 
sociale cum ar fi 
îmbunatatirea 
conditiilor de viata si 
reducerea somajului 
in zonele 
rurale. 

Actiunile de informare 
si difuzare de 
cunostint şi de 
formare profesionala 
– initiere, specializare 
si perfectionare 
 

Peste 60% din 
numărul fermierilor 
şi proprietari de 
padure care au 
terminat activitatea 
de 
pregatire 
profesionala cu 
success 
 
Creşterea 
economică prin 
productivitatea 
muncii 

I. 
- fermieri si 
alte 
persoane 
ocupate in 
sectoarele 
agricol si 
forestier ; 
- personalul 
din unitatile 
de procesare 
si marketing 
a produselor 
agricole si 
forestiere; 
- fermieri 
pentru 
actiuni 
menite sa-si 
restructureze 
si sa-si 
modernizeze 
exploatatiile 
 
II 
Furnizorii 

Parteneriat 
public - privat 
 

Primăria 
Comunei Pui 
 

2008 - 
2013 

Total 
general 
estimativ: 
10.000 
Euro/anual 
 
Fonduri 
Structurale 
UE 
Ajutorul 
public (80% 
contributie 
comunitara 
si 20% 
contributie 
nationala) 
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actiunilor de 
formare 
profesionala: 
Primăria 
Comunei 
Pui, instituţii 
private 
 

5. Prevenirea 
creşterii 
numărului de 
persoane 
implicate în 
agricultura de 
subzistenţă 

Diminuarea 
agriculturii de 
subzistenţă 

– derularea de 
programe, campanii, 
activităţi de informare 
şi conştientizare în 
şcolile din mediul 
rural, în vederea 
familiarizării tinerilor 
din mediul rural cu 
oportunităţile oferite 
de piaţa muncii, în 
domenii de activitate 
neagricole; 
- furnizarea de 
servicii de evaluare şi 
dezvoltare de abilităţi, 
consiliere şi orientare 
profesională etc., în 
vederea motivării şi 
creşterii şanselor 
tinerilor din mediul 
rural de a participa la 
cursuri de formare 
profesională în 
domenii de activitate 
neagricole; 
–dezvoltarea de 
parteneriate durabile 
între şcoli, agenţi 
economici din 
regiune, artizani 
locali, etc. pentru 
organizarea de stagii 
de practică, tabere de 
creaţie destinate 

- nr. scăzut de 
exploataţii de 
subzistenţă 
- sector economic 
dezvoltat 
 

• tineri din 
mediul rural 
care au 
abandonat 
sau au 
părăsit de 
timpuriu 
şcoala, fără 
a obţine o 
calificare; 
• tineri din 
mediul rural 
cuprinşi într-
o formă de 
învăţământ; 
• angajatori, 
lucrători pe 
cont propriu 
şi angajaţi 
din sectoare 
neagricole, 
din mediul 
rural 

Primăria 
Comunei Pui 

Inspectoratul  
Scolar al 
judetului 
Hunedoara 

2007 - 
2013 

Total 
general 
estimativ: 
5.000 
Euro/anual 
 
Fonduri 
Structurale 
UE 
Buget local 
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revitalizării meseriilor 
şi artelor tradiţionale 
etc.) 
 

6. Dezvoltarea 
resurselor 
umane din 
comuna Pui 

Acţiuni de 
sensibilizare şi 
îndrumare care să 
asigure dezvoltarea 
resurselor umane în 
mediul rural 

– derularea de 
campanii, activităţi de 
informare, 
conştientizare, 
motivare şi consiliere 
a persoanelor 
ocupate în agricultura 
de subzistenţă privind 
oportunităţile de 
angajare în alte 
domenii de activitate 
neagricole ; 
– derularea de 
campanii de 
conştientizare, 
promovare şi 
sprijinire a angajării în 
activităţi neagricole a 
femeilor din mediul 
rural ocupate în 
agricultura de 
subzistenţă; 
– derularea de 
programe, campanii, 
activităţi de 
conştientizare, 
motivare, consiliere 
adresate 
persoanelor din 
mediul rural implicate 
în activităţi 
economice neagricole 
pentru asigurarea 
participării 
lor la activităţi de 
dezvoltare 
profesională, pentru 
creşterea 

- minim  o 
campanie 
organizată anual 
- minim 3 
seminarii/sesiuni 
de instruire 
organizate anual 
- minim 200 de 
persoane 
participante la 
evenimente. 
- resurse umane 
dezvoltate 

• persoane 
ocupate în 
agricultura 
de 
subzistenţă 
• angajatori, 
lucrători pe 
cont propriu 
şi angajaţi 
din sectorul 
agricol. 

Primăria 
Comunei Pui 

- societăţi 
consultanţă 
resurse emane 

2008 - 
2013 

Total 
general 
estimativ: 
10.000 
Euro/anual 
 
Fonduri 
Structurale 
UE 
Buget local 
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competitivităţii, 
productivităţii, a 
calităţii 
serviciilor furnizate, 
adaptarea la nevoile 
şi evoluţia pieţei 
locale etc.; 
– derularea de 
campanii de 
conştientizare la 
nivelul angajaţilor şi 
angajatorilor din 
mediul rural, pentru 
transformarea muncii 
„la negru” în forme 
legale de angajare în 
scopul creşterii 
şanselor dezvoltării 
resurselor umane; 

7. Calificarea/ 
recalificarea, 
instruirea şi 
perfecţionarea 
persoanelor 
ocupate în 
agricultura de 
subzistenţă 

Acţiuni de formare 
destinate reducerii 
numărului de 
persoane ocupate 
în agricultura de 
subzistenţă şi 
implicare în alte 
domenii neagricole 

– calificarea sau 
recalificarea 
populaţiei din mediul 
rural ocupate în 
agricultura de 
subzistenţă, inclusiv 
ca rezultat al 
procesului de 
restructurare 
industrială, în domenii 
cerute pe piaţa locală 
sau regională: 
construcţii, turism şi 
servicii adiacente, 
meşteşuguri 
specifice, servicii 
sociale sau de 
sănătate, protecţia 
mediului, tehnologia 
informaţiei/ 
telecomunicaţii etc.; 
– 
instruirea/perfecţionar

- minim 5 cursuri 
organizate anual 
- minim 75 de 
beneficiari anual 
- persoane 
calificate, 
recalificate şi 
instruite în alte 
domenii decât cel 
agricol 

- persoane 
necalificate 
sau care au 
o calificare  
ce nu mai 
corespunde 
necesităţilor 
actuale  

Primăria 
Comunei Pui 

- furnizori de 
servicii de 
calificare/ 
recalificare, 
instruire şi 
perfecţionare 
acreditaţi.  
- societăţi 
consultanţă 
resurse emane  

2007 - 
2012 

Total 
general 
estimativ: 
20.000 
Euro/anual 
 
Fonduri 
Structurale 
UE 
Buget local 
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ea resurselor umane 
din mediul rural 
implicate în activităţi 
economice 
neagricole, pentru 
asigurarea 
sustenabilităţii pe 
termen lung a 
locurilor de muncă 
existente deja în 
mediul rural. 

8. Dezvoltarea 
capacităţii 
serviciului de 
asistenţă 
socială  - 
Primăria 
comunei Pui 

Facilitarea şi 
dezvoltarea 
serviciului de teren 
şi a  anchetelor 
sociale la domiciliul 
solicitanţilor de 
ajutor social 
 

- elaborare plan de 
dezvoltare a 
serviciului de 
asistenţă socială 
- dezvoltarea 
compartimentului de 
asistenţă socială prin 
angajare personal de 
specialitate/asistenţi 
sociali. 
- formare/dezvoltare 
personal prim 
participarea la cursuri 
de specialitate 
- achiziţionarea 
vehicul pentru 
anchete şi serviciile 
sociale de teren 
- identificare şi 
elaborare proiecte de 
finanţare pentru 
dezvoltarea 
capacităţii serviciului 
de asistenţă socială. 
 

- serviciu de 
asistenţă socială 
dezvoltat 

- persoane 
beneficiari 
de ajutor 
social sau a 
altor servicii 
sociale. 

Primăria 
Comunei Pui 

-   2007 - 
2013 

Total 
general 
estimativ: 
20.000 
euro 
 
Fonduri 
Structurale 
UE 
 
Buget local 

9. Modernizarea şi 
dotarea azilul de 
bătrâni din satul 
Rîu Bărbat 

Dezvoltare serviciu 
social pentru 
persoane vârstnice 

- elaborare SF, 
proiect tehnic 
- atribuire contract de 
lucrări şi dotări azil 
bătrâni, inclusiv 
aparatură specifică. 

- azil de bătrâni 
reabilitat, 
modernizat şi 
dotat care 
corespunde 
standardelor în 

- persoane 
vârstnice 
beneficiari ai 
serviciilor din 
cadrul 
azilului de 

Primăria 
Comunei Pui 

Lucrarea va fi 
contractată 

2008 - 
2011 

Total 
general 
estimativ: 
100.000 
euro  
 



 53 

- demarare lucrări domeniu 
- servicii de 
calitate 

bătrâni din 
satul Rîu 
Bărbat 

Fonduri 
Structurale 
UE 
Buget local 

10.  
Dezvoltarea 
pieţei muncii în 
comuna Pui 

 
Acţiuni de asistenţă 
a populaţiei din 
mediul rural aflate 
în căutarea unui loc 
de muncă în 
sectoare 
neagricole 
 
- consiliere, şi sprijin 
în găsirea unui loc 
de muncă, servicii 
de plasament, job-
club în mediul rural, 
târguri de job 
orientate etc. 

• acordarea de burse 
tinerilor din mediul 
rural care au părăsit 
şcoala de timpuriu 
pentru continuarea 
şcolii şi obţinerea 
unei calificări; 
• crearea unor 
ateliere de practică în 
cadrul şcolilor din 
comuna Pui; 
• organizarea unor 
module de practică a 
elevilor din mediul 
rural în cadrul 
agenţilor economici 
din 
regiune, stagii de 
practică, tabere de 
creaţie; 
• activităţi de 
informare, 
conştientizare, 
orientare, consiliere, 
motivare, activare, 
asistenţă pentru 
găsirea unui loc de 
muncă, promovare în 
mediul rural; 
• elaborarea de 
analize şi prognoze 
privind piaţa muncii în 
comuna Pui; 
• dezvoltarea de 
curricule adresate 
formării profesionale 
a populaţiei ocupate 
în agricultura de 

• tineri din mediul 
rural care au 
abandonat sau au 
părăsit de timpuriu 
şcoala, fără a 
obţine o calificare; 
• tineri din mediul 
rural cuprinşi într-o 
formă de 
învăţământ; 
• adulţi ocupaţi în 
agricultura de 
subzistenţă; 
• angajatori, 
lucrători pe cont 
propriu şi angajaţi 
din sectoare 
neagricole, din 
mediul rural. 

- burse 
acordate 
tinerilor 
pentru 
continuarea 
şcolii şi 
obţinerea 
unei calificări 
- minim un 
atelier de 
practică 
înfiinţat 
- minim 5 
stagii de 
practică 
organizate 
anual 
- organizare 
a minim 5 
burse de 
locuri de 
muncă anual 
- studiu 
elaborat 
privind piaţa 
muncii în 
comuna Pui 

Primăria 
Comunei Pui 

- furnizori de 
servicii de 
calificare/ 
recalificare, 
instruire şi 
perfecţionare 
acreditaţi.  
- societăţi 
consultanţă 
resurse emane  

2007 - 
2010 

Total 
general 
estimativ: 
20.000 
Euro/anual 
 
Fonduri 
Structurale 
UE 
Buget local 
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subzistenţă, respectiv 
instruirii/perfecţionării 
resurselor umane din 
mediul rural ocupate 
in sectoare 
neagricole; 

11. Dezvoltarea 
capacităţii 
administrative – 
Primăria 
comunei Pui 

Întărirea capacităţii 
de management al 
resurselor umane în 
administraţia locală 
prin 
training si asistenţă 
tehnică pentru 
sprijinul receptării 
bunelor practici . 
 
Proiectul va sprijinii 
dezvoltarea 
personalului din 
cadrul aparatului 
propiu al Primăriei 
Pui, în vederea 
imbinătăţiriii 
managementului 
servic iilor publice, 
asigurarea unui 
management 
eficient al fondurilor 
structurale.  

 - analiză pentru 
determinarea nevoilor 
de training al 
aparatului propiu 
- evaluarea nevoilor 
de resurse umane, a 
lipsurilor de 
competenţe si a 
soluţiilor inovatoare 
pentru echilibrarea 
raportului între viaţa 
profesională si 
cea personală a 
funcţionarilor publici 
care lucrează în 
administraţia locală 
Pui 
- dezvoltarea de 
programe/participare 
la programe de 
formare profesională 
specifice 
(managementul şi 
resursele umane, 
achiziţii publice, 
servciiile sociale, 
management şi 
elaborare proiecte, 
etc.) 

Resurse umane 
competente 
Aparat propriu 
dezvoltat 
Capacitate ridicată 
de absorbţie a 
fondurilor 
europene 
 
Instruirea 
resurselor umane, 
va asigura nivelul 
de absorbţie 
corespunzător şi 
implementarea 
eficientă a 
proiectelor 
finanţate din 
instrumentele 
sctrucurale 

Fucţionari 
publii/angajaţ
i ai Primăriei 
 
Comunitatea 
locală 
 
Furnizorii de 
servicii de 
trening şi 
consultanţă 

Primăria 
comunei Pui 

- 2007 - 
2013 

Buget total 
estimativ: 
 
10.000 
Euro/an 
 
Buget local 
Fonduri 
externe 
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III.3.5 Educaţie, cultură şi sport 
 
Scopul acestei intervenţii este de a contribui la creşterea atractivităţii comunei Pui pentru locuitorii acesteia, în special pentru 
tineri, prin organizarea de activităţi educaţionale, culturale şi sportive adaptate grupurilor ţintă. Un aspect deosebit de 
important este necesitatea valorificării bazei materiale existente în comună şi stimularea implicării părinţilor în procesul 
educativ. Un efect indirect ar fi acela al diminuării riscului de abandon şcolar şi ratei infracţionalităţii în rândul tinerilor, 
precum şi stabilizarea tinerilor în comuna Pui. 
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III.3.5.1 Educaţie, cultură şi sport, proiecte propuse: 
 

Nr. 
crt. 

Titlul 
proiectului 

Obiective 
generale/specifice 

Activităţi principale Rezultate 
obţinute 
(cuantificabile) 

Beneficiari Instituţia 
responsabilă 

Parteneri Durata 
proiectului 

Buget/Surse 
de finanţare 

1.  Dezvoltarea 
activităţilor 
sportive 
 
 

- amenajare  bază 
şi terenuri 
sportive pentru 
antrenament şi 
competiţii 
fotbalistice 

- Studiu de fezabilitate, 
proiect tehnic constructie 
si dotari  
- realizare lucrări 
bază/club sportiv: 
amenajare terenuri 
sportive şi dotare echipa 
de fotbal 
- infiinţarea unei asociatii 
sportive sau societati  
pentru conducerea si 
administrarea clubului 
- amenajare parcări 
 

-Petrecerea în 
mod plăcut şi în 
siguranţă a 
timpului liber 
-activităţi sportive 
dezvoltate. 
- terenuri sportive 
amenajate 
- bază/club 
sportiv amenajat 
şi dotat 
corespunzător 
 

Comunitatea 
locală 

Primăria 
comunei Pui 
 

Parteneriat 
public - 
privat 

2008 - 
2013 

Total general 
estimativ: 
 
Lucrări 
infrastructură:  
900.000 
Euro 
 
Buget anual: 
 
110.000 euro 
 
Primăria 
comunei Pui 
– bugetul 
local 
 
Fonduri 
nerambursabi
le UE 
 
Parteneriat 
public - privat 

2. Modernizare 
sală de sport 
localitatea Pui, 
comuna Pui 

Dezvoltarea 
infrastructurii 
sportive pentru 
accesul elevilor 

- SF elaborat 
- proiectul este în 
derulare (faza de 
construcţie) 
- demararea lucrărilor de 
racordare la utilităţi 
- modernizarea şi 

Activităţi sportive 
diversificate 
Infrastructură 
sportivă 
reabilitată şi 
modernă 

Elevii şcolii 
generale 
 
 

Primăria 
comunei Pui 
 

Lucrările 
au fost 
contractate 
 
Proiect în 
demarare 
 

2007 - 
2008 

Total general 
estimativ: 
40.000 Euro 
 
Primăria 
comunei Pui 
– bugetul 
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dotarea sălii de sport local 
Fonduri 
structurale 

3. Reabilitarea 
şi 
modernizarea 
bazei 
materiale şi a 
infrastructurii 
unităţilor de 
învăţământ şi 
grădiniţelor 
din comuna 
Pui 
 
 

Creşterea nivelului 
de confort al 
elevilor în timpul 
procesului de 
învăţământ 
Îmbunătăţirea 
performanţelor 
şcolare 
Scăderea ratei de 
abandon şcolar 

Proiectul propune 
reabilitarea şi 
modernizarea bazei 
materiale şi a 
infrastructurii unităţilor de 
învăţământ: 12 şcoli şi 7 
grădiniţe din satele 
componente a comunei 
Pui 
Elaborare Studii de 
Fezabilitate, Proiecte 
Tehnice. 
Licitaţie şi atribuire 
lucrări. 
 
Achiziţionare mobilier 
Renovarea/modernizare
a spaţiilor existente 
 
Achiziţie microbuz 
(minim 24 de locuri) 
 
Dotarea unităţilor de 
învăţământ cu tehnică de 
calcul, birotică, mobilier, 
material didactic 

Creşterea 
nivelului de 
confort al elevilor  
şi preşcolarilor în 
timpul procesului 
de învăţământ 
Îmbunătăţirea 
performanţelor 
şcolare 
Scăderea ratei de 
abandon şcolar 

Preşcolari 
Elevii 
Cadre 
didactice 
Unităţi de 
învăţământ 

Primăria 
comunei Pui 
 

Parteneri 
privaţi 
 
Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
 
Lucrările 
vor fi 
contractate 

2008 - 
2013 

Total general 
estimativ: 
2.560.000 
Euro 
 
Primăria 
comunei Pui 
– bugetul 
local 
 
Fonduri 
nerambursabi
le UE 

4. Evenimente 
cultural 
artistice şi 
sportive 

Angrenarea şi 
participarea 
cetăţenilor la 
activităţi cultural 
artistice şi sportive 

Organizare şi dezvoltare 
periodică de programe şi 
acţiuni cultural  - artistice 
în comuna Pui, serbări 
tradiţionale: 
 (nedei şi manifestări 

Activităţi cultural 
artistice şi 
sportive 
organizate pe 
raza comunei Pui 

Comunitatea 
locală 

Primăria 
comuna Pui 
 

Parteneriat 
public - 
privat 

2007 - 
2013 

Total general 
estimativ: 
120.000 
Euro/an 
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culturale specifice 
fiecărui sat, sărbători de 
iarnă, sărbătorile 
comunei, etc.) 
 
- târguri tradiţionale:  
1 mai – târgul de 
armindeni (de 
primăvara), „Zilele 
comunei Pui” 
14 octombrie – târgul de 
Vinerea Mare (de 
toamnă), „Nedeea în Pui” 
târguri săptămânale, în 
fiecare sâmbătă 
 
- Manifestări sportive: 
- Competiţiile de fotbal 
inter-sate, campionat 
(cupa măgura Pui) 
- competiţii de atletism 
inter-şcoli 
- competiţii de şah inter-
şcoli 
 
 

Primăria 
comunei Pui 
– bugetul 
local 
 
Fonduri 
nerambursabi
le UE 
 
Parteneriat 
public privat 
 
Donaţii, 
sponsorizări, 
etc. 

5. Reabilitare 
Cămine 
Culturale din 
satele 
aparţinătoare 
comunei Pui.  

Scopul proiectului 
este creşterea 
calităţii vieţii 
culturale în mediul 
rural – comuna Pui, 
prin 
reabilitarea, 
modernizarea 
infrastructurii 

Elaborare studii de 
fezabilitate, proiecte 
tehnice. 
 
Contractare si execuţie 
lucrări, dotări: 
 
a) reabilitarea si 
modernizarea 

Cămine culturale 
reabilitate şi 
modernizate în 
satele 
componente a 
comunei Pui 

Locuitorii 
întregii unitati 
administrativ-
teritoriale a 
comunei Pui 

Primăria Pui - 2007-2013 Total general 
estimativ: 
 
1.600.000 
euro 
 
Programul 
naţional de 
reabilitare, 
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culturale si dotarea 
aşezămintelor 
culturale. 
 
Obiectivele specific 
- întărirea rolului 
aşezămintelor 
culturale si 
posibilitatea ca 
acestea sa devina 
centre 
comunitare de 
acces la informaţie 
si cultura în 
comuna Pui 
- întărirea coeziunii 
sociale, 
diversificarea 
ofertei culturale si 
creşterea gradului 
de acces 
si de participare a 
comunităţilor rurale 
la viata culturala. 

aşezămintelor culturale 
 
b) dotarea aşezămintelor 
culturale 
 

modernizare şi 
dotare a 
aşezămintelor 
culturale 
 
Fonduri 
Structurale 
 
Buget Local 

6. • Protejar
ea 
patrimoniului 
cultural de 
interes local al 
Comunei Pui:  
• Reabilit
are lăcaş de 
cult, biserica 
Biserica 
„Pogorârea Sf. 

Restaurarea, 
consolidarea si 
conservarea 
obiectivelor de 
patrimoniu 
Biserica 
„Pogorârea Sf. 
Duh” Sec. XVIII 

Elaborare studii de 
fezabilitate, proiect tehnic 
 
Contractare si execuţie 
lucrări de amenajare, 
Amenajări peisagistice 
pentru evidenţierea 
obiectivului reabilitat 
 
• Construcţia 
utilităţilor anexe (parcaj, 

Reabilitarea 
biserică 
„Pogorârea Sf. 
Duh” Sec. XVIII 

Locuitorii din 
Sat Ponor, 
comuna Pui 

Primăria 
Comunei Pui 

Directia 
Judeteana 
de Cultura si 
Culte 

2008 - 
2013 

Total general 
estimativ: 
90.000 Euro 
 
Fonduri 
Structurale 
Buget Local 
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Duh” Sec. XVIII, 
Sat Ponor; 
comuna Pui 
 

grup sanitar, reclame şi 
indicatoare); 
 

7. Reabilitare 
lăcaşe de cult, 
bisericile din 
satele: 
Ruşor, Federi, 
Fizeşti,comun
a Pui. 

Restaurarea, 
consolidarea 
lăcaşelor de cult 

Elaborare studii de 
fezabilitate. 
 
Contractare si execuţie 
lucrări de amenajare 

Reabilitarea 
bisericilor din 
Ruşor, Federi, 
Fizeşti,comuna 
Pui. 

Comunitatea 
Locală 

Primăria 
Comunei Pui 

- 2007 - 
2008 

Total general 
estimativ: 
70.000 Euro 
 
Fonduri 
Structurale 
 
Buget Local 

8. Înfrăţirea 
comunei Pui 

 Dezvoltarea 
parteneriatelor 
culturale şi de 
dezvoltare locală 
între comuna Pui şi 
alte unităţi 
admninistrativ 
teritoriale din 
spaţiul UE. 
 
Identificarea 
posibilităţilor de 
infrăţire  

 - Studiu privind 
oportunităţile de înfrăţire 
a Comunei Pui 
- organizarea de vizite, 
schimburi de experienţă, 
culturale, participarea la 
diferite evenimente şi 
acţiuni în comun 
- elaborarea 
documentelor oficiale de 
înfrăţire, încheierea şi 
aprobarea acestora de 
către consiliile locale. 
- elaborarea de proiecte 
şi acţiuni comune cu 
localităţile înfrăţite 

- realizarea a cel 
puţin a unei 
înfrăţiri între 
comuna Pui şi o 
altă localitate din 
spaţiul UE 
- realizarea a cel 
puţin 5 acţiuni în 
comun 
- schimburi de 
experienţă 
- dezvoltare 
locală 

Comunitatea 
Locală 

Primăria 
Comunei Pui 

- 2007 - 
2013 

Total general 
estimativ: 
100.000 
Euro 
 
Fonduri 
Structurale 
 
Buget Local 

 


