
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• Amenajare teren pentru agrement-
multisport Bozioru

Denumirea 
proiectului

• Proiectul a vizat realizarea unui teren 
multisport și a unui spațiu pentru agrement în 
comuna Bozioru, județul Buzău.
• În cadrul proiectului s-a realizat un teren 

multisport Ihandbal, fotbal, volei, tenis de 
câmp și baschet) cu dimensiunile de 35 x 20 m, 
împrejmuirea cu stâlpi metalici și plasă 
precum și instalația de iluminat aferentă la 
care s-a adăugat un spațiu pentru agrement 
de 200 m2 pe care s-au montat 1 foișor, 4 
bănci, 2 mese de șah/table și o masă de tenis.

Descrierea 
proiectului 

• Obiectivul principal al proiectului constă în 
realizarea unui teren multisport și a unui 
spațiu pentru agrement în comuna Bozioru 
prin care se urmărește încurajarea 
desfășurării de activități recreative și 
sportive de către locuitorii comunei.
• Prin proiect se va diversifica infrastructura 

destinată activităților de agrement din 
localitate și se va îmbunătăți accesul 
populației la serviciile de agrement.

Obiective

• S-a realizat terenul multisport cu
dimensiunile de 35 x 20 m, împrejmuirea cu 
stâlpi metalici și plasă precum și instalația 
de iluminat aferentă.
• S-a realizat spațiul de agrement de 200 m2

cu dotările aferente,
• S-a îmbunătățit infrastructura destinată 

activităților de agrement din localitate și
accesul populației la serviciile de agrement.

Rezultate

• Deși proiectul a avut o valoare mică 
implementarea a durat peste 3 ani și a fost 
puțin mai complicată, decât un proiect de 
achiziții simple, din cauza necesitătii de a 
realiza și a obține aprobarea pentru 
proiectul tehnic și evident de realizarea 
lucrărilor propriu-zise.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Comuna Bozioru

Sat Bozioru

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 

Art. 20, Alin. 1, Lit. d

Domeniul de intervenție  
DL 6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

48.330 Euro

Valoarea contribuției 
private

9.569 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

August 2018 - Octombrie
2021

Beneficiarul proiectului
Comuna Bozioru

Date de contact 
Telefon: 0238.750.333

E-mail: primariabozioru@ 
yahoo.com


