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Inchidere oficială a proiectului “Modernizare infrastructură rutieră comuna 
Unguriu,  judeţul Buzău” 

 
                Comuna Unguriu, Judeţul Buzău, în calitate de beneficiar al proiectului 
„Modernizare infrastructură rutieră comuna Unguriu, judeţul Buzău ”, anunţă 
organizarea în data de 29.01.2016 , ora 10.00, la sediul primariei comunei Unguriu, 
judetul Buzău, a seminarului de inchidere oficială a proiectului. 
                Proiectul este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 
2013, Măsura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”. 
              Valoarea totală contractată a proiectului este de 703280,30  lei, din care: 
442990,28 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului şi 260290,02 lei 
contribuţia proprie a beneficiarului . 
              Obiectivul general al proiectului „Modernizare infrastructură rutieră comuna 
Unguriu, judeţul Buzău ”, l-a  reprezintat îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în 
spațiul comunal, prin modernizarea drumurilor. 

                      Obiectivele specifice ale proiectului au constat în :  
         - modernizarea a 900 m din drumul comunal ce face legătura între DE și DN din             
         localitatea Unguriu, județul Buzău, prin asfaltarea acestuia; 

             -ameliorarea accesului la rețeaua de drumuri naționale, căi ferate, obiective turistice și   
         economice din zonă. 

          Perioada de derulare a proiectului a fost de  21 de  luni, in perioada Aprilie 2014 –
Decembrie 2015.  
          Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Unguriu, 

judeţul Buzău, manager de proiect – domnul Marin Adrian Vasile,  telefon  0238.524.900, 

fax 0238.524.624. 
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Proiect  “Modernizare infrastructură rutieră comuna Unguriu, 
judeţul Buzău” 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 
MĂSURA 322 

“Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de bază pentru economia şi 
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” 

 
 

Agenda evenimentului  
29 ianuarie 2016 

Comuna Unguriu,  Judeţul Buzău  
 

09,30–10,00 –  Sosirea participanţilor 

10,00–10,15 - Cuvânt de deschidere - Domnul Tirizica Gheorghita- primar comuna 

Unguriu  

10,15–10,45 - Prezentarea proiectului: “Modernizare infrastructură  

rutieră comuna Unguriu, judeţul Buzău” –dl Marin Adrian Vasile -  manager de proiect  

10,45-11,15 – Conferinţa de presă 

 

 


