
INVESTI II DERULATE 2014-2020Ț

1. Înfiin are spa iu de recreere, sat Rotunda, com. Dolje ti;ț ț ș
2. Înfiin are spa iu de recreere, sat Buruiene ti, com. Dolje ti;ț ț ș ș
3. Modernizare i dotare Dispensar Dolje ti;ș ș
4. Extindere alimentare cu apă, com. Dolje ti;ș
5. Extindere canalizare com Dolje ti;ș
6. Dotare cu materiale i utilaje a serviciului voluntar pentru situa ii de urgen ă;ș ț ț
7. Modernizare drumuri comunale Dolje ti -5751ml;ș
8. Îmbrăcăminte asfaltică u oară str. Sf. Dimitrie, dolje ti, 1080 ml;ș ș
9. Realizare alei pietonale în localitatea Buruiene ti;ș
10. Renovare, modernizare i dotare Cămin Cultural, Dolje ti;ș ș
11. Înfiin are i dotare grădini ă, sat Dolje ti;ț ș ț ș
12. Extindere, modernizare i dotare clădire Primărie Dolje ti;ș ș
13. Extindere, modernizare i dotare Dispensar Dolje ti;ș ș
14. Înfiin are distribu ie gaze naturale i racorduri în comuna Dolje ti, cu satele Dolje ti, ț ț ș ș ș

Buruiene ti, Rotunda i Buhonca, jud. Neam ;ș ș ț
15. Reabilitare i modernizare coala Buruiene ti, com. Dolje ti, jud. Neam .ș Ș ș ș ț

PROIECTE PROPUSE

1. Modernizare drumuri săte ti, 7946 ml;ș
2. Modernizare drumuri săte ti, 9925 ml;ș
3. Modernizare drumuri de interes local în com. Dolje ti, jud. Neam ;ș ț
4. Construire sală de sport cu tribună 102 locuri în com. Dolje ti, jud. Neam ;ș ț
5. Reabilitare i modernizare drumuri comunale afectate de calamită i în com. Dolje ti, ș ț ș

jud. Neam ;ț
6. Reabilitare i modernizare Cămin Cultural, Buruiene ti;ș ș
7. Construire bază sportivă tp II, în localitatea Rotunda, com. Dolje ti, jud. Neam ;ș ț
8. Achizi ie de tablete colare i alte echipamente necesare desfă urării activită ii ț ș ș ș ț

didactice on-line în com. Dolje ti, jud. Neam .ș ț
9. Dotarea unită ilor de învă ământ din com. Dolje ti, jud. Neam  cu echipamente ț ț ș ț

specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2;
10. Modernizare centre civice comuna Dolje ti;ș
11. Modernizare iluminat stradal com. Dolje ti.ș
12. Modernizare parcuri i locuri de joacă;ș
13. Achizitii de autoturisme, autoutilitară i utilaje pentru gospodărire comunală;ș
14. Digitalizarea în administra ia publică;ț
15. Renovarea clădirilor publice în vederea îmbunătă irii eficien ei energetice;ț ț
16. Cre terea ponderii de surse regenerabile în consumul de energie al clădirilor;ș
17. Alei pietonale i piste ciclabile;ș
18. Îmbunătă irea condi iilor de locuit, inclusiv prin acordarea de locuin e sociale, ț ț ț

înfiin area de adăposturi de noapte i centre de urgen ă, pentru diferite categorii de ț ș ț
persoane marginalizate;

19. Cre terea accesului la serviciile medicale primare la nivelul comunită ii;ș ț



20. Construire an uri i pode e în comună;ș ț ș ț
21. Înfiin area unui centru destinat copiilor afla i în situa ii de risc, care oferă deiverse ț ț ț

servicii (consiliere, îngrijire, adăpostire, supraveghere, servicii de recuperare pentru 
copiii încadra i în grad de handicap)ț

22. Înfiin are after school;ț
23. Regularizarea si amenajarea albiilor pârailor; 
24. Sus inerea financiară a activită ilor culturale i artistice care se vor desfă ura pe ț ț ș ș

parcursul anului;
25. Dotare coli cu diverse echipamente;ș
26. Înfiin are parc fotovoltaic;ț
27. Realizare platformă comunală de depozitere a gunoiului de grajd;
28. Achizi ionare autospecială pompieri;ț
29. Modernizare drumuri agricole comuna Dolje ti;ș
30. Construire parcare Dispensar Dolje ti;ș
31. Reabilitare, modernizare i dotare grădini ă din localitatea Rotunda;ș ț
32. Modernizare terenuri de sport;
33. Înfiin are club sportiv;ț
34. Modernizare drum de exploatare ( de la Monument Stefan cel Mare până la intersec ia ț

cu DC177 Dolje ti-Butea);ș
35. Împăduriri terenuri ce apar in domeniului public i privat al comunei Dolje ti;ț ș ș
36. Construire Dispensar medical în localitatea Buruiene ti;ș
37. Instala ii de irigat parcuri;ț
38. Înfiin are parc dendrologic în comuna Dolje ti;ț ș
39. Reabilitări ale monumentelor istorice;
40. Realizare platformă comunală pentru depozitarea materialelor reciclabile din 

construc ii;ț
41. Construire i dotare centru de îngrijire bătrâni în comuna Dolje ti;ș ș
42. Construire pod peste râul Siret;


