
ANEXA 6 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală DRUMUL CARELOR   

       Proiect finanțat prin FEADR/EURI 

 

 

•”Modernizare DC 84 Țițești Școală-Valea
Mănăstirii, km 3+2250-km 4+ 370, comuna
Țițești,județul Argeș”

Denumirea 
proiectului

• Drumul comunal DC84 deservește un numar
relativ mare de locuitori. Din acest motiv este
necesar ca circulația să se defășoare în condiții
de siguranță și confort în tot timpul anului.
Pentru aducerea drumului la nivelul exigențelor
de siguranță în exploatare, de rezistență și de
stabilitate la sarcinile din trafic, au fost
executate lucrări : sistem rutier nou,
amenajarea acostamentelor, executarea de
șanțuri noi, executarea de podețe noi și
decolmatarea celor existente, siguranța
circulației

Descrierea 
proiectului 

• Crearea unei rețele de drumuri moderne care
să satisfacă cerințele actuale de trafic

• Îmbunătățirea condițiilor de circulație auto și
pietonal pentru local și ocazional

• Reducerea timpilor de transport în vederea
creșterii numărului celor ce utilizează drumul

• Îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor
din zonă

Obiective

• Modernizarea drumului DC 84 Țițești Școală-
Valea Mănăstirii, km 3+2250-km 4+ 370,
comuna Țițești

• Condiții de trai îmbunătățite pentru locuitorii
din zonă

Rezultate

•Prin efectele sale multiplicatoare, investiția
generează o serie de efecte benefice pe
termen lung și se constituie într-un model de
bună practică în concordanță cu principiile
unei dezvoltări economice durabile

• Renovarea și dezvoltarea satelor reprezintă
o cerință esențială pentru îmbunătățirea
calității vieții, creșterii interesului pentru
zonele rurale

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  Sud 
Muntenia, Argeș, Țițești, 

Valea Mănăstirii

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 : art.20

Domeniul de intervenție : 
6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

55.388,10 euro

Valoarea contribuției 
private : 0 euro

Perioada de implementare a 
proiectului :

25.09.2019-23.06.2022

Beneficiarul proiectului : 
COMUNA ȚIȚEȘTI

Date de contact : Argeș, 
Țițești, tel./fax: 

0248299012


