
 

ANEXA 4 ANEXA 4 ANEXA 4 ANEXA 4 ––––    PREZENTARE PROIECTPREZENTARE PROIECTPREZENTARE PROIECTPREZENTARE PROIECT    

    

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 
Locală Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL   

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•Achizitie utilaje agricole pentru Ionescu Gruia Achizitie utilaje agricole pentru Ionescu Gruia Achizitie utilaje agricole pentru Ionescu Gruia Achizitie utilaje agricole pentru Ionescu Gruia 
Valerica Letitia I.I.Valerica Letitia I.I.Valerica Letitia I.I.Valerica Letitia I.I.

Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea 
proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului

•Prin proiect se doreste achizitionarea de utilaje Prin proiect se doreste achizitionarea de utilaje Prin proiect se doreste achizitionarea de utilaje Prin proiect se doreste achizitionarea de utilaje 
agricole: tractor, tocatoare de resturi vegetale, agricole: tractor, tocatoare de resturi vegetale, agricole: tractor, tocatoare de resturi vegetale, agricole: tractor, tocatoare de resturi vegetale, 
masina de erbicidat, semnatoare pentru plante masina de erbicidat, semnatoare pentru plante masina de erbicidat, semnatoare pentru plante masina de erbicidat, semnatoare pentru plante 
prasitoare. Se vor achizitiona aceste utilaje prasitoare. Se vor achizitiona aceste utilaje prasitoare. Se vor achizitiona aceste utilaje prasitoare. Se vor achizitiona aceste utilaje 
pentru dezvoltarea economica si cresterea pentru dezvoltarea economica si cresterea pentru dezvoltarea economica si cresterea pentru dezvoltarea economica si cresterea 
performanteleor firmei. performanteleor firmei. performanteleor firmei. performanteleor firmei. IIIIonescu onescu onescu onescu GGGGruia ruia ruia ruia VVVValerica alerica alerica alerica 
LLLLetitia II detine in arenda suprafete mari de etitia II detine in arenda suprafete mari de etitia II detine in arenda suprafete mari de etitia II detine in arenda suprafete mari de 
pasuni si fanete precum si suprafete cultivate cu pasuni si fanete precum si suprafete cultivate cu pasuni si fanete precum si suprafete cultivate cu pasuni si fanete precum si suprafete cultivate cu 
porumb si lucerna, pentru care se vor folosi porumb si lucerna, pentru care se vor folosi porumb si lucerna, pentru care se vor folosi porumb si lucerna, pentru care se vor folosi 
utilajele agricole care se vor achizitiona.utilajele agricole care se vor achizitiona.utilajele agricole care se vor achizitiona.utilajele agricole care se vor achizitiona.

Descrierea Descrierea Descrierea Descrierea 
proiectului proiectului proiectului proiectului 

•Achizitie tractorAchizitie tractorAchizitie tractorAchizitie tractor

•Achizitie tocatoare de resturi vegetaleAchizitie tocatoare de resturi vegetaleAchizitie tocatoare de resturi vegetaleAchizitie tocatoare de resturi vegetale

•Achizitie masina de erbicidatAchizitie masina de erbicidatAchizitie masina de erbicidatAchizitie masina de erbicidat

•Achizitie semanatoareAchizitie semanatoareAchizitie semanatoareAchizitie semanatoare

ObiectiveObiectiveObiectiveObiective

• AchizitiaAchizitiaAchizitiaAchizitia urmatoarelor utilaje agricoleurmatoarelor utilaje agricoleurmatoarelor utilaje agricoleurmatoarelor utilaje agricole: tractor, : tractor, : tractor, : tractor, 
tocatoare de resturi vegetale, semănătoare, tocatoare de resturi vegetale, semănătoare, tocatoare de resturi vegetale, semănătoare, tocatoare de resturi vegetale, semănătoare, 
masina de erbicidat.masina de erbicidat.masina de erbicidat.masina de erbicidat.

RezultateRezultateRezultateRezultate

• Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen 
lung, conducand la eficientizarea activitatii, lung, conducand la eficientizarea activitatii, lung, conducand la eficientizarea activitatii, lung, conducand la eficientizarea activitatii, 
orientarea catre piata si nu in ultimul rand orientarea catre piata si nu in ultimul rand orientarea catre piata si nu in ultimul rand orientarea catre piata si nu in ultimul rand 
cresterea productivitatiicresterea productivitatiicresterea productivitatiicresterea productivitatii

Lecții Lecții Lecții Lecții 
învățate/ învățate/ învățate/ învățate/ 

recomandărirecomandărirecomandărirecomandări

SubSubSubSub----măsura 19.2 ”Sprijin măsura 19.2 ”Sprijin măsura 19.2 ”Sprijin măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea pentru implementarea pentru implementarea pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul acțiunilor în cadrul acțiunilor în cadrul acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare Strategiilor de Dezvoltare Strategiilor de Dezvoltare Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”Locală”Locală”Locală”

Localizarea proiectului:  Localizarea proiectului:  Localizarea proiectului:  Localizarea proiectului:  
Comuna Bretea Romana, sat Comuna Bretea Romana, sat Comuna Bretea Romana, sat Comuna Bretea Romana, sat 

Valcele, nr. 6, judetul Valcele, nr. 6, judetul Valcele, nr. 6, judetul Valcele, nr. 6, judetul 
HunedoaraHunedoaraHunedoaraHunedoara

Perioada de programare   Perioada de programare   Perioada de programare   Perioada de programare   
2014201420142014----2020202020202020

Articolul corespondent din Articolul corespondent din Articolul corespondent din Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305: Reg. (UE) nr. 1305: Reg. (UE) nr. 1305: Reg. (UE) nr. 1305: art. 17 art. 17 art. 17 art. 17 

Investitii in active fiziceInvestitii in active fiziceInvestitii in active fiziceInvestitii in active fizice

Domeniul de intervenție  Domeniul de intervenție  Domeniul de intervenție  Domeniul de intervenție  2A2A2A2A

Valoarea finanțării Valoarea finanțării Valoarea finanțării Valoarea finanțării 
nerambursabile nerambursabile nerambursabile nerambursabile 

210.168,47210.168,47210.168,47210.168,47 leileileilei

45.066,68 euro 45.066,68 euro 45.066,68 euro 45.066,68 euro 

Valoarea contribuției private  Valoarea contribuției private  Valoarea contribuției private  Valoarea contribuției private  
315.233,95315.233,95315.233,95315.233,95 leileileilei

67.596,00 euro 67.596,00 euro 67.596,00 euro 67.596,00 euro 

Perioada de implementare a Perioada de implementare a Perioada de implementare a Perioada de implementare a 
proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului, 07.03.2019, 07.03.2019, 07.03.2019, 07.03.2019----

16.07.201916.07.201916.07.201916.07.2019

Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului 
Ionescu Gruia Valerica Letitia Ionescu Gruia Valerica Letitia Ionescu Gruia Valerica Letitia Ionescu Gruia Valerica Letitia 

I.I.I.I.I.I.I.I.

Date de contact: Date de contact: Date de contact: Date de contact: 

tel. 0761629072, etel. 0761629072, etel. 0761629072, etel. 0761629072, e----mail: mail: mail: mail: 
vali_ionescu@yahoo.comvali_ionescu@yahoo.comvali_ionescu@yahoo.comvali_ionescu@yahoo.com


