
 

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 

 

 

•Modernizarea exploatatiei agricole prin Modernizarea exploatatiei agricole prin Modernizarea exploatatiei agricole prin Modernizarea exploatatiei agricole prin 
achizitie de utilajeachizitie de utilajeachizitie de utilajeachizitie de utilaje

Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea 
proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului

• Prin proiect se dorește dezvoltarea parcului de Prin proiect se dorește dezvoltarea parcului de Prin proiect se dorește dezvoltarea parcului de Prin proiect se dorește dezvoltarea parcului de 
mașini agricole cu utilaje moderne și creșterea mașini agricole cu utilaje moderne și creșterea mașini agricole cu utilaje moderne și creșterea mașini agricole cu utilaje moderne și creșterea 
valorii adăugate a produselor agricole realizate valorii adăugate a produselor agricole realizate valorii adăugate a produselor agricole realizate valorii adăugate a produselor agricole realizate 
precum si crearea unui loc de munca. Se vor precum si crearea unui loc de munca. Se vor precum si crearea unui loc de munca. Se vor precum si crearea unui loc de munca. Se vor 
achiziționa următoarele mașini agricole : tractor, achiziționa următoarele mașini agricole : tractor, achiziționa următoarele mașini agricole : tractor, achiziționa următoarele mașini agricole : tractor, 
plug reversibil, semănătoare, agregat cu talere plug reversibil, semănătoare, agregat cu talere plug reversibil, semănătoare, agregat cu talere plug reversibil, semănătoare, agregat cu talere 
rolex.rolex.rolex.rolex.

Descrierea Descrierea Descrierea Descrierea 
proiectului proiectului proiectului proiectului 

•Modernizarea parcului de utilaje agricole.Modernizarea parcului de utilaje agricole.Modernizarea parcului de utilaje agricole.Modernizarea parcului de utilaje agricole.
ObiectiveObiectiveObiectiveObiective

• AchizitAchizitAchizitAchizitia urmatoarelor utilajeia urmatoarelor utilajeia urmatoarelor utilajeia urmatoarelor utilaje : tractor, plug : tractor, plug : tractor, plug : tractor, plug 
reversibil, semănătoare, agregat cu talere reversibil, semănătoare, agregat cu talere reversibil, semănătoare, agregat cu talere reversibil, semănătoare, agregat cu talere 
rolex.rolex.rolex.rolex.

•Crearea unui loc de munca cu norma intreaga.Crearea unui loc de munca cu norma intreaga.Crearea unui loc de munca cu norma intreaga.Crearea unui loc de munca cu norma intreaga.

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 productivitatii. cresterea productivitatii. cresterea productivitatii. cresterea 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 Dobra, sat Lapusnic, Comuna Dobra, sat Lapusnic, Comuna Dobra, sat Lapusnic, Comuna Dobra, sat Lapusnic, 

judetul Hunedoarajudetul Hunedoarajudetul Hunedoarajudetul Hunedoara

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. art. art. art. 17 17 17 17 

Investitiiin active fizice Investitiiin active fizice Investitiiin active fizice Investitiiin 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 

233.114,38 lei233.114,38 lei233.114,38 lei233.114,38 lei

49.987,00 euro 49.987,00 euro 49.987,00 euro 49.987,00 euro 

Valoarea contribuției private  Valoarea contribuției private  Valoarea contribuției private  Valoarea contribuției private  
47.025,0247.025,0247.025,0247.025,02 leileileilei

74.413,00 euro 74.413,00 euro 74.413,00 euro 74.413,00 euro 

Perioada de implementare a Perioada de implementare a Perioada de implementare a Perioada de implementare a 
proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului, 11.01.2019, 11.01.2019, 11.01.2019, 11.01.2019----

03.07.201903.07.201903.07.201903.07.2019

Beneficiarul proiectuluiBeneficiarul proiectuluiBeneficiarul proiectuluiBeneficiarul proiectului

Iuga Adrian Gheorghe PFAIuga Adrian Gheorghe PFAIuga Adrian Gheorghe PFAIuga Adrian Gheorghe PFA

Date de contact Date de contact Date de contact Date de contact tel. tel. tel. tel. 
0725396735, e0725396735, e0725396735, e0725396735, e----mail: mail: mail: mail: 

iugaadrian887@yahoo.comiugaadrian887@yahoo.comiugaadrian887@yahoo.comiugaadrian887@yahoo.com


