
 

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 

 

 

•Achiziționare utilaje pentru serviciul Achiziționare utilaje pentru serviciul Achiziționare utilaje pentru serviciul Achiziționare utilaje pentru serviciul 
comunitar de administrare a domeniului comunitar de administrare a domeniului comunitar de administrare a domeniului comunitar de administrare a domeniului 
public și privat al comunei Dobra, în public și privat al comunei Dobra, în public și privat al comunei Dobra, în public și privat al comunei Dobra, în 
localitatea Dobra, comuna Dobra, județul localitatea Dobra, comuna Dobra, județul localitatea Dobra, comuna Dobra, județul localitatea Dobra, comuna Dobra, județul 
HunedoaraHunedoaraHunedoaraHunedoara

Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea 
proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului

•Prin proiectul: "Achiziționare utilaje pentru Prin proiectul: "Achiziționare utilaje pentru Prin proiectul: "Achiziționare utilaje pentru Prin proiectul: "Achiziționare utilaje pentru 
serviciul comunitar de administrare a domeniului serviciul comunitar de administrare a domeniului serviciul comunitar de administrare a domeniului serviciul comunitar de administrare a domeniului 
public și privat al comunei Dobra, în localitatea public și privat al comunei Dobra, în localitatea public și privat al comunei Dobra, în localitatea public și privat al comunei Dobra, în localitatea 
Dobra, comuna Dobra, județul Hunedoara" se Dobra, comuna Dobra, județul Hunedoara" se Dobra, comuna Dobra, județul Hunedoara" se Dobra, comuna Dobra, județul Hunedoara" se 
dorește achiziționarea de utilaje necesare bunei dorește achiziționarea de utilaje necesare bunei dorește achiziționarea de utilaje necesare bunei dorește achiziționarea de utilaje necesare bunei 
funcționări a serviciul comunitar de administrare funcționări a serviciul comunitar de administrare funcționări a serviciul comunitar de administrare funcționări a serviciul comunitar de administrare 
a domeniului public și privat al comunei Dobra.a domeniului public și privat al comunei Dobra.a domeniului public și privat al comunei Dobra.a domeniului public și privat al comunei Dobra.

•Utilajele care vor fi achiziționate prin proiect Utilajele care vor fi achiziționate prin proiect Utilajele care vor fi achiziționate prin proiect Utilajele care vor fi achiziționate prin proiect 
sunt: Buldoexcavator, Lamă zăpadă, Tocătoare sunt: Buldoexcavator, Lamă zăpadă, Tocătoare sunt: Buldoexcavator, Lamă zăpadă, Tocătoare sunt: Buldoexcavator, Lamă zăpadă, Tocătoare 
vegetație, Furci paletizare, Cupă Excavare, Cupă vegetație, Furci paletizare, Cupă Excavare, Cupă vegetație, Furci paletizare, Cupă Excavare, Cupă vegetație, Furci paletizare, Cupă Excavare, Cupă 
decolmatare, Cupă trapezoidală, Instalație decolmatare, Cupă trapezoidală, Instalație decolmatare, Cupă trapezoidală, Instalație decolmatare, Cupă trapezoidală, Instalație 
hidraulică cu dublă acțiune pentru picon și hidraulică cu dublă acțiune pentru picon și hidraulică cu dublă acțiune pentru picon și hidraulică cu dublă acțiune pentru picon și 
foreză, RCS, Picon insonorizat, Foreză hidraulică, foreză, RCS, Picon insonorizat, Foreză hidraulică, foreză, RCS, Picon insonorizat, Foreză hidraulică, foreză, RCS, Picon insonorizat, Foreză hidraulică, 
Burghiu foreză D=200 mm, L=1200 mm, Burghiu Burghiu foreză D=200 mm, L=1200 mm, Burghiu Burghiu foreză D=200 mm, L=1200 mm, Burghiu Burghiu foreză D=200 mm, L=1200 mm, Burghiu 
foreză D=300 mm, L=1200 mm, Burghiu foreză foreză D=300 mm, L=1200 mm, Burghiu foreză foreză D=300 mm, L=1200 mm, Burghiu foreză foreză D=300 mm, L=1200 mm, Burghiu foreză 
D=400 mm, L=1200 mm, Sistem cuplare rapidă, D=400 mm, L=1200 mm, Sistem cuplare rapidă, D=400 mm, L=1200 mm, Sistem cuplare rapidă, D=400 mm, L=1200 mm, Sistem cuplare rapidă, 
acționat hidraulic, accesorii brat excavare, Sistem acționat hidraulic, accesorii brat excavare, Sistem acționat hidraulic, accesorii brat excavare, Sistem acționat hidraulic, accesorii brat excavare, Sistem 
cuplare rapidă, acționat hidraulic, accesorii cuplare rapidă, acționat hidraulic, accesorii cuplare rapidă, acționat hidraulic, accesorii cuplare rapidă, acționat hidraulic, accesorii 
încărcător. Proiectul, realizat în spațiul rural, este încărcător. Proiectul, realizat în spațiul rural, este încărcător. Proiectul, realizat în spațiul rural, este încărcător. Proiectul, realizat în spațiul rural, este 
de interes public, utilajele fiind necesare pentru de interes public, utilajele fiind necesare pentru de interes public, utilajele fiind necesare pentru de interes public, utilajele fiind necesare pentru 
comunitatea locală. Obiectivul general al comunitatea locală. Obiectivul general al comunitatea locală. Obiectivul general al comunitatea locală. Obiectivul general al 
prezentului proiect este acela că se va obține o prezentului proiect este acela că se va obține o prezentului proiect este acela că se va obține o prezentului proiect este acela că se va obține o 
dezvoltare teritorială echilibrată a economiilor și dezvoltare teritorială echilibrată a economiilor și dezvoltare teritorială echilibrată a economiilor și dezvoltare teritorială echilibrată a economiilor și 
comunității rurale din comuna Dobra.comunității rurale din comuna Dobra.comunității rurale din comuna Dobra.comunității rurale din comuna Dobra.

•Prin realizarea prezentului proiect se va dezvolta Prin realizarea prezentului proiect se va dezvolta Prin realizarea prezentului proiect se va dezvolta Prin realizarea prezentului proiect se va dezvolta 
infrastructura la scară mica și se vor crea locuri infrastructura la scară mica și se vor crea locuri infrastructura la scară mica și se vor crea locuri infrastructura la scară mica și se vor crea locuri 
de muncă în medoiul rural, în interiorul comunei de muncă în medoiul rural, în interiorul comunei de muncă în medoiul rural, în interiorul comunei de muncă în medoiul rural, în interiorul comunei 
Dobra.Dobra.Dobra.Dobra.

•Necesitatea și oportunitatea tehnicoNecesitatea și oportunitatea tehnicoNecesitatea și oportunitatea tehnicoNecesitatea și oportunitatea tehnico----economică economică economică economică 
a investiției este dată de faptul că utilajele a investiției este dată de faptul că utilajele a investiției este dată de faptul că utilajele a investiției este dată de faptul că utilajele 
achiziționate prin proiect vor deservi achiziționate prin proiect vor deservi achiziționate prin proiect vor deservi achiziționate prin proiect vor deservi 
comunitatea locală. comunitatea locală. comunitatea locală. comunitatea locală. 

Descrierea Descrierea Descrierea Descrierea 
proiectului proiectului proiectului proiectului 

•Achiziționare utilaje pentru serviciul comunitar Achiziționare utilaje pentru serviciul comunitar Achiziționare utilaje pentru serviciul comunitar Achiziționare utilaje pentru serviciul comunitar 
de administrare a domeniului public și privat al de administrare a domeniului public și privat al de administrare a domeniului public și privat al de administrare a domeniului public și privat al 
comunei Dobra, în localitatea Dobra, județul comunei Dobra, în localitatea Dobra, județul comunei Dobra, în localitatea Dobra, județul comunei Dobra, în localitatea Dobra, județul 
HunedoaraHunedoaraHunedoaraHunedoara

ObiectiveObiectiveObiectiveObiective

• Achizitionare utilaje pentru serviciul comunitar Achizitionare utilaje pentru serviciul comunitar Achizitionare utilaje pentru serviciul comunitar Achizitionare utilaje pentru serviciul comunitar 
de administrare al comunei Dobrade administrare al comunei Dobrade administrare al comunei Dobrade administrare al comunei Dobra

RezultateRezultateRezultateRezultate

• Proiectul va genera  un efect pozitiv pe Proiectul va genera  un efect pozitiv pe Proiectul va genera  un efect pozitiv pe Proiectul va genera  un efect pozitiv pe 
teremen lung asupra cominitatii locale prin teremen lung asupra cominitatii locale prin teremen lung asupra cominitatii locale prin teremen lung asupra cominitatii locale prin 
imbunatatirea conditiilor de viata si de muncaimbunatatirea conditiilor de viata si de muncaimbunatatirea conditiilor de viata si de muncaimbunatatirea conditiilor de viata si de munca

Lecții învățate/ Lecții învățate/ Lecții învățate/ Lecții 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 Dobra, Comuna Dobra, sat Dobra, Comuna Dobra, sat Dobra, Comuna Dobra, sat Dobra, 

Piata Victoriei, nr. 1, judetul Piata Victoriei, nr. 1, judetul Piata Victoriei, nr. 1, judetul Piata Victoriei, nr. 1, 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. 20 art. 20 art. 20 art. 20 

Servicii de baza si reinnoirea Servicii de baza si reinnoirea Servicii de baza si reinnoirea Servicii de baza si reinnoirea 
satelor in zonele ruralesatelor in zonele ruralesatelor in zonele ruralesatelor in zonele rurale

Domeniul de intervenție  Domeniul de intervenție  Domeniul de intervenție  Domeniul de intervenție  6B6B6B6B

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

372.400,49 lei 372.400,49 lei 372.400,49 lei 372.400,49 lei 

79.940,00 EURO79.940,00 EURO79.940,00 EURO79.940,00 EURO

Valoarea contribuției private  Valoarea contribuției private  Valoarea contribuției private  Valoarea contribuției private  
0,00 lei0,00 lei0,00 lei0,00 lei

Perioada de implementare a Perioada de implementare a Perioada de implementare a Perioada de implementare a 
proiectului proiectului proiectului proiectului 10.08.201810.08.201810.08.201810.08.2018----

14.10.201914.10.201914.10.201914.10.2019

Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului 
Comuna DobraComuna DobraComuna DobraComuna Dobra

Date de contact Date de contact Date de contact Date de contact tel. 0254 tel. 0254 tel. 0254 tel. 0254 
283241, e283241, e283241, e283241, e----mail: mail: mail: mail: 

primariadobra@yahoo.comprimariadobra@yahoo.comprimariadobra@yahoo.comprimariadobra@yahoo.com


