
 

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 

 

 

•Achizitia de utilaj pentru intretinere drumuri Achizitia de utilaj pentru intretinere drumuri Achizitia de utilaj pentru intretinere drumuri Achizitia de utilaj pentru intretinere drumuri 
si strazi in comuna Lunca Cernii de Jos, si strazi in comuna Lunca Cernii de Jos, si strazi in comuna Lunca Cernii de Jos, si strazi in comuna Lunca Cernii de Jos, 
judetul Hunedoarajudetul Hunedoarajudetul Hunedoarajudetul Hunedoara

Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea 
proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului

• Prin acest proiect Comuna LUNCA CERNII DE JOS Prin acest proiect Comuna LUNCA CERNII DE JOS Prin acest proiect Comuna LUNCA CERNII DE JOS Prin acest proiect Comuna LUNCA CERNII DE JOS 
isi propune sa achizitioneze un utilaj isi propune sa achizitioneze un utilaj isi propune sa achizitioneze un utilaj isi propune sa achizitioneze un utilaj 
multifunctional pentru obtinerea unei dezvoltari multifunctional pentru obtinerea unei dezvoltari multifunctional pentru obtinerea unei dezvoltari multifunctional pentru obtinerea unei dezvoltari 
teritoriale echilibrate a economiilor si teritoriale echilibrate a economiilor si teritoriale echilibrate a economiilor si teritoriale echilibrate a economiilor si 
comunitatilor rurale.comunitatilor rurale.comunitatilor rurale.comunitatilor rurale.

Descrierea Descrierea Descrierea Descrierea 
proiectului proiectului proiectului proiectului 

•Utilaj multifunctionalUtilaj multifunctionalUtilaj multifunctionalUtilaj multifunctional
ObiectiveObiectiveObiectiveObiective

• Achizitia unui utilaj multifunctionalAchizitia unui utilaj multifunctionalAchizitia unui utilaj multifunctionalAchizitia unui utilaj multifunctionalRezultateRezultateRezultateRezultate

• 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 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 Lunca Cernii de Jos, Comuna Lunca Cernii de Jos, Comuna Lunca Cernii de Jos, Comuna Lunca Cernii de Jos, 

sat Lunca Cernii de Jos, nr. 18, sat Lunca Cernii de Jos, nr. 18, sat Lunca Cernii de Jos, nr. 18, sat Lunca Cernii de Jos, nr. 18, 
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. 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 

356.702,30 lei 356.702,30 lei 356.702,30 lei 356.702,30 lei 

76.570,21 76.570,21 76.570,21 76.570,21 euroeuroeuroeuro

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 21 luni, 21 luni, 21 luni, 21 luni, 

03.09.201803.09.201803.09.201803.09.2018----30.01.202030.01.202030.01.202030.01.2020

Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului 
Comuna Lunca Cernii de JosComuna Lunca Cernii de JosComuna Lunca Cernii de JosComuna Lunca Cernii de Jos

Date de contact Date de contact Date de contact Date de contact tel. 0722 tel. 0722 tel. 0722 tel. 0722 
226352, e226352, e226352, e226352, e----mail: mail: mail: mail: 

primaria.luncacerniidejos@gprimaria.luncacerniidejos@gprimaria.luncacerniidejos@gprimaria.luncacerniidejos@g
mail.commail.commail.commail.com


