ANEXA 4 – PREZENTARE 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
SubSub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

Perioada de programare
20142014-2020

Beneficiarul proiectului
Comuna Bretea Romana

Descrierea
proiectului

Localizarea proiectului:
Comuna Bretea Romana, sat
Bretea Romana, nr. 15,
judetul Hunedoara

Domeniul de intervenție 6B

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art. 20
Servicii de baza si reinnoirea
satelor in zonele rurale
Valoarea finanțării
nerambursabile

Obiective

382.374,33 lei
82.081 euro
Valoarea contribuției private
0,00 lei

•Dotarea
Dotarea biroului agricol, deservirea
domeniului public si privat al comunei Bretea
Romana, judetul Hunedoara cu un utilaj
multifunctional de tip excavator

• Proiect presupune achizitionarea unui utilaj
multifunctional de tip excavator si accesorii
(cupa simpla, cupa trapezoidala si cupa taluz), in
vederea cresterii gradului de inzestrare tehnica a
Biroului Agricol si de Deservire a Domeniului
Public si Privat al comunei Bretea Romana,
județul Hunedoara, cu scopul cresterii calitatii
vietii locuitorilor si dezvoltarii mediului de afaceri
de pe raza comunei. Echipamentul va deservi un
numar de 13 sate componente ale comunei
Bretea Romana si, in situatii de necesitate,
comunele aflate in imediata proximitate.
•Dezvoltarea
Dezvoltarea infrastructurii locale la scara
mica, prin cresterea gradului de inzestrare
tehnica a Biroului Agricol si de Deservire a
Domeniului Public si Privat din comuna Bretea
Romana
•Imbunatatirea
Imbunatatirea condiţiilor de viaţă şi de muncă
in comuna Bretea Romana, asigurând
creşterea nivelului cultural şi social al
populaţiei, precum si a gradului de siguranta
si confort al acesteia
•Cresterea
Cresterea nivelului sociosocio-economic al
comunei, stimulând menţinerea populaţiei în
mediul rural, în special a tinerilor
•Mentinerea
Mentinerea locurilor de munca in mediul
rural
•Reducerea
Reducerea saraciei si a riscului de excluziune
sociala a locuitorilor comunei, prin
achizitionarea unor echipamente specializate
in realizarea de lucrari edilitare, de intretinere
si de interventie, avand ca efect cresterea
calitatii vietii

Perioada de implementare a
proiectului: 08.06.201808.06.201818.06.2019

Rezultate

• Achizitia unui utilaj de tip
tip excavator precum si
accesorii specifice

Date de contact tel. 0254
733332, ee-mail:
primar@breteaprimar@bretea-romana.ro

Lecții
învățate/
recomandări

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

