
 

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 

 

 

•Dotarea serviciului utilitar prin achizitionare Dotarea serviciului utilitar prin achizitionare Dotarea serviciului utilitar prin achizitionare Dotarea serviciului utilitar prin achizitionare 
utilaj multifunctional pentru intretinere utilaj multifunctional pentru intretinere utilaj multifunctional pentru intretinere utilaj multifunctional pentru intretinere 
drumuri si zone verzi in comuna Salasu de drumuri si zone verzi in comuna Salasu de drumuri si zone verzi in comuna Salasu de drumuri si zone verzi in comuna Salasu de 
Sus, judetul HunedoaraSus, judetul HunedoaraSus, judetul HunedoaraSus, judetul Hunedoara

Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea 
proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului

• Obiectivul propus prin investitie este acela de a Obiectivul propus prin investitie este acela de a Obiectivul propus prin investitie este acela de a Obiectivul propus prin investitie este acela de a 
dota serviciul utilitar din cadrul dota serviciul utilitar din cadrul dota serviciul utilitar din cadrul dota serviciul utilitar din cadrul PPPPrimariei rimariei rimariei rimariei 
CCCComunei Salasu de Sus prin achizitionarea unui omunei Salasu de Sus prin achizitionarea unui omunei Salasu de Sus prin achizitionarea unui omunei Salasu de Sus prin achizitionarea unui 
utilaj multifunctional pentru intretinere drumuri utilaj multifunctional pentru intretinere drumuri utilaj multifunctional pentru intretinere drumuri utilaj multifunctional pentru intretinere drumuri 
si zone verzi. Investitia respecta PUG si se si zone verzi. Investitia respecta PUG si se si zone verzi. Investitia respecta PUG si se si zone verzi. Investitia respecta PUG si se 
incadreaza in Strategia de Dezvoltare Locala a incadreaza in Strategia de Dezvoltare Locala a incadreaza in Strategia de Dezvoltare Locala a incadreaza in Strategia de Dezvoltare Locala a 
CCCComunei Salasu de Sus.  Comuna Salasu de Sus omunei Salasu de Sus.  Comuna Salasu de Sus omunei Salasu de Sus.  Comuna Salasu de Sus omunei Salasu de Sus.  Comuna Salasu de Sus 
nu a mai primit anterior sprijin comunitar pentru nu a mai primit anterior sprijin comunitar pentru nu a mai primit anterior sprijin comunitar pentru nu a mai primit anterior sprijin comunitar pentru 
o investitie similara cu aceasta.o investitie similara cu aceasta.o investitie similara cu aceasta.o investitie similara cu aceasta.

Descrierea Descrierea Descrierea Descrierea 
proiectului proiectului proiectului proiectului 

•DDDDotarea serviciului utilitar prin achizitionare otarea serviciului utilitar prin achizitionare otarea serviciului utilitar prin achizitionare otarea serviciului utilitar prin achizitionare 
utilaj multifunctional pentru intretinere utilaj multifunctional pentru intretinere utilaj multifunctional pentru intretinere utilaj multifunctional pentru intretinere 
drumuri si zone verzi  in comuna salasu de sus, drumuri si zone verzi  in comuna salasu de sus, drumuri si zone verzi  in comuna salasu de sus, drumuri si zone verzi  in comuna salasu de sus, 
judetul hunedoarajudetul hunedoarajudetul hunedoarajudetul hunedoara

ObiectiveObiectiveObiectiveObiective

• Achizitia unui utilaj multifunctional pentru Achizitia unui utilaj multifunctional pentru Achizitia unui utilaj multifunctional pentru Achizitia unui utilaj multifunctional pentru 
intretinere drumuri si zone verziintretinere drumuri si zone verziintretinere drumuri si zone verziintretinere drumuri si zone verzi

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 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 Salasu de Sus, sat Comuna Salasu de Sus, sat Comuna Salasu de Sus, sat Comuna Salasu de Sus, sat 

Salasu de Sus, nr. 21, judetul Salasu de Sus, nr. 21, judetul Salasu de Sus, nr. 21, judetul Salasu de Sus, nr. 21, 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 

391.314,00 lei391.314,00 lei391.314,00 lei391.314,00 lei

84.000,00 euro 84.000,00 euro 84.000,00 euro 84.000,00 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 
proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului

26.06.201826.06.201826.06.201826.06.2018----29.08.201929.08.201929.08.201929.08.2019

Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului 
Comuna Salasu de SusComuna Salasu de SusComuna Salasu de SusComuna Salasu de Sus

Date de contactDate de contactDate de contactDate de contact

tel. 0254 779501,tel. 0254 779501,tel. 0254 779501,tel. 0254 779501, eeee----mail: mail: mail: mail: 
primariasalasudesus@yahoo.primariasalasudesus@yahoo.primariasalasudesus@yahoo.primariasalasudesus@yahoo.

comcomcomcom


