
 

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 

  

 

•Achizitie utilaj multifunctional pentru lucrari Achizitie utilaj multifunctional pentru lucrari Achizitie utilaj multifunctional pentru lucrari Achizitie utilaj multifunctional pentru lucrari 
de reparatii si intretinere drumuri si lucrari de reparatii si intretinere drumuri si lucrari de reparatii si intretinere drumuri si lucrari de reparatii si intretinere drumuri si lucrari 
de reparatii si intretinere alimentare cu apa de reparatii si intretinere alimentare cu apa de reparatii si intretinere alimentare cu apa de reparatii si intretinere alimentare cu apa 
in comuna Bunila, judetul Hunedoarain comuna Bunila, judetul Hunedoarain comuna Bunila, judetul Hunedoarain comuna Bunila, judetul Hunedoara

Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea 
proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului

• Prin acest proiect, COMUNA BUNILA doreste sa Prin acest proiect, COMUNA BUNILA doreste sa Prin acest proiect, COMUNA BUNILA doreste sa Prin acest proiect, COMUNA BUNILA doreste sa 
achizitioneze un utilaj multifunctional pentru achizitioneze un utilaj multifunctional pentru achizitioneze un utilaj multifunctional pentru achizitioneze un utilaj multifunctional pentru 
executarea de lucrări de reparatii si intretinere executarea de lucrări de reparatii si intretinere executarea de lucrări de reparatii si intretinere executarea de lucrări de reparatii si intretinere 
drumuri precum si lucrari de reparatii si drumuri precum si lucrari de reparatii si drumuri precum si lucrari de reparatii si drumuri precum si lucrari de reparatii si 
intretinere alimentare cu apa.intretinere alimentare cu apa.intretinere alimentare cu apa.intretinere alimentare cu apa.

Descrierea Descrierea Descrierea Descrierea 
proiectului proiectului proiectului proiectului 

•ACHIZITIA UNUI UTILAJ MULTIFUNCTIONALACHIZITIA UNUI UTILAJ MULTIFUNCTIONALACHIZITIA UNUI UTILAJ MULTIFUNCTIONALACHIZITIA UNUI UTILAJ 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 Bunila, Bunila, nr. 7, Comuna Bunila, Bunila, nr. 7, Comuna Bunila, Bunila, nr. 7, Comuna Bunila, Bunila, nr. 7, 

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 

270.688 lei 270.688 lei 270.688 lei 270.688 lei 

58.106,258.106,258.106,258.106,26 euro 6 euro 6 euro 6 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 07.08.201807.08.201807.08.201807.08.2018----

12.12.201912.12.201912.12.201912.12.2019

Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului 
Comuna BunilaComuna BunilaComuna BunilaComuna Bunila

Date de contact: Date de contact: Date de contact: Date de contact: 

tel. 0254 735401, etel. 0254 735401, etel. 0254 735401, etel. 0254 735401, e----mail: mail: mail: mail: 
primaria_bunila@gmail.comprimaria_bunila@gmail.comprimaria_bunila@gmail.comprimaria_bunila@gmail.com


