
 

Proiect finanţat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acţiune 
Locală Asociatia Microregiunea Tara Hategului

     

 

Denumirea 
proiectului

Descrierea 
proiectului 

Obiective

Rezultate

învățate/ 
recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Comuna Totesti, sat Totesti,  

nr. 53 ,judetul Hunedoara

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 art. 20 

Servicii de baza si reinnoirea 
satelor in zonele rurale

Domeniul de intervenție  6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

359.618,15 lei 

77.196,13 EURO

Valoarea contribuției 
private  0,00 lei

Perioada de implementare a 
proiectului 05.06.2018-

31.03.2020

Beneficiarul proiectului 
Comuna Totesti

Date de contact tel. 0254 
775640, e-mail: 

primaria.totesti@yahoo.co
m

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT

ţat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acţiune 
Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL 

   Proiect finanţat prin FEADR

•DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE 
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ DIN COMUNA 
TOTEȘTI, JUDEȚUL HUNEDOARA CU UN 
UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL DE TIP 
BULDOEXCAVATOR

Denumirea 
proiectului

• Prezentul proiect presupune achizitionarea 
unui utilaj multifunctional de tip 
buldoexcavator si accesorii (lama pentru 
zapada, sararita, tocatoare vegetatie, 
picon,furci paletizare si cupe excavare de 
diverse dimensiuni si functiuni), in vederea 
cresterii gradului de echipare tehnica a 
Compartimentului de Gospodarire Comunala 
al comunei Totesti, județul Hunedoara, cu 
scopul cresterii calitatii vietii locuitorilor si 
dezvoltarii mediului de afaceri de pe raza 
comunei. 

Descrierea 
proiectului 

•Cresterea nivelului socio-economic al 
comunei, stimulând menţinerea populaţiei 
în mediul rural, în special a tinerilor;

•Crearea unui loc de munca și mentinerea 
locurilor de munca in mediul rural;

•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;

Obiective

• Achizitie utilaj multifunctional de tip 
buldoexcavator, cu accesorii

Rezultate

• Proiectul va genera un efect pozitiv pe 
termen lung asupra comunitatii locale prin 
imbunatatirea conditiilor de viata si de 
munca 

Lecții 
învățate/ 

recomandări
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