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 SintamariaSintamaria-Orlea

Descrierea
proiectului

Localizarea proiectului:
Comuna SintamariaSintamaria-Orlea, sat
SintamariaSintamaria-Orlea, nr. 130,
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

386.874,36 lei
83.046,98 EURO
Valoarea contribuției private
0,00 lei

Perioada de implementare a
proiectului:
proiectului: 07.06.201807.06.201805.06.2020

Rezultate

Date de contact tel. 0732
132417, ee-mail:
primariasintamariaorlea@yah
oo.com

Lecții
învățate/
recomandări

0

•DOTAREA
DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU
SITUATII DE URGENTA DIN COMUNA
SINTAMARIASINTAMARIA-ORLEA, JUDETUL HUNEDOARA
CU UN UTILAJ MULTIFUNCTIONAL MOBIL
PENTRU SITUATII DE URGENTA

• Prezentul proiect presupune achizitionarea unui
utilaj multifunctional mobil pentru situatii de
urgenta si accesorii (bena basculabila, bazin de
apa cu pompa, lama de deszapezire si sararita),
in vederea cresterii gradului de inzestrare
tehnica a Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenta al comunei SîntămăriaSîntămăria-Orlea, județul
Hunedoara, cu scopul maririi nivelului sigurantei
si al calitatii vietii locuitorilor si agentilor
economici de pe raza comunei. Echipamentul va
deservi un numar de 9 sate componente ale
comunei SintamariaSintamaria-Orlea si, in situatii de
necesitate, comunele aflate in imediata
proximitate.
•Dezvoltarea
Dezvoltarea infrastructurii locale la scara mica,
prin cresterea gradului de inzestrare tehnica a
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
din comuna SintamariaSintamaria-Orlea;
•Imbunatatirea
Imbunatatirea condiţiilor de viaţă şi de muncă
in comuna SintamariaSintamaria-Orlea, asigurând
creşterea nivelului cultural şi social al
populaţiei;
•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 prevenirea si combaterea situatiilor de
urgenta si dezastrelor natural.
• Achizitie utilaj multifunctional

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

