
 

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 

 

 

•ACHIZIȚIONARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE ACHIZIȚIONARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE ACHIZIȚIONARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE ACHIZIȚIONARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE 
VIDEO ÎN COMUNA DENSUȘ, JUDEȚUL VIDEO ÎN COMUNA DENSUȘ, JUDEȚUL VIDEO ÎN COMUNA DENSUȘ, JUDEȚUL VIDEO ÎN COMUNA DENSUȘ, JUDEȚUL 
HUNEDOARAHUNEDOARAHUNEDOARAHUNEDOARA

Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea 
proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului

•Prin prezentul proiect se doreste achizitionarea Prin prezentul proiect se doreste achizitionarea Prin prezentul proiect se doreste achizitionarea Prin prezentul proiect se doreste achizitionarea 
unui sistem de supraveghere video pentru unui sistem de supraveghere video pentru unui sistem de supraveghere video pentru unui sistem de supraveghere video pentru 
comuna Densuș, ca urmare a necesitatii de a comuna Densuș, ca urmare a necesitatii de a comuna Densuș, ca urmare a necesitatii de a comuna Densuș, ca urmare a necesitatii de a 
asigura cetatenilor comunei un grad ridicat de asigura cetatenilor comunei un grad ridicat de asigura cetatenilor comunei un grad ridicat de asigura cetatenilor comunei un grad ridicat de 
siguranta si conditii optime de trai prin siguranta si conditii optime de trai prin siguranta si conditii optime de trai prin siguranta si conditii optime de trai prin 
prevenirea si combatera fenomenului prevenirea si combatera fenomenului prevenirea si combatera fenomenului prevenirea si combatera fenomenului 
infractionalitatii si a faptelor antisociale ce se pot infractionalitatii si a faptelor antisociale ce se pot infractionalitatii si a faptelor antisociale ce se pot infractionalitatii si a faptelor antisociale ce se pot 
produce pe domeniul public al comunei Densuș.produce pe domeniul public al comunei Densuș.produce pe domeniul public al comunei Densuș.produce pe domeniul public al comunei Densuș.

Descrierea Descrierea Descrierea Descrierea 
proiectului proiectului proiectului proiectului 

•Imbunatatirea conditiilor de viata si de munca Imbunatatirea conditiilor de viata si de munca Imbunatatirea conditiilor de viata si de munca Imbunatatirea conditiilor de viata si de munca 
in comuna Densuș, asigurand cresterea in comuna Densuș, asigurand cresterea in comuna Densuș, asigurand cresterea in comuna Densuș, asigurand cresterea 
nivelului social al populatiei, precum si nivelului social al populatiei, precum si nivelului social al populatiei, precum si nivelului social al populatiei, precum si 
gradului de siguranta si confort al acesteia;gradului de siguranta si confort al acesteia;gradului de siguranta si confort al acesteia;gradului de siguranta si confort al acesteia;

•Cresterea gradului de siguranta publica a Cresterea gradului de siguranta publica a Cresterea gradului de siguranta publica a Cresterea gradului de siguranta publica a 
cetateanului o data cu reducerea fenomenului cetateanului o data cu reducerea fenomenului cetateanului o data cu reducerea fenomenului cetateanului o data cu reducerea fenomenului 
infractionalitatii in comuna Densuș;infractionalitatii in comuna Densuș;infractionalitatii in comuna Densuș;infractionalitatii in comuna Densuș;

•Prevenirea si combaterea faptelor antisociale Prevenirea si combaterea faptelor antisociale Prevenirea si combaterea faptelor antisociale Prevenirea si combaterea faptelor antisociale 
ce se savarsesc pe domeniul public al comunei ce se savarsesc pe domeniul public al comunei ce se savarsesc pe domeniul public al comunei ce se savarsesc pe domeniul public al comunei 
Densuș;Densuș;Densuș;Densuș;

•Cresterea gradului de siguranta si confort al Cresterea gradului de siguranta si confort al Cresterea gradului de siguranta si confort al Cresterea gradului de siguranta si confort al 
cetatenilor prin achizitionarea unui sistem de cetatenilor prin achizitionarea unui sistem de cetatenilor prin achizitionarea unui sistem de cetatenilor prin achizitionarea unui sistem de 
supraveghere video in comuna Densușsupraveghere video in comuna Densușsupraveghere video in comuna Densușsupraveghere video in comuna Densuș

ObiectiveObiectiveObiectiveObiective

• Moderizarea iluminatului public in satele Moderizarea iluminatului public in satele Moderizarea iluminatului public in satele Moderizarea iluminatului public in satele 
Pesteana, Pestenita, Stei, Poieni si Densus din Pesteana, Pestenita, Stei, Poieni si Densus din Pesteana, Pestenita, Stei, Poieni si Densus din Pesteana, Pestenita, Stei, Poieni si Densus din 
comuna Densus.comuna Densus.comuna Densus.comuna Densus.

RezultateRezultateRezultateRezultate

• Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen 
lung prin cresterea gradului de siguranta a lung prin cresterea gradului de siguranta a lung prin cresterea gradului de siguranta a lung prin cresterea gradului de siguranta a 
comunitatii locale. comunitatii locale. comunitatii locale. comunitatii locale. 

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 Densus, sat Densus, Comuna Densus, sat Densus, Comuna Densus, sat Densus, Comuna Densus, sat Densus, 
nr. 154, judetul Hunedoaranr. 154, judetul Hunedoaranr. 154, judetul Hunedoaranr. 154, judetul 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 

95.257,20 95.257,20 95.257,20 95.257,20 lei lei lei lei 

19.19.19.19.915915915915,7,7,7,79999 euroeuroeuroeuro

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: 14.02.202014.02.202014.02.202014.02.2020----

15.10.202015.10.202015.10.202015.10.2020

Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului 
Comuna DensusComuna DensusComuna DensusComuna Densus

Date de contact Date de contact Date de contact Date de contact tel. tel. tel. tel. 
0254775010, e0254775010, e0254775010, e0254775010, e----mail: mail: mail: mail: 

primariadensus@yahoo.comprimariadensus@yahoo.comprimariadensus@yahoo.comprimariadensus@yahoo.com


