
 

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 SEDIULUI PRIMĂRIEI COMUNEI DOTAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI COMUNEI DOTAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI COMUNEI DOTAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI COMUNEI 
SÎNTĂMĂRIASÎNTĂMĂRIASÎNTĂMĂRIASÎNTĂMĂRIA----ORLEA, JUDEȚUL HUNEDOARA ORLEA, JUDEȚUL HUNEDOARA ORLEA, JUDEȚUL HUNEDOARA ORLEA, JUDEȚUL HUNEDOARA 
CU ECHIPAMENTE IT ȘI APARATURĂ BIROTICA CU ECHIPAMENTE IT ȘI APARATURĂ BIROTICA CU ECHIPAMENTE IT ȘI APARATURĂ BIROTICA CU ECHIPAMENTE IT ȘI APARATURĂ BIROTICA 
ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII ACTULUI ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII ACTULUI ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII ACTULUI ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII ACTULUI 
ADMINISTRATIVADMINISTRATIVADMINISTRATIVADMINISTRATIV

Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea 
proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului

• Prin prezentul proiect de doreste achizitionarea Prin prezentul proiect de doreste achizitionarea Prin prezentul proiect de doreste achizitionarea Prin prezentul proiect de doreste achizitionarea 
de echipamente IT si aparatura birotica pentru de echipamente IT si aparatura birotica pentru de echipamente IT si aparatura birotica pentru de echipamente IT si aparatura birotica pentru 
sediul primariei din comuna Sîntămăria Orlea, in sediul primariei din comuna Sîntămăria Orlea, in sediul primariei din comuna Sîntămăria Orlea, in sediul primariei din comuna Sîntămăria Orlea, in 
vederea cresterii eficientei actului administrativ, vederea cresterii eficientei actului administrativ, vederea cresterii eficientei actului administrativ, vederea cresterii eficientei actului administrativ, 
cu beneficii atat asupra populatiei prin prisma cu beneficii atat asupra populatiei prin prisma cu beneficii atat asupra populatiei prin prisma cu beneficii atat asupra populatiei prin prisma 
serviciilor de care beneficiaza din partea serviciilor de care beneficiaza din partea serviciilor de care beneficiaza din partea serviciilor de care beneficiaza din partea 
primariei, cat si asupra bunei functionari a primariei, cat si asupra bunei functionari a primariei, cat si asupra bunei functionari a primariei, cat si asupra bunei functionari a 
proceselor administrative din cadrul primariei.proceselor administrative din cadrul primariei.proceselor administrative din cadrul primariei.proceselor administrative din cadrul primariei.

Descrierea Descrierea Descrierea Descrierea 
proiectului proiectului proiectului proiectului 

•Eficientizarea serviciilor publice prin prisma Eficientizarea serviciilor publice prin prisma Eficientizarea serviciilor publice prin prisma Eficientizarea serviciilor publice prin prisma 
utilizarii de tehnologii care sa faciliteze utilizarii de tehnologii care sa faciliteze utilizarii de tehnologii care sa faciliteze utilizarii de tehnologii care sa faciliteze 
diversele procese administrative din cadrul diversele procese administrative din cadrul diversele procese administrative din cadrul diversele procese administrative din cadrul 
primariei comunei Sîntămăriaprimariei comunei Sîntămăriaprimariei comunei Sîntămăriaprimariei comunei Sîntămăria----Orlea;Orlea;Orlea;Orlea;

•Imbunatatirea conditiilor de munca ale Imbunatatirea conditiilor de munca ale Imbunatatirea conditiilor de munca ale Imbunatatirea conditiilor de munca ale 
personalului primariei din comuna Sîntămăriapersonalului primariei din comuna Sîntămăriapersonalului primariei din comuna Sîntămăriapersonalului primariei din comuna Sîntămăria----
Orlea prin asigurarea necesarului de Orlea prin asigurarea necesarului de Orlea prin asigurarea necesarului de Orlea prin asigurarea necesarului de 
echipamente IT si aparatura birotica pentru echipamente IT si aparatura birotica pentru echipamente IT si aparatura birotica pentru echipamente IT si aparatura birotica pentru 
toti angajatii in vederea indeplinirii atributiilor toti angajatii in vederea indeplinirii atributiilor toti angajatii in vederea indeplinirii atributiilor toti angajatii in vederea indeplinirii atributiilor 
ce le revin fiecaruia; ce le revin fiecaruia; ce le revin fiecaruia; ce le revin fiecaruia; 

•Imbunatatirea calitatii serviciilor publice si Imbunatatirea calitatii serviciilor publice si Imbunatatirea calitatii serviciilor publice si Imbunatatirea calitatii serviciilor publice si 
sporirea capacitatii de a furniza noi servicii sporirea capacitatii de a furniza noi servicii sporirea capacitatii de a furniza noi servicii sporirea capacitatii de a furniza noi servicii 
prin cresterea accesului personalului la prin cresterea accesului personalului la prin cresterea accesului personalului la prin cresterea accesului personalului la 
platformele si plicatiile specific de lucru, ca platformele si plicatiile specific de lucru, ca platformele si plicatiile specific de lucru, ca platformele si plicatiile specific de lucru, ca 
urmare a suplimentarii numarului de urmare a suplimentarii numarului de urmare a suplimentarii numarului de urmare a suplimentarii numarului de 
echipamente IT;echipamente IT;echipamente IT;echipamente IT;

•Folosirea tehnologiei informationale in Folosirea tehnologiei informationale in Folosirea tehnologiei informationale in Folosirea tehnologiei informationale in 
vederea imbunatatirii circulatiei vederea imbunatatirii circulatiei vederea imbunatatirii circulatiei vederea imbunatatirii circulatiei 
informationale la toate nivelurile primariei informationale la toate nivelurile primariei informationale la toate nivelurile primariei informationale la toate nivelurile primariei 
comunei Sîntămăria Orlea si intre toate comunei Sîntămăria Orlea si intre toate comunei Sîntămăria Orlea si intre toate comunei Sîntămăria Orlea si intre toate 
compartimentele acesteiacompartimentele acesteiacompartimentele acesteiacompartimentele acesteia

•Crearea unui loc de munca cu norma intreaga Crearea unui loc de munca cu norma intreaga Crearea unui loc de munca cu norma intreaga Crearea unui loc de munca cu norma intreaga 
si perioada nedeterminata.si perioada nedeterminata.si perioada nedeterminata.si perioada nedeterminata.

ObiectiveObiectiveObiectiveObiective

• Achizitie echipamente IT si birotica pentru Achizitie echipamente IT si birotica pentru Achizitie echipamente IT si birotica pentru Achizitie echipamente IT si birotica pentru 
sediul primariei in vederea eficientizarii sediul primariei in vederea eficientizarii sediul primariei in vederea eficientizarii sediul primariei in vederea eficientizarii 
serviciilor publiceserviciilor publiceserviciilor publiceserviciilor publice

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 populatiei prin teremen lung asupra populatiei prin teremen lung asupra populatiei prin teremen lung asupra populatiei prin 
eficientizarea actului administrativ si implicit eficientizarea actului administrativ si implicit eficientizarea actului administrativ si implicit eficientizarea actului administrativ si implicit 
serviciile de calitate de care vor beneficia serviciile de calitate de care vor beneficia serviciile de calitate de care vor beneficia serviciile de calitate de care vor beneficia 
cetatenii cetatenii cetatenii cetatenii 

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 SintamariaComuna SintamariaComuna SintamariaComuna Sintamaria----Orlea, sat Orlea, sat Orlea, sat Orlea, sat 

SintamariaSintamariaSintamariaSintamaria----Orlea, nr. 130, Orlea, nr. 130, Orlea, nr. 130, Orlea, nr. 130, 
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 

95.544,16 lei 95.544,16 lei 95.544,16 lei 95.544,16 lei 

19.975,78 19.975,78 19.975,78 19.975,78 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 12.02.202012.02.202012.02.202012.02.2020----

11114444.10.2020.10.2020.10.2020.10.2020

Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului 
Comuna SintamariaComuna SintamariaComuna SintamariaComuna Sintamaria----OrleaOrleaOrleaOrlea

Date de contact Date de contact Date de contact Date de contact tel. 0732 tel. 0732 tel. 0732 tel. 0732 
132417, e132417, e132417, e132417, e----mail: mail: mail: mail: 

primariasintamariaorlea@yahprimariasintamariaorlea@yahprimariasintamariaorlea@yahprimariasintamariaorlea@yah
oo.comoo.comoo.comoo.com


