
 

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 

 

 

•MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN 
COMUNA VETEL, JUDETUL HUNEDOARACOMUNA VETEL, JUDETUL HUNEDOARACOMUNA VETEL, JUDETUL HUNEDOARACOMUNA VETEL, JUDETUL HUNEDOARA

Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea 
proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului

•Proiectul prevede modernizarea iluminatului Proiectul prevede modernizarea iluminatului Proiectul prevede modernizarea iluminatului Proiectul prevede modernizarea iluminatului 
public din satele aparinatoare comunei Vetel, public din satele aparinatoare comunei Vetel, public din satele aparinatoare comunei Vetel, public din satele aparinatoare comunei Vetel, 
respectiv Vetel, Boia Barzii, Bretelin, Caoi, respectiv Vetel, Boia Barzii, Bretelin, Caoi, respectiv Vetel, Boia Barzii, Bretelin, Caoi, respectiv Vetel, Boia Barzii, Bretelin, Caoi, 
Herepeia, Lesnic, Mintia, Muncelul Mic, Herepeia, Lesnic, Mintia, Muncelul Mic, Herepeia, Lesnic, Mintia, Muncelul Mic, Herepeia, Lesnic, Mintia, Muncelul Mic, 
Muncelul Mare, Runcu Mic. Eficientizarea Muncelul Mare, Runcu Mic. Eficientizarea Muncelul Mare, Runcu Mic. Eficientizarea Muncelul Mare, Runcu Mic. Eficientizarea 
sistemului de iluminat public presupune sistemului de iluminat public presupune sistemului de iluminat public presupune sistemului de iluminat public presupune 
inlocuirea si completarea lampilor existente in inlocuirea si completarea lampilor existente in inlocuirea si completarea lampilor existente in inlocuirea si completarea lampilor existente in 
scopul strict de reducere al consumului de scopul strict de reducere al consumului de scopul strict de reducere al consumului de scopul strict de reducere al consumului de 
energie electrica, cu lampi inteligente echipate energie electrica, cu lampi inteligente echipate energie electrica, cu lampi inteligente echipate energie electrica, cu lampi inteligente echipate 
cu tehnologie LED. Populația netă care cu tehnologie LED. Populația netă care cu tehnologie LED. Populația netă care cu tehnologie LED. Populația netă care 
beneficiază de servicii/infrastructuri beneficiază de servicii/infrastructuri beneficiază de servicii/infrastructuri beneficiază de servicii/infrastructuri 
îmbunătățite este de 2.872 locuitori. Proiectul se îmbunătățite este de 2.872 locuitori. Proiectul se îmbunătățite este de 2.872 locuitori. Proiectul se îmbunătățite este de 2.872 locuitori. Proiectul se 
incadreaza in Strategia de Dezvoltare Locala a incadreaza in Strategia de Dezvoltare Locala a incadreaza in Strategia de Dezvoltare Locala a incadreaza in Strategia de Dezvoltare Locala a 
comunei Vetel si respecta prevederile legale afle comunei Vetel si respecta prevederile legale afle comunei Vetel si respecta prevederile legale afle comunei Vetel si respecta prevederile legale afle 
in vigoare la data depunerii acestuia.in vigoare la data depunerii acestuia.in vigoare la data depunerii acestuia.in vigoare la data depunerii acestuia.

Descrierea Descrierea Descrierea Descrierea 
proiectului proiectului proiectului proiectului 

•Modernizare iluminat public in satele Bretelin, Modernizare iluminat public in satele Bretelin, Modernizare iluminat public in satele Bretelin, Modernizare iluminat public in satele Bretelin, 
Herepeia, Mintia, Muncelu Mic, Vetel, comuna Herepeia, Mintia, Muncelu Mic, Vetel, comuna Herepeia, Mintia, Muncelu Mic, Vetel, comuna Herepeia, Mintia, Muncelu Mic, Vetel, comuna 
Vetel.Vetel.Vetel.Vetel.

ObiectiveObiectiveObiectiveObiective

• Moderizarea iluminatului public in satele Moderizarea iluminatului public in satele Moderizarea iluminatului public in satele Moderizarea iluminatului public in satele 
Bretelin, Herepeia, Mintia, Muncelu Mic si Bretelin, Herepeia, Mintia, Muncelu Mic si Bretelin, Herepeia, Mintia, Muncelu Mic si Bretelin, Herepeia, Mintia, Muncelu Mic si 
Vetel din comuna Vetel.Vetel din comuna Vetel.Vetel din comuna Vetel.Vetel din comuna Vetel.

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 localecomunitatii localecomunitatii localecomunitatii 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 Vetel, sat Vetel, Comuna Vetel, sat Vetel, Comuna Vetel, sat Vetel, Comuna Vetel, sat Vetel, 

strada M.Eminescu, nr. 256, strada M.Eminescu, nr. 256, strada M.Eminescu, nr. 256, strada M.Eminescu, nr. 256, 
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 

369.568,18 lei 369.568,18 lei 369.568,18 lei 369.568,18 lei 

79.332,01 79.332,01 79.332,01 79.332,01 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 
proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului

28.12.201828.12.201828.12.201828.12.2018----11115555.10.2020.10.2020.10.2020.10.2020

Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului 
Comuna VetelComuna VetelComuna VetelComuna Vetel

Date de contact Date de contact Date de contact Date de contact tel. tel. tel. tel. 
0254237733, e0254237733, e0254237733, e0254237733, e----mail: mail: mail: mail: 

primaria.vetel@gmail.comprimaria.vetel@gmail.comprimaria.vetel@gmail.comprimaria.vetel@gmail.com


