
 

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 

 

 

•MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT 
PUBLIC DIN COMUNA BRETEA ROMÂNĂ PRIN PUBLIC DIN COMUNA BRETEA ROMÂNĂ PRIN PUBLIC DIN COMUNA BRETEA ROMÂNĂ PRIN PUBLIC DIN COMUNA BRETEA ROMÂNĂ PRIN 
ACHIZIȚIONAREA DE LĂMPI DE ILUMINAT CU ACHIZIȚIONAREA DE LĂMPI DE ILUMINAT CU ACHIZIȚIONAREA DE LĂMPI DE ILUMINAT CU ACHIZIȚIONAREA DE LĂMPI DE ILUMINAT CU 
LEDLEDLEDLED

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 
de corpuri de iluminat cu LED in vedera de corpuri de iluminat cu LED in vedera de corpuri de iluminat cu LED in vedera de corpuri de iluminat cu LED in vedera 
modernizarii sistemului de iluminat public cu modernizarii sistemului de iluminat public cu modernizarii sistemului de iluminat public cu modernizarii sistemului de iluminat public cu 
scopul cresterii calitatii vietii cetatenilor, a scopul cresterii calitatii vietii cetatenilor, a scopul cresterii calitatii vietii cetatenilor, a scopul cresterii calitatii vietii cetatenilor, a 
gradului de siguranta si pentru reducerea gradului de siguranta si pentru reducerea gradului de siguranta si pentru reducerea gradului de siguranta si pentru reducerea 
consumului de energie electrica din comuna consumului de energie electrica din comuna consumului de energie electrica din comuna consumului de energie electrica din comuna 
Bretea Romana, judetul Hunedoara.Bretea Romana, judetul Hunedoara.Bretea Romana, judetul Hunedoara.Bretea Romana, judetul Hunedoara.

Descrierea Descrierea Descrierea Descrierea 
proiectului proiectului proiectului proiectului 

•Dezvoltarea infrastructurii locale la scara mica Dezvoltarea infrastructurii locale la scara mica Dezvoltarea infrastructurii locale la scara mica Dezvoltarea infrastructurii locale la scara mica 
prin inlocuirea sistemului de iluminat actual prin inlocuirea sistemului de iluminat actual prin inlocuirea sistemului de iluminat actual prin inlocuirea sistemului de iluminat actual 
cu unul modern si eficient in comuna Bretea cu unul modern si eficient in comuna Bretea cu unul modern si eficient in comuna Bretea cu unul modern si eficient in comuna Bretea 
Romana;Romana;Romana;Romana;

•Imbunatatirea conditiilor de viata si siguranta Imbunatatirea conditiilor de viata si siguranta Imbunatatirea conditiilor de viata si siguranta Imbunatatirea conditiilor de viata si siguranta 
a locuitorilor, noul sistem de iluminat avand a locuitorilor, noul sistem de iluminat avand a locuitorilor, noul sistem de iluminat avand a locuitorilor, noul sistem de iluminat avand 
implicatii benefice asupra vietii cotidiene, implicatii benefice asupra vietii cotidiene, implicatii benefice asupra vietii cotidiene, implicatii benefice asupra vietii cotidiene, 
asigurand orientarea si circulatia in siguranta asigurand orientarea si circulatia in siguranta asigurand orientarea si circulatia in siguranta asigurand orientarea si circulatia in siguranta 
pe timp de noapte a vehiculelor si pietonilor;pe timp de noapte a vehiculelor si pietonilor;pe timp de noapte a vehiculelor si pietonilor;pe timp de noapte a vehiculelor si pietonilor;

•Cresterea nivelului socioCresterea nivelului socioCresterea nivelului socioCresterea nivelului socio----economic al economic al economic al economic al 
Reducerea consumului de energie electrica, Reducerea consumului de energie electrica, Reducerea consumului de energie electrica, Reducerea consumului de energie electrica, 
sistemul de iluminat cu LED avand printre sistemul de iluminat cu LED avand printre sistemul de iluminat cu LED avand printre sistemul de iluminat cu LED avand printre 
principalele caracteristici consumul redus de principalele caracteristici consumul redus de principalele caracteristici consumul redus de principalele caracteristici consumul redus de 
energie electrica cu pana la 80%;energie electrica cu pana la 80%;energie electrica cu pana la 80%;energie electrica cu pana la 80%;

•Reducerea in mod indirect a saraciei si a Reducerea in mod indirect a saraciei si a Reducerea in mod indirect a saraciei si a Reducerea in mod indirect a saraciei si a 
riscului de excluziune sociala a locuitorilor riscului de excluziune sociala a locuitorilor riscului de excluziune sociala a locuitorilor riscului de excluziune sociala a locuitorilor 
comunei prin achizitionarea unui nou sistem comunei prin achizitionarea unui nou sistem comunei prin achizitionarea unui nou sistem comunei prin achizitionarea unui nou sistem 
de iluminat stradal, avand ca efect cresterea de iluminat stradal, avand ca efect cresterea de iluminat stradal, avand ca efect cresterea de iluminat stradal, avand ca efect cresterea 
calitatii vietii;calitatii vietii;calitatii vietii;calitatii vietii;

ObiectiveObiectiveObiectiveObiective

• achizitionarea de corpuri de iluminat cu LED in achizitionarea de corpuri de iluminat cu LED in achizitionarea de corpuri de iluminat cu LED in achizitionarea de corpuri de iluminat cu LED in 
vedera modernizarii sistemului de iluminat vedera modernizarii sistemului de iluminat vedera modernizarii sistemului de iluminat vedera modernizarii sistemului de iluminat 
publicpublicpublicpublic

RezultateRezultateRezultateRezultate

• Proiectul va genera un efect pozitiv prin Proiectul va genera un efect pozitiv prin Proiectul va genera un efect pozitiv prin Proiectul va genera un efect pozitiv prin 
imbunatatirea conditiilor de siguranta si imbunatatirea conditiilor de siguranta si imbunatatirea conditiilor de siguranta si imbunatatirea conditiilor de siguranta si 
reducerea semnificativa a consumului de reducerea semnificativa a consumului de reducerea semnificativa a consumului de reducerea semnificativa a consumului de 
energie ceea cea raspunde politiciilor viitoare energie ceea cea raspunde politiciilor viitoare energie ceea cea raspunde politiciilor viitoare energie ceea cea raspunde politiciilor viitoare 
ale UEale UEale UEale UE

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 Bretea Romana, sat Comuna Bretea Romana, sat Comuna Bretea Romana, sat Comuna Bretea Romana, sat 

Bretea Romana, nr. 15, Bretea Romana, nr. 15, Bretea Romana, nr. 15, Bretea Romana, nr. 15, 
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 

95.644,61 lei95.644,61 lei95.644,61 lei95.644,61 lei

19.996,78 euro19.996,78 euro19.996,78 euro19.996,78 euro

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: 04.05.202004.05.202004.05.202004.05.2020----

15.12.202015.12.202015.12.202015.12.2020

Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului 
Comuna Bretea RomanaComuna Bretea RomanaComuna Bretea RomanaComuna Bretea Romana

Date de contact Date de contact Date de contact Date de contact tel. 0254 tel. 0254 tel. 0254 tel. 0254 
733332, e733332, e733332, e733332, e----mail: mail: mail: mail: 

primar@breteaprimar@breteaprimar@breteaprimar@bretea----romana.roromana.roromana.roromana.ro


