
 

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 

 

 

•DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE 
SITUATII DE URGENTA SI PENTRU SITUATII DE URGENTA SI PENTRU SITUATII DE URGENTA SI PENTRU SITUATII DE URGENTA SI PENTRU 
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLICADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLICADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLICADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea 
proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului

• Proiectul deriva din necesitatea comunei de a se Proiectul deriva din necesitatea comunei de a se Proiectul deriva din necesitatea comunei de a se Proiectul deriva din necesitatea comunei de a se 
autogospodari, si vine prin prisma dezvoltarii autogospodari, si vine prin prisma dezvoltarii autogospodari, si vine prin prisma dezvoltarii autogospodari, si vine prin prisma dezvoltarii 
durabile sa raspunda necesitatii de a isi curata si durabile sa raspunda necesitatii de a isi curata si durabile sa raspunda necesitatii de a isi curata si durabile sa raspunda necesitatii de a isi curata si 
intretine zonele verzi si drumurile in caz de intretine zonele verzi si drumurile in caz de intretine zonele verzi si drumurile in caz de intretine zonele verzi si drumurile in caz de 
intemeperii sau alte evenimete ale naturii. intemeperii sau alte evenimete ale naturii. intemeperii sau alte evenimete ale naturii. intemeperii sau alte evenimete ale naturii. 
Acesta se va concretiza prin achizitia unui utilaj Acesta se va concretiza prin achizitia unui utilaj Acesta se va concretiza prin achizitia unui utilaj Acesta se va concretiza prin achizitia unui utilaj 
multifunctional cu care comuna va curata zonele multifunctional cu care comuna va curata zonele multifunctional cu care comuna va curata zonele multifunctional cu care comuna va curata zonele 
verzi din parcuri, de pe langa monumentele verzi din parcuri, de pe langa monumentele verzi din parcuri, de pe langa monumentele verzi din parcuri, de pe langa monumentele 
istorice si de pe marginea drumurilor, va istorice si de pe marginea drumurilor, va istorice si de pe marginea drumurilor, va istorice si de pe marginea drumurilor, va 
intretine drumurile iarna sau in caz de intretine drumurile iarna sau in caz de intretine drumurile iarna sau in caz de intretine drumurile iarna sau in caz de 
intemperii, prin curatarea acestora de zapada intemperii, prin curatarea acestora de zapada intemperii, prin curatarea acestora de zapada intemperii, prin curatarea acestora de zapada 
sau namol si aruncarea de material antiderapant. sau namol si aruncarea de material antiderapant. sau namol si aruncarea de material antiderapant. sau namol si aruncarea de material antiderapant. 
Achizitia se incadreaza in SDL COMUNA GENERAL Achizitia se incadreaza in SDL COMUNA GENERAL Achizitia se incadreaza in SDL COMUNA GENERAL Achizitia se incadreaza in SDL COMUNA GENERAL 
BERTHELOT.BERTHELOT.BERTHELOT.BERTHELOT.

Descrierea Descrierea Descrierea Descrierea 
proiectului proiectului proiectului proiectului 

•Dotari pentru interventii in caz de situatii de Dotari pentru interventii in caz de situatii de Dotari pentru interventii in caz de situatii de Dotari pentru interventii in caz de situatii de 
urgenta și pentru administrarea domeniului urgenta și pentru administrarea domeniului urgenta și pentru administrarea domeniului urgenta și pentru administrarea domeniului 
public public public public 

ObiectiveObiectiveObiectiveObiective

• Prin achizitia unui utilaj multifunctional  Prin achizitia unui utilaj multifunctional  Prin achizitia unui utilaj multifunctional  Prin achizitia unui utilaj multifunctional  
comuna va curata zonele verzi din parcuri, de comuna va curata zonele verzi din parcuri, de comuna va curata zonele verzi din parcuri, de comuna va curata zonele verzi din parcuri, de 
pe langa monumentele istorice si de pe pe langa monumentele istorice si de pe pe langa monumentele istorice si de pe pe langa monumentele istorice si de pe 
marginea drumurilor, va intretine drumurile marginea drumurilor, va intretine drumurile marginea drumurilor, va intretine drumurile marginea drumurilor, va intretine drumurile 
iarna sau in caz de intemperii, prin curatarea iarna sau in caz de intemperii, prin curatarea iarna sau in caz de intemperii, prin curatarea iarna sau in caz de intemperii, prin curatarea 
acestora de zapada sau namol si aruncarea de acestora de zapada sau namol si aruncarea de acestora de zapada sau namol si aruncarea de acestora de zapada sau namol si aruncarea de 
material antiderapant.material antiderapant.material antiderapant.material antiderapant.

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 asupra comunitatii locale prin lung asupra comunitatii locale prin lung asupra comunitatii locale prin lung asupra comunitatii locale prin 
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 

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 General Berthelot, Comuna General Berthelot, Comuna General Berthelot, Comuna General Berthelot, 

sat General Berthelot, nr. 30, sat General Berthelot, nr. 30, sat General Berthelot, nr. 30, sat General Berthelot, nr. 30, 
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 

377.207,15 lei 377.207,15 lei 377.207,15 lei 377.207,15 lei 

80.971,8080.971,8080.971,8080.971,80 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 28proiectului 28proiectului 28proiectului 28.12.2018.12.2018.12.2018.12.2018----

14.12.202014.12.202014.12.202014.12.2020

Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului 
COMUNA GENERAL COMUNA GENERAL COMUNA GENERAL COMUNA GENERAL 

BERTHELOTBERTHELOTBERTHELOTBERTHELOT

Date de contact Date de contact Date de contact Date de contact tel. 0254 tel. 0254 tel. 0254 tel. 0254 
770531, e770531, e770531, e770531, e----mail: mail: mail: mail: 

berthelot2004@yahoo.comberthelot2004@yahoo.comberthelot2004@yahoo.comberthelot2004@yahoo.com


