
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală  Asociatia de Dezvoltare Microregionala a Comunitatilor din Zona Satmarului  

   

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

•Achizitionarea unei tribune spectatori, aparate
de aer conditionat si dotarea cu mobilier
pentru Comuna Paulesti judetul Satu Mare

Denumirea 
proiectului

• Comuna Paulesti si-a propus prin proiectul
depus accesarea de fonduri pentru
achizitionarea urmatoarelor
utilaje/echipamente/dotari: tribună mobila de
spectatori si pentru compartimentul
administrativ dotarea sediul primariei cu
mobilier nou si aparate de aer conditionat. Cu
ajutorul acestor echipamente se doreste
imbunatatirea serviciilor de baza pentru
populatia comunei.

Descrierea 
proiectului 

•Cresterea calitatii vieti in UAT Paulesti prin
imbunatatirea accesului la serviciile publice
de baza pentru populatie

•Imbunatatirea conditiilor de munca pentru
angajati, prin dotarea birourilor cu mobilier,
si aparate de aer conditionat

Obiective

• In urma finalizarii proiectului au fost
achizitionate echipamentele/dotarile
propuse prin proiect. Prin achizitionarea
tribunei mobile au ajuns la dezvoltarea
zonei de recreere pentru populatia
comunei. Prin dotarea cu mobilier pentru
compartimentele primariei au ajuns la un
nivel de confort mai ridicat si pentru
angajati iar si pentru locuitori care intra
zilnic in birourile respective.Valoarea
nerambursabila incasata de catre beneficiar
fiind de 40.000 euro

Rezultate

• Colaborarea buna dintre beneficiar,
consultant, si reprezentantii GAL-ului ,
respectiv al personalului AFIR din teritoriu
au facut ca implementarea proiectului sa se
deruleze in conditii bune, cu respectarea
termenuli de finalizare a contractului de
finantare.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
localitatea Paulesti, judetul 

Satu Mare, Romania

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 _articolul 

20- servicii de bază şi 
reînnoirea satelor în zonele 

rurale

Domeniul de intervenție

6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

186.144,34 lei/39.958 euro

Valoarea contribuției 
private 0 lei /0 euro

Perioada de implementare 
a proiectului

19/06/2018-16/12/2019

Beneficiarul proiectului

COMUNA PAULESTI

Date de contact
Comuna Paulesti

Bontea Zenoviu Stelian

primar -tel.0261757306


