
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 

 

 

•Dotarea serviciilor publice din comuna Halmeu,
judetul Satu Mare

Denumirea 
proiectului

• Comuna Halmeu a propus prin proiectul depus
accesarea de fonduri pentru dotarea serviciilor
publice respectiv: dotarea cu echipamente IT a
primariei, achizitionarea utilajelor care contribuie
la dezvoltarea serviciilor publice locale- sistem
irigare teren de sport, lama de dezapezit, tocator
de crengi si deseuri lemnoase, vidanja dotata cu
sistem de stingere a incendiilor, raspanditor de
sare si nisip. Scopul acestor echipamente/utilaje
propuse a fi achizitionate urmareste satisfacerea
necesitatilor pentru buna desfasurare a
activitatilor de intretinere a spatiilor din
domeniul public, si intarirea capacitatii
autoritatilor publice de a gestiona eficient
serviciile publice din subordinea sa.

Descrierea 
proiectului 

•Imbunatatirea serviciilor publice de intretinere a
spatiilor comunale

•imbunatatirea calitatii serviciilor oferite de catre
primaria Halmeu

•realizarea actiunilor de protectie a mediului -
desfundarea si intretinerea rigolelor stradale,
respectarea cerintelor tehnice pentru o buna
functionare a foselor septice si a bazinelor
vidanjabile

Obiective

• In urma finalizarii proiectului au fost
achizitionate echipamentele /dotarile propuse
prin proiect. Acestea vor fi utilizate pentru
asigurarea intretinerii spatiilor comunale,
transportul deseurilor si rezidurilor de pe
teritoriul comunei, intretinerea spatiilor verzi -
toaletarea copacilor, irigarea terenului de
sport, eficientizarea serviciilor publice -
imbunatatirea cadrului adecvat si a proceselor
de lucru. Odata cu achizitionarea acestor
echipamente/ utilaje se vor reduce cheltuielie
privind realizarea serviciilor de gospodarire
comunala. Valoarea nerambursabila incasata
de catre beneficiar fiind de 38.502,14 euro

Rezultate

• Colaborarea buna dintre beneficiar, consultant,
si reprezentanti GAL-ului , respectiv al
peronalului AFIR din teritoriu au facut ca
implementarea proiectului sa se deruleze in
conditii bune, cu respectarea termenului 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:  
comuna HALMEU, 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 

181.485,84 lei/39.958 euro

Valoarea contribuției 
private 0 lei /0 euro

Perioada de implementare 
a proiectului

20/04/2018-13/06/2019

Beneficiarul proiectului

COMUNA HALMEU

Date de contact
COMUNA HALMEU- Incze 

Ludovic-primar -
tel.0261773002


