
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 orasul Livada,
judetul Satu Mare

Denumirea 
proiectului

• Orasul Livada a propus prin proiectul depus la
GAL dotarea serviciilor publice de gospodarire
comunala pentru intretinerea infrastructurii
locale. Utilajul propus: buldoexcavator cu
accesorii:lama de zapada, instalatie hidraulica
pentru picon vizeaza crearea si asigurarea
conditilor optime desfasurarii activitatiilor de
intretinere spatii verzi si de dezapezire,
interetinere infrastructura, accesul la servicile de
baza pentru locuitori din intregul oras.

Descrierea 
proiectului 

•cresterea calitatii vietii pentru populatie si
asigurarea accesului la serviciile de baza pentru
locuitorii orasului Livada.

•obtinerea a unei dezvoltari teritoriale echilibrate
a economiilor si comunitatilor.

Obiective

• In urma finalizarii proiectului au fost
achizitionat utilajul si accesorile acestuia
conform proiectului. Aceasta va fi utilizat
pentru asigurarea intretinerii spatiilor
comunale, intretinerea spatiilor verzi ,
intretinerea retelei de drumuri comunale. Prin
achizitionarea acestului utilaj, orasul poate sa
faca mai departe modernizarile incepute,
pentru un oras ca in secolul XXI. Valoarea
nerambursabila incasata de catre beneficiar
fiind de 40.000 euro

Rezultate

• Colaborarea buna dintre beneficiar, consultant,
si reprezentanti GAL-ului, respectiv al
personalului 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:  
orasul LIVADA, 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 

186.340 lei/40.000 euro

Valoarea contribuției 
private 0 lei /0 euro

Perioada de 
implementare a 

proiectului
23/08/2018-12/09/2019

Beneficiarul proiectului

ORASUL LIVADA

Date de contact
ORASUL LIVADA

Piricsi Arthur

-primar -
tel.0261840362


