
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 de echipamente si utilaje
pentru compartimentul de cultura si sport si
pentru biroul administrativ si gospodarire
comunala

Denumirea 
proiectului

• Orasul Ardus si-a propus prin proiectul depus
accesarea de fonduri pentru achizitionarea
urmatoarelor utilaje/echipamente/dotari:
scena mobila pentru compartimentul de
cultura si sport, tractor si remorca, lama de
zapada, furci incarcare paleti pentru
compartimentul administrativ si gospodarire
comunala. Cu ajutorul acestor echipamente se
doreste imbunatatirea serviciilor de baza
pentru populatin orasul Ardud si pentru
localitatile apartinatoare acestuia, respectiv
facilitarea unei bune organizari si desfasurari a
evenimentelor culturale organizate pe raza
UAT Ardud.

Descrierea 
proiectului 

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

•Imbunatatirea activitatilor/ serviciilor
desfasurate/oferite de catre
compartimentele administrative si
gospodarire comunala respectiv
compartimentul de cultura si sport

•integrarea problemelor de mediu

Obiective

• In urma finalizarii proiectului au fost
achizitionate echipamentele/dotarile
propuse prin proiect. Tractorul, remorca,
lama de zapada, furci incarcare paleti vor fi
folosite de catre compartimentul
administrativ si gospodarire comunala
pentru intrtinerea spatiilor verzi, a spatiilor
comunale, si ale drumurilor/strazilor din
UAT. Prin achizitionarea scenei mobile se va
crea un cadru optim pentru diversificarea,
pregatirea, si sustinerea de programe socio-
culturale si pentru valorificarea traditiilor
populare in spiritul autenticitatii . 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 Ardud, 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

28/06/2018-14/02/2019

Beneficiarul proiectului

ORAS ARDUD

Date de contact
Oras Ardud - Duma Ovidiu 

Marius -primar -
tel.0261767130



 


