
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 Agris,
judetul Satu Mare

Denumirea 
proiectului

• Comuna Agris a propus prin proiectul depus
accesarea de fonduri pentru dotarea
serviciilor publice cu urmatoarele
echipamente si utilaje : tractor, remorca,
masina de despicat lemne. Proiectul
contribuie la prioritatea din strategia de
Dezvoltare Locala a Asociatiei de Dezvoltare
Microregionala a Comunitatilor din Zona
Satmarului prin imbunătăţirea condiţiilor de
viaţă pentru populaţie si asigurarea accesului
la serviciile de bază pentru locuitorii din
teritoriul GAL

Descrierea 
proiectului 

•Obtinerea unei dezvoltari teritoriale
echilibrate a economiilor si comunitatilor de
pe teritoriul comunei Agris prin :

•asigurarea intretinerii spatiilor comunale

•asigurarea incalzirii la unitatile de
invatamant si a institutiilor publice din
comuna

•asigurarea transportului dejectiilor/
deseurilor lichide prin vidanjare

Obiective

• In urma finalizarii proiectului au fost
achizitionate echipamentele /dotarile
propuse prin proiect. Tractorul, remorca se
vor folsi pentru asigurarea intretinerii
spatiilor comunale, transportul deseurilor si
rezidurilor de pe teritoriul comunei, masina
de despicat lemne va fi utilizata pentru
asigurarea incalzirii pentru unitatile de
invatamant si institutiile publice din toate
satele apartinatoare comunei. Odata cu
achizitionarea acestor echipamente/ utilaje
se vor reduce cheltuielie privind realizarea
serviciilor de gospodarire comunala.
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
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 Agris, 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

10/05/2018-08/03/2019

Beneficiarul proiectului

COMUNA AGRIS

Date de contact
Oras Ardud - Marton 
Zsuzsanna -primar -

tel.0741515094



 


